26. Spotkanie organizacji budowlanych
z krajów Grupy Wyszehradzkiej

Pierwsze spotkanie odbyło się w Bratysławie na Słowacji,
a jego organizatorami były Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa.
Do dzisiaj przedstawiciele tych organizacji spotykają się corocznie, każdorazowo w innym kraju Grupy V4. Gospodarzami tegorocznego spotkania były Polska Izba Inżynierów
Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Pozostałymi uczestnikami spotkania były delegacje: Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI), Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa (SZSI), Czeskiej
Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa
(ČKAIT), Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (ČSSI)
i Węgierskiej Izby Inżynierów (MMK). Stronę polską reprezentowali: Zbigniew Kledyński – prezes PIIB, Zygmunt Rawicki – wiceprezes PIIB, Barbara Malec i Adam Rak – członkowie Krajowej Rady PIIB, Ryszard Trykosko – przewodniczący
PZITB i Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny PZITB.
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Od 3 do 6 października 2019 roku w Łodzi odbywało się spotkanie izb i związków inżynierów
budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4. Było to już kolejne, dwudzieste szóste spotkanie,
którego początki sięgają 1994 roku, kiedy to rozpoczęła się współpraca pomiędzy organizacjami
budowlanymi z krajów V4.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZITB

Ponadto, z okazji 25 lat współpracy izb i związków budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej, w spotkaniu uczestniczyli, jako goście honorowi, przewodniczący delegacji z pierwszego założycielskiego spotkania Grupy V4 w 1994 roku.
Miejscem obrad spotkania była siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Główny temat tegorocznego spotkania dotyczył ustawicznego doskonalenia zawodowgo w samorządach inżynierów
budownictwa i stowarzyszeniach budowlanych funkcjonujących w krajach Grupy Wyszehradzkiej V4. Prezentacji tego
tematu dokonali przedstawiciele poszczególnych delegacji.
Z ramienia delegacji polskiej powyższy temat przedstawił
Adam Rak – przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB.
Wysłuchano także informacji przedstawicieli poszczególnych delegacji w sprawie problemów związanych z wdrożeniem technologii BIM i stanu jej zaawansowania w krajach
V4. Ze strony polskiej informację przekazał Wiktor Piwkowski. Wszystkie delegacje zadeklarowały swoje zainteresowanie współpracą w zakresie stworzenia w praktyce wspólnej
platformy do wdrożenia systemu BIM.
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Uczestnicy spotkania w siedzibie PIIB

W trakcie posiedzenia plenarnego Grupy V4, w części ogólnej:
• omówiono realizację deklaracji przyjętej na XXV spotkaniu organizacji budowlanych w Bańskiej Bystrzycy z października 2018 r.;
• przewodniczący poszczególnych delegacji poinformowali się wzajemnie o istotnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w poszczególnych organizacjach w ostatnim
roku, tj. od 25. spotkania organizacji budowlanych Grupy
V4 w Bańskiej Bystrzycy (październik 2018 r.), ze szczególnym uwzględnieniem zmian stanu przepisów prawnych
dotyczących budownictwa, a także przedstawili informacje o działalności izb inżynierskich i stowarzyszeń w krajach Grupy Wyszehradzkiej w tym okresie;
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Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB z okazji Jubileuszu
85-lecia Związku, który odbył się w zabytkowym budynku Naczelnej Organizacji Technicznej. Historię i dokonania Związku w tym okresie przedstawił Ryszard Trykosko
– przewodniczący PZITB. W czasie zjazdu pięciu przedstawicieli z krajów Grupy V4 otrzymało odznaczenia „Zasłużonym dla PZITB“.
W toku dyskusji plenarnej uzgodniono tekst wspólnego protokołu końcowego ze spotkania, który na zakończenie spotkania podpisali przewodniczący delegacji w Muzeum Miasta Łodzi (dawniej pałac Izraela
Poznańskiego).
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Prowadzący obrady Zbigniew Kledyński – prezes PIIB i Ryszard
Trykosko – przewodniczący PZITB

Podpisanie deklaracji końcowej

•

uczestnicy spotkania stwierdzili, że spotkanie spełniło
swoje założenia programowe i że dalsza wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi organizacjami budowlanymi jest celowa. Ponadto organizatorom tegorocznego
spotkania wyrazili podziękowania za jego bardzo dobre
przygotowanie zarówno pod względem merytorycznym,
jak i organizacyjnym.
W drugim dniu spotkania delegacje złożyły krótką wizytę w nowo otwartej siedzibie Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa przy ul. Kujawskiej w Warszawie, a następnie wzięły udział w części uroczystej Nadzwyczajnego
ww w.prze gladbu d owla n y.pl

Wręczenie statuetek dla przewodniczących delegacji z pierwszego
założycielskiego spotkania Grupy V4 w 1994 r.

Końcowym akcentem spotkania była uroczysta kolacja, w czasie której uczestnicy wysłuchali krótkiego programu artystycznego w wykonaniu artystów z Teatru Wielkiego w Łodzi.
Ponadto przewodniczący delegacji z pierwszego założycielskiego spotkania Grupy V4 w 1994 roku zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami z okazji 25 lat współpracy
izb i związków budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej, a wszyscy delegaci otrzymali fotokronikę ze wszystkich
dotychczasowych 25 spotkań.
W trakcie programu technicznego odbyła się prezentacja
senatora RP Ryszarda Bonisławskiego, słynnego przewodnika, dotycząca historii i rozwoju miasta Łodzi aż do czasów
współczesnych. Delegacje miały także możliwość zapoznania się z ciekawymi łódzkimi inwestycjami: Manufakturą, Centrum Kulturalno-Naukowym EC1, Dworcem Kolejowym Łódź Fabryczna i Księżym Młynem. Natomiast osoby
towarzyszące odwiedziły palmiarnię w Ogrodzie Botanicznym i Park Źródliska.
Na zakończenie należy skierować słowa podziękowania osobom z Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za
bardzo dobre przygotowanie organizacyjne 26. spotkania
izb i związków budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Dr inż. Zygmunt Rawicki
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delegacje zgodziły się, że działalność zawodowa potrzebna do kształtowania i tworzenia obszarów antropogenicznych powinna być traktowana jako regulowana,
służąca celom publicznym i jako taka jest nieodzownym
warunkiem zapewnienia wysokiej jakości profesjonalnych usług;
• przedyskutowano jakość projektowania w budownictwie,
w tym jego integralność merytoryczną i formalnoprawną;
• uzgodniono, że kolejne 27. spotkanie izb i związków organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w październiku 2020 r. na Węgrzech, którego gospodarzem będzie Węgierska Izba Inżynierów;

