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Koleżanki i Koledzy,

Zapraszam do zapoznania się z wrześniowym numerem „Przeglądu budowlanego”. W ubie-
głym roku o tej porze wspominałem o pojawiających się na polanach wrzosach zwiastujących nie-
uchronny koniec lata. W tym roku muszę odnotować doskwierające nam, praktycznie od trzech 
miesięcy, upały. Upalne lato cieszy z pewnością obecnie wypoczywających, lecz jakże jest uciążli-
we dla tych, którzy dni kanikuły mają już za sobą i powrócili do swoich zawodowych obowiązków.

Z trudami upałów dzielnie radzili siebie uczestnicy kolejnej edycji ogólnopolskiego projektu 
„Workcamp”, którzy podobnie jak w latach minionych podzielili czas wypoczynku z pracą spo-
łeczną na rzecz osób potrzebujących. Członkowie Młodej Kadry PZITB, w większości studenci 
politechnik i młodzi inżynierowie, czynnie włączyli się w różnego rodzaju prace remontowe i modernizacyjne obiektów uży-
teczności publicznej, domów pomocy społecznej, podnosząc ich dotychczasowy standard. Praca i zaangażowanie młodych za-
sługuje na uznanie i szacunek. Dziękuję wszystkim uczestniczącym w tym szlachetnym projekcie, kadrze inżynierskiej, part-
nerom i sponsorom, bez pomocy których realizacja corocznego przedsięwzięcia nie miałoby jakichkolwiek szans powodzenia. 

Dla nas z kolei, osób zaangażowanych w pracę na rzecz Stowarzyszenia, zbliża się tradycyjny czas konferencji naukowych, 
sympozjów, warsztatów. Tegoroczną szkoleniową wiosnę zakończyliśmy 15. edycją „Warsztatów Pracy Rzeczoznawcy Bu-
dowlanego”, które odbywały się 9–11 maja 2018 roku w Kielcach-Cedzynie. Rzeczoznawca budowlany to jedna z najbardziej 
odpowiedzialnych funkcji technicznych w budownictwie. Fakt ten sprawia, że każdorazowo konferencja cieszy się dużym zain-
teresowaniem (ponad 200 rzeczoznawców), gdyż stwarza możliwość wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń, prezentacji 
podstaw naukowych działalności budowlanej, koniecznej do rozwiązywania konkretnych, często bardzo złożonych problemów, 
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych. Podziękowania za merytoryczne i organi-
zacyjne przygotowanie konferencji dla Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej oraz Oddziału 
Kieleckiego naszego Stowarzyszenia. 

Jesienny cykl szkoleniowy otwiera 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu 
Nauki PZITB – Krynica 2018, zaplanowana 16–20 września 2018 roku. Wzorem lat ubiegłych odbędą się dwa cykle tematycz-
ne: problemowy i ogólny. Pierwszy, zatytułowany „Inżynieria kolejowa – szanse i wyzwania” poświęcony będzie między in-
nymi: rozwojowi infrastruktury kolejowej, kolejom dużych prędkości, obiektom inżynierskim, zagadnieniom środowiskowym 
w transporcie szynowym, BIM w kolejnictwie, infrastrukturze tramwajowej. Część ogólna „Problemy naukowe  budownic-
twa” to tradycyjnie prezentacja najnowszych zagadnień z zakresu: budownictwa hydrotechnicznego, ogólnego, fizyki budowli, 
konstrukcji betonowych i metalowych, inżynierii komunikacyjnej, mechaniki konstrukcji i materiałów. Grono organizatorów 
uzupełniają Wydziały Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

W bloku poświęconym szkoleniom odnotujmy odbyty 14–15 czerwca 2018 roku w Zielonej Górze Ogólnopolski Zjazd 
Dziekanów uczelni wyższych kształcących na kierunku budownictwo. Było to bardzo ważne spotkanie, zwłaszcza w kontekście 
toczącej się ówcześnie debaty na temat stanu dyscypliny budownictwo u progu zmian w szkolnictwie wyższym i nauce. Dzisiaj 
możemy odnotować, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana potocznie „Konstytu-
cją dla Nauki”, została podpisana przez prezydenta RP i wejdzie w życie z dniem 1 października 2018 roku. 

Tradycyjnie wrzesień każdego roku jest okazją do świętowania całego środowiska branży budowlanej, mieszkalnictwa 
i gospodarki nieruchomościami. Coroczny „Dzień Budowlanych” jest okazją do dokonania oceny stanu budownictwa w Pol-
sce, wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw naszego sektora, okazją do pogłębienia integracji ludzi na co dzień 
zajmujących się budownictwem i decydujących o jego sprawach. Tegoroczne centralne obchody „Dnia Budowlanych” odbędą 
się 26 września 2018 roku w Warszawie. 

Z tej też okazji, w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, proszę o przyjęcie 
najlepszych życzeń i gratulacji dla wszystkich z Państwa związanych z branżą budowlaną. Dziękuję architektom, inżynierom 
i technikom wszystkich specjalności budownictwa, pracownikom nauki, studentom oraz seniorom budownictwa za ich trud 
codziennej pracy, wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm. Wszystkim Państwu, Koleżankom i Kolegom, życzę realizacji osobi-
stych planów, a także zdrowia i szczęścia osobistego. 

 Serdecznie pozdrawiam,


