Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB
23 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Domu Technika NOT w Warszawie odbyło się
posiedzenie ZG PZITB, pierwsze w tym roku, zorganizowane z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa wynikających z przepisów dotyczących COVID-19.
Na wstępie przewodniczący powitał uczestniczących w posiedzeniu gości i członków Zarządu Głównego PZITB. Przypomniał, że 19 maja 2020 r. zmarł prof. dr hab. inż. Krzysztof
Stypuła. Wspomnienie o Profesorze ukazało się w numerze
7–8/2020 PB. Wspomniał, że 2.03.2020 roku zmarł prof. dr hab.
inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko. Wspomnienie o Profesorze można przeczytać w numerze 4/2020 PB. Członkowie ZG PZITB
uczcili pamięć zmarłych Kolegów minutą ciszy.
Ryszard Trykosko poinformował, że w związku z epidemią
koronowirusa Covid-19 Walne Zgromadzenia Oddziałów lub
Walne Zgromadzenia Delegatów Oddziałów zostały odwołane. 30 kwietnia 2020 roku (drogą korespondencyjną) członkowie ZG przyjęli Uchwałę w sprawie zmienionego terminu
51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Opolu na 11–13
września 2020 r., a Walne Zgromadzenia Delegatów Oddziałów miały się odbyć do końca lipca 2020 roku.
Waldemar Szleper omówił zestawienie dotyczące wykonania budżetu ZG PZITB za 5 miesięcy 2020 r. Poinformował,
że w związku z sytuacją w kraju sprawozdanie finansowe
Zarządu Głównego PZITB za 2019 r. zostało zatwierdzone
drogą korespondencyjną. W związku z podanym wynikiem
głosowania – sprawozdanie finansowe (bilans) zostało zatwierdzone większością głosów i 30.03.2020 roku przekazane zgodnie z przepisami do KRS.
Tadeusz Durak przedstawił Uchwałę GKR roku w sprawie
kontroli gospodarki finansowej i oceny sprawozdania finansowego Zarządu Głównego PZITB w 2019 roku. Po przeprowadzonej wyrywkowej kontroli dokumentów księgowo-finansowych oraz przeglądzie całej dokumentacji stwierdził,
że jest ona prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem
i przepisem wewnętrznym. Wykonanie budżetu Zarządu
Głównego za 5 miesięcy 2020 r., po stronie kosztów, jest poprawne, dyscyplina finansowa jest zachowana.
Ryszard Trykosko stwierdził, że sytuacja w Fundacji „Inżynieria i Budownictwo” i „Przeglądzie Budowlanym” jest niepokojąca i trzeba szukać sposobów, by ją poprawić. Dobrym
rozwiązaniem byłoby przystąpienie do współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, ale rozmowy
w tej sprawie zostały zahamowane przez pandemię. W każdym miesiącu jest duży problem zarówno z artykułami problemowymi, jak i reklamą. Zwrócił się z prośbą o nadsyłanie
artykułów oraz informacji nt. działalności oddziałów. Poinformował, że Prezydium ZG PZITB zwróciło się z prośbą do mecenasa z zapytaniem, czy w związku z przeniesieniem terminu
51. KZD PZITB w Opolu przewodniczący PZITB oraz przewodniczący oddziałów mogą pełnić swoje funkcje po dacie
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4 czerwca 2020 roku? Mecenas opracował opinię pozytywną
w tej sprawie, która została rozesłana do wszystkich oddziałów.
Wiesław Baran przedstawił projekt porządku obrad 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Opolu. Poinformował,
że Komitet Organizacyjny zjazdu podjął decyzję o rezerwacji miejsc noclegowych również w hotelu DeSilva Premium,
który znajduje się w pobliżu hotelu Mercure, żeby zostały
spełnione wszystkie wymogi dotyczące zasad postępowania
w trakcie panującej pandemii i obostrzeń z nią związanych.
W programie są też pozycje dotyczące imprez integracyjnych,
które ze względu na obecną sytuację w kraju będą ograniczone do minimum, lub trzeba będzie z nich zrezygnować.
Członkowie ZG zgłosili swoje propozycje co do organizacji
zjazdu np. noclegi tylko w pokojach 1-osobowych lub organizacja zjazdu w innym miejscu np. w Warszawie w ciągu
1 dnia. Ryszard Trykosko stwierdził, że wszystko jest uzależnione od rozwoju pandemii w kraju, która wymusi na nas
podjęcie odpowiednich działań. Na posiedzeniu Prezydium
18 sierpnia br. podejmiemy ostateczną decyzję, co dalej robimy i natychmiast powiadomimy o tym członków ZG.
Wiktor Piwkowski przedstawił projekt sprawozdania Zarządu
Głównego PZITB z działalności w kadencji 2016–2020, gdzie
należy zwrócić uwagę na to, że kadencja ta kończy, ale nie
zamyka okresu 15 ostatnich lat działalności stowarzyszenia,
charakteryzujących się konsekwentną polityką zmierzającą
do osiągnięcia czterech zasadniczych celów:
• odbudowania i wzmocnienia pozycji i autorytetu organizacji w przestrzeni publicznej,
• podejmowania ważnych celów gospodarczych i społecznych,
• koncentracji na ważnych zadaniach statutowych,
• stabilizacji finansowej PZITB.
Wiktor Piwkowski stwierdził, że PZITB w roku 2020 jest organizacją znaczącą, której głos jest brany pod uwagę w wielu
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statutowej jest praca z młodzieżą i doprowadzenie do rezultatu zmiany pokoleniowej w stowarzyszeniu. Działania
w tym kierunku podjęto w 2012 roku, aktywizując Komitet Młodej Kadry PZITB. Uzyskano szereg pozytywnych rezultatów, jak np. Workcamp, wzrost aktywności młodzieży na uczelniach, zmiany w statucie porządkujące warunki
przynależności uczniów techników i studentów do PZITB.
W kadencji 2016–2020 przez te kolejne lata wszystkie budżety zakończyły się wynikiem dodatnim, a więc nie został naruszony fundamentalny zasób kapitału pochodzącego ze sprzedaży ośrodka w Jadwisinie.
Leonard Runkiewicz stwierdził, że wnioski, które wpływają
do Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji
Zawodowej PZITB, powinny zawierać zaświadczenie o stażu pracy kandydata w określonych firmach budowlanych,
z podaniem pełnionej roli technicznej.
Tadeusz Durak zapowiedział konferencję „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” na 26–28 października br.
Agata Modrzycka poinformowała, że Krajowa Narada Seniorów w Częstochowie odbędzie się 31 sierpnia–2 września br.
Janusz Superson poinformował, że konferencja „Budownictwo w energetyce” odbędzie się 6–9 września br.
Na zakończenie obrad ZG przewodniczący podziękował
wszystkim za przybycie i stwierdził: „Organizacja imprez przez
nasze stowarzyszenie wymaga dodatkowej pracy ze strony
Koleżanek i Kolegów z naszych oddziałów: za wielki wkład
pracy i zaangażowanie serdecznie im wszystkim dziękuję.”.
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ważnych sprawach, jest ważnym partnerem w Grupie Wyszehradzkiej, chętnie przyjmowaną do współpracy. Po drugie,
należy przypomnieć, że w 2005 roku podjęto sprawę przywrócenia uprawnień budowlanych dla techników budownictwa, co przyniosło pozytywny efekt i przywróciło racjonalizm w certyfikacji zawodowej. Następnym ważnym celem
była inicjatywa PZITB i doprowadzenie do podpisania (2010)
Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie,
co w efekcie doprowadziło do powstania wielkiej pozarządowej instytucji ukierunkowanej na wieloletni program podniesienia kultury bezpieczeństwa pracy. W 2018 roku miało miejsce kolejne wielkie wydarzenie: podpisanie Deklaracji BIM
Standard PL. Celem tej inicjatywy jest opracowanie, a następnie wdrożenie, standardów krajowych dla metodyki
BIM. W 2020 roku projekt standardów już istnieje, został
upubliczniony i przygotowywany wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacji. Do głównych zadań statutowych
Związku należy propagowanie tematyki naukowo-technicznej, co realizujemy poprzez organizację konferencji:
Konferencja Krynicka, Awarie Budowlane, Warsztaty Pracy
Projektanta Konstrukcji oraz Konferencja Rzeczoznawców
Budowlanych. Ta ostatnia konferencja może się pochwalić dorobkiem w postaci wydanej książki pt. „Diagnostyka
obiektów budowlanych – zasady wykonywania ekspertyz”, pod red. Leonarda Runkiewicza. Pierwsze wydanie tej
książki rozeszło się jak „świeże bułeczki”, drugie wydanie
jest negocjowane. Kolejnym ważnym celem działalności

