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Oddział PZITB w Łodzi
W ubiegłym roku minęło 80 lat od czasu powołania Oddziału PZIB w Łodzi na mocy uchwały
III Walnego Zjazdu we Lwowie. Jednak już wcześniej kilku naszych kolegów znalazło się w gronie
150 członków – założycieli PZIB, a Stanisław Brzozowski był jednym z trzynastu członków
Honorowego Komitetu Organizacyjnego Założycielskiego Zjazdu PZIB (4–5 maja 1934 r.).
W początkowym okresie, ponad dwuletniej działalności,
którą przerwał wybuch II wojny światowej, w Oddziale
Łódzkim PZIB funkcjonowały trzy Komisje: Techniczno-Naukowa (przewodniczący Alfons Grapow), Zawodowa
(przewodniczący Stefan Stawiński), Odczytowo-Wycieczkowa (przewodniczący Konstanty Tesławski). Członkowie
Oddziału przyczynili się do zorganizowania na terenie Łodzi stacji doświadczalnej służącej do badania jakości materiałów budowlanych.
Po wojnie liczący około 30 inżynierów Oddział Łódzki wznowił działalność, jako szósty z kolei, 8 sierpnia 1946 r. pod przewodnictwem Stanisława Godziny. Nowy etap w dziejach
ruchu stowarzyszeniowego nastąpił w 1948 roku po powołaniu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) w wyniku połączenia PZIB ze Stowarzyszeniem
Inżynierów i Techników Budownictwa (SITB).
W ramach dokonań łódzkich działaczy, które zostały później
rozpropagowane na terenie kraju, należy wymienić działania związane z rzeczoznawstwem budowlanym. Stało się
to za sprawą uchwały podjętej 13 lutego 1957 r. przez Zarząd
Oddziału, powołującej Komisję Organizacyjną Zespołu Rzeczoznawców. Wkrótce zespół liczył 20 członków, a pierwsza
ekspertyza została opracowana w listopadzie 1957 r. Po 5 latach samodzielnej działalności 1 lipca 1962 r. została powołana w Łodzi 2. Grupa Rzeczoznawców PZITB.
Nasz Oddział był gospodarzem dwóch Krajowych Zjazdów
Delegatów PZITB, X. który odbył się 18–20 maja 1959 r. oraz
XXVII., który obradował 22 i 23 czerwca 1990 r. Ten drugi stanowił istotną cezurę w historii stowarzyszenia dzięki przyjęciu nowego statutu PZITB, w którym zapisano, że Oddziały mają osobowość prawną. Również w uchwale generalnej
zjazdu znalazło się wiele istotnych zapisów, w tym zalecenie
dla nowego Zarządu Głównego, aby podjął starania w celu
powołania Budowlanej Izby Samorządu Zawodowego.
W Łodzi zostały zorganizowane pierwsze trzy ogólnopolskie Konferencje Naukowo-Techniczne KONTRA dotyczące
problematyki ochrony budowli przed korozją. Nieco później nasz Oddział dopracował się własnej konferencji naukowo-technicznej, która pod hasłem „Fizyka budowli w teorii i praktyce” odbywa się w cyklu dwuletnim począwszy
od 1987 r. aż do 2003 r., kiedy to zrezygnowano z organizacji tej konferencji na rzecz Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych PŁ. W latach 1991–1992 Oddział Łódzki
oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej zorganizowały w Krynicy XXXVII i XXXVIII Konferencję
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Podczas XXXVIII Konferencji w Krynicy organizowanej przez Oddział
Łódzki. Od lewej S. Furmańczyk, A. Czkwianianc, A. B. Nowakowski,
M. Wieczorek

Naukową KILiW PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Ówczesna
ekipa organizacyjna obu konferencji może mieć zasłużone
poczucie satysfakcji, albowiem nigdy wcześniej ani też – jak
dotąd – później ośrodkowi łódzkiemu nie powierzono organizacji tej konferencji.
Zgodnie z ideą stowarzyszeniową Oddział łączy wszystkie pokolenia inżynierów. Przez ostatnie lata widoczna jest
w Oddziale Komisja Seniorów, w działalności, której pamięta się o jubileuszach koleżanek i kolegów. W kwietniu 2012 r.
na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska PŁ odbyło się zebranie założycielskie Koła Młodej Kadry
funkcjonującego przy Zarządzie Oddziału Łódzkiego PZITB.
Liczące bez mała 50 osób koło jest naszą inwestycją w przyszłość i jednocześnie nadzieją, że działalność stowarzyszenia
będzie w Łodzi kontynuowana jeszcze przez długie lata.
Nie podejmujemy się wymienić z imienia i nazwiska nawet
niewielkiej grupy koleżanek i kolegów, których ofiarna praca
pro publico bono wzbogaciła dorobek Oddziału Łódzkiego,
najpierw PZIB, a później PZITB. Jednak nie można nie wspomnieć o szczególnej grupie osób wyróżnionych godnością
honorowego członka PZITB: w 1984 r. godność tę przyznano Wacławowi Filipowiczowi (1919–2011), w 1993 r. Jerzemu Sułockiemu (1921–1998), a w 1996 r. Władysławowi Kuczyńskiemu (1915–2003).
Należy również odnotować, że po raz pierwszy godność
honorowego przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB
w Łodzi, Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału nadało
7 marca 1990 r. Władysławowi Strusińskiemu (1923–1991),
a kolejną osobą, której taką godność nadano w roku 1993,
jest Andrzej B. Nowakowski.
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Zespół do spraw inwestycji

Współpraca z Politechniką Łódzką ma długą tradycję, bo zaczęła się już w 1956 roku, kiedy to powstał – jako szósty z kolei – Wydział Budownictwa Lądowego. Odtąd przez większość
kadencji władz statutowych Oddziału naukowcy z tego wydziału wybierani byli na funkcję przewodniczącego Zarządu
Oddziału a potem Oddziału. Nie dziwi więc fakt, że już od 1987
roku Oddział organizuje doroczny konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez studentów Wydziału Budownictwa i Architektury PŁ, któremu od 1999 roku patronuje
prof. Władysław Kuczyński. Przy Oddziale działa nieprzerwanie od wielu lat Komisja Nauki, której członkowie związani
jednocześnie z Wydziałem Budownictwa PŁ aktywnie włączają się w prace Oddziału. Komisja Nauki wraz z Oddziałem
organizowała też kilkukrotnie wyjazdowe posiedzenia Zarządu Komitetu Nauki PZITB m.in.: 23 kwietnia 2009 r., 8 kwietnia
2010 r. oraz 17 marca 2011 r., 26 czerwca 2018 r.
Oddział w Łodzi prowadzi działalność gospodarczą związaną z celami Związku i w interesie swoich członków. Działalność gospodarcza Oddziału jest realizowana w obszarze:
rzeczoznawstwa budowlanego, kursów i szkoleń, audytów
i rekomendacji firm, pomocy i nadzoru w ramach szeroko
rozumianego procesu inwestycyjnego w aspekcie administracyjnym i cywilnoprawnym, a dochód z niej służy realizacji celów statutowych.

Zespół rzeczoznawców budowlanych
Zespół ten świadczy swoje usługi na rynku budowlanym
nieprzerwanie od roku 1957. Wieloletnie doświadczenie naszych rzeczoznawców połączone z doskonałą znajomością
nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie,
a także współpraca z ośrodkami akademickimi, w tym z Politechniką Łódzka pozwoliły na wypracowanie i utrwalenie
rozpoznawalnej marki i uzyskanie wysokiej renomy wśród
zleceniodawców. Nasi eksperci opracowują m.in.: opinie
i orzeczenia specjalistyczne np. związane z oceną zaawansowania prac wraz z wyceną tych prac w przypadku sporu
między inwestorem a wykonawcą; ekspertyzy, orzeczenia
i opinie techniczne; weryfikacje dokumentacji budowlanych; orzeczenia mykologiczno-budowlane.
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Kursy i szkolenia
Od kilku lat dwa razy w roku organizujemy „Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane”. Zajęcia
prowadzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem związani zarówno z Politechniką Łódzką, jak i przedsiębiorstwami wykonawczymi oraz biurami projektowymi.

Konkurs „Zbudowano w Łódzkiem”

Od trzech lat Oddział w Łodzi organizuje konkurs „Zbudowano w Łódzkiem”, którego celem jest wskazanie na terenie
województwa łódzkiego obiektów budowlanych lub zadań
inwestycyjnych, podczas realizacji których osiągnięto wyróżniające rezultaty w procesie inwestycyjnym. Konkurs skierowany jest m.in. do: inwestorów, inwestorów zastępczych,
realizatorów inwestycji, generalnych i głównych wykonawców, deweloperów, organizatorów, a także jednostek projektowych. Konkurs poprzez promocję wszystkich uczestników
procesu budowlanego popularyzuje dobre praktyki w budownictwie, nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne i techniczne wykorzystane w projektowaniu, jak również ciekawe
rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane podczas
procesu budowlanego, a także w organizacji budowy. Nagrody rokrocznie wręczane są podczas Wojewódzkiego Święta Budowlanych organizowanego przez Łódzką Okręgową
Izbę Budownictwa.
Przemysław Bodzak, Andrzej B. Nowakowski
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Wręczenie nagród w Konkursie im. prof. W. Kuczyńskiego za najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną na Wydziale Budownictwa

Zespół ekspertów ds. inwestycji przy Łódzkim Oddziale
PZITB, związanych z obsługą szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego świadczy swoje usługi w formie pomocy
i nadzoru w aspekcie administracyjnym i cywilnoprawnym.
Świadczymy usługi w zakresie m.in.: audytów przed zakupem gruntu w aspekcie uwarunkowań urbanistycznych lub
decyzji o warunkach zabudowy, a także innych aktów prawa miejscowego; opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym; doradztwa i nadzoru
nad postępowaniami administracyjnymi; doradztwa w sprawach dotyczących uzyskiwania wszelkich decyzji koniecznych przy planowaniu inwestycji budowlanych.

