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Jako kolejny prezentował swój oddział Przemysław Pępek, przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej – przygotował prezentację multimedialną oddziału od jego początku, tj. od 26 maja
1954. Oddział współpracuje ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów
Budownictwa i prowadzi szkolenia seminaryjne dla jej członków
– co tydzień zbierają około 40 uczestników. Wspólnie z Oddziałami z Gliwic, Katowic i Krakowa organizuje ogólnopolską konferencję „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”. Od 1989 roku oddział
organizuje interdyscyplinarną konferencję „Ekologia a budownictwo”. Po raz pierwszy w tym roku materiały konferencyjne zostały opublikowane w „Przeglądzie Budowlanym”, który zostanie dla
uczestników konferencji. Członkowie Zarządu Głównego nagrodzili obie prezentacje brawami.
Ryszard Trykosko podziękował kolegom za ciekawe prezentacje,
a następnie zaproponował, żeby na następne posiedzenie ZG
20 grudnia 2017 roku krótkie prezentacje przygotowały koleżanki
przewodniczące z Bydgoszczy i Gdańska.
Przewodniczący poinformował, że podczas otwarcia 63. Konferencji Naukowej – Krynica 2017 zostaną wręczone medale i nagrody
PZITB. Przewodniczący zwrócił się z prośbą o zastanowienie się
nad kandydatami do nagród PZITB w 2018 roku. Wnioski należy
złożyć do końca maja 2018 r., a w czerwcu odbędą się posiedzenia kapituł.
Ryszard Trykosko zaprosił na Sympozjum naukowo-techniczne
– „Wyzwania rozwojowe obszarów metropolitarnych uwarunkowania inżynierskie i społeczno-gospodarcze na przykładzie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku”, które odbędzie się
8 listopada 2017, na nie zostaną zakupione dla uczestników nasze
czasopisma. Poinformował, że na początku października br. w Brnie
(Czechy) odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej,
z naszej strony będą uczestniczyli Zygmunt Rawicki i Wiktor Piwkowski. Natomiast na początku listopada br. w USA odbędzie się
Zjazd Inżynierów Polskich Ameryki Północnej, na który jedzie wraz
z sekretarzem generalnym Wiktorem Piwkowskim.
Leonard Runkiewicz przypomniał, że czekamy na uwagi i propozycje zmian do Statusu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB, ponieważ chcemy go dostosować do bieżącej sytuacji w budownictwie.
Do Statusu Rzeczoznawcy Budowlanego PZITB chcemy wprowadzić zapis w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych
dla rzeczoznawców budowlanych.
Po zakończeniu obrad przewodniczący podziękował wszystkim
za przybycie i aktywny udział.
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12 września 2017 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu
Głównego PZITB. Na wstępie Ryszard Trykosko powitał wszystkich
zebranych. Wspomniał zmarłego w lipcu Wacława Baranowskiego,
który przez wiele lat był przewodniczącym Komitetu Problemów Remontowo-Budowlanych. Członkowie Zarządu Głównego PZITB uczcili
pamięć zmarłego Kolegi chwilą ciszy (Wspomnienie str. 64).
Przyjęto jednogłośnie porządek obrad i protokół z ostatniego posiedzenia. Przewodniczący poinformował, że dla koleżanek i kolegów z Komitetu Młodej Kadry czas wakacji był wypełniony ciężką
pracą przy realizacji 5 projektów Workcamp w całej Polsce. W stosunku do ubiegłego roku nastąpiło zwiększenie o 100% zarówno
liczby projektów, jak i oddziałów PZITB angażujących się w ich realizację. Ryszard Trykosko powiedział, że został przekazany do publicznej konsultacji projekt ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, z którym możemy się zapoznać pod
adresem ministerstwa: kodeks@mib.gov.pl.
Następnie Waldemar Szleper omówił zestawienie dotyczące wykonania budżetu ZG PZITB za 8 miesięcy 2017 r. Tadeusz Durak stwierdził, że wykonanie budżetu Zarządu Głównego po stronie kosztów
jest poprawne, a dyscyplina finansowa jest zachowana.
Przewodniczący zachęcał do prenumerowania naszych czasopism. Zwrócił się z prośbą do przewodniczących oddziałów PZITB,
którzy mają możliwość przekonania swoich członków do złożenia
wniosku na prenumeratę za pośrednictwem Okręgowych Izb Budownictwa.
Piotr Szymczak poinformował członków Zarządu Głównego PZITB
o wykonywanych w 2017 roku realizacjach w ramach projektu Workcamp KMK PZITB. Projekt pomimo wstępnej deklaracji ze strony
dwunastu Kół Młodej Kadry znalazł swoją realizację w 5 miastach:
Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi, Olsztynie oraz Warszawie, przybliżył zakres każdej z realizacji. Podkreślił udział wolontariuszy z innych Kół Młodej Kadry PZITB, są to m.in. koła z Lublina, Wrocławia,
Gdańska. Pochwalił również bardzo czynny udział oraz wprawne
działanie kolegów z Warszawy. Podziękował za współpracę przy
realizacji tegorocznej edycji projektu między kołami młodych a oddziałami PZITB. Projekt w 2017 roku został zrealizowany pod opieką Zarządu Głównego PZITB. Ryszard Trykosko złożył na ręce
przewodniczącego KMK podziękowanie dla wszystkich koleżanek i kolegów, którzy aktywnie uczestniczyli w realizacji programu
Workcamp 2017, ponieważ ich działanie przyczynia się do rozsławiania naszego Stowarzyszenia w środowisku, a ich praca daje
nadzieję wielu ludziom na poprawę ich sytuacji i na lepsze życie,
a to jest najcenniejszy dar.
Ryszard Trykosko złożył na ręce Zdzisława Binerowskiego podziękowanie za zaangażowanie i pracę całego zespołu przy organizacji
Konkursu PZITB „Budowa Roku 2016”, gdzie udało się osiągnąć
dobry wynik finansowy (więcej w numerze 7–8/2017 PB).
Następnie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Mirosław Bulera
przewodniczący Oddziału PZITB w Słupsku przedstawił krótką historię miasta Słupsk i działalność Słupskiego Oddziału PZITB od 1 lipca 1976 r. do dzisiaj. Oddział pomaga lokalnym jednostkom, w tym
roku była to Fundacja Nadzieja. Organizuje szkolenia przy współpracy z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
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