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Pierwsze posiedzenie ZG PZITB w nowej kadencji
25 września 2020 roku w sali konferencyjnej Domu Technika NOT 
w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG PZITB. Zachowano wszyst-
kie wymogi sanitarne w związku z panującą pandemią.
Przewodnicząca PZITB Maria Kaszyńska powitała wszystkich zebra-
nych na pierwszym posiedzeniu ZG PZITB w kadencji 2020–2024. 
Podziękowała wszystkim, a w szczególności członkom ZG PZITB, 
Komitetowi Organizacyjnemu oraz Dariuszowi Bajno i Wiesławowi 
Baranowi za przygotowanie i pracę na zjeździe. Podkreśliła, że zo-
stała obdarowana zaufaniem, a więc dołoży wszelkich starań, żeby 
sprostać wyzwaniom, jakie zostały jej postawione, w celu realizacji 
statutowych zadań, na rzecz dobra naszego stowarzyszenia.
Następnie przewodnicząca zaproponowała, żeby na początku spo-
tkania wręczyć nagrody PZITB laureatkom, które nie mogły ich ode-
brać na 51. KZD PZITB w Opolu. Przedstawiła laureatkę nagrody 
PZITB im. prof. Stefana Bryły, dr hab. inż. Monikę Mitew-Czajewską 
z Politechniki Warszawskiej, która otrzymała nagrodę za wybitne 
osiągnięcia naukowo-badawcze i zawodowe w zakresie budow-
nictwa podziemnego. Jako kolejna została wyróżniona Godnością 
Członka Honorowego PZITB Nina Szklennik. Jadwiga Bizon-Górec-
ka otrzymała Honorową Złotą Odznakę z Diamentem PZITB, którą 
przyznał 51. KZD PZITB.
Maria Kaszyńska poinformowała, że podczas 51. KZD PZITB w Opo-
lu uzgodniono, że przewodniczący oddziałów powinni w pierw-
szej kolejności zostać wybrani do ZG, a więc 28 miejsc zostało za-
jętych przez przewodniczących oddziałów, pozostało jedynie 7 
członków ZG, którym można było zaproponować pełnienie funk-
cji w prezydium ZG, zgodnie z zapisem w regulaminie ZG PZITB 
§ 2 pkt. 2: „Nie można równocześnie pełnić funkcji przewodniczą-
cego Oddziału oraz funkcji: przewodniczącego PZITB, sekretarza 
generalnego lub skarbnika Zarządu Głównego”.
Następnie powołano Komisję Skrutacyjną, która ukonstytuowała 
się w następującym składzie: przewodnicząca Elżbieta Ostatek, za-
stępcy przewodniczącej: Andrzej Jaroń, Waldemar Szleper.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady głoso-
wania na członków prezydium ZG PZITB. Maria Kaszyńska zapro-
ponowała na funkcje członków prezydium kandydatów, na któ-
rych głosowano.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół, określa-
jąc liczbę osób uprawnionych do głosowania jako 36, z czego obec-
nych było 30, a w trakcie głosowania przybyła 1 osoba, a więc 31 
osób. Liczba głosów uzyskanych przez kandydatów:

wiceprzewodniczący: Wiesław Baran – 30 za,• 
wiceprzewodniczący: Radosław Sekunda – 30 za,• 
sekretarz generalny: Mieczysław Grodzki – 30 za,• 
z-ca sekretarza generalnego: Agata Modrzycka – 31 za,• 
skarbnik: Karol Firek – 30 za,• 
zastępca skarbnika: Nina Szklennik – 30 za.• 

Przewodnicząca PZITB poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie 
powołania prezydium ZG PZITB w kadencji 2020–2024 w wybranym 
składzie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Poinformowała, 
że 13 września 2020 r. odbyło się zebranie Głównej Komisji Rewizyj-
nej, w którym komisja ukonstytuowała się na kadencję 2020–2024. 
Przewodniczącym GKR został Tadeusz Durak. Przewodnicząca prze-
kazała, że pełni jeszcze funkcję przewodniczącej Komitetu Nauki 
PZITB, ponieważ na konferencji naukowej w Krynicy nie odbyło się 
sprawozdawczo-wyborcze spotkanie Komitetu Nauki na kadencję 
2020–2024. Przypomniała, że zasady przyjmowania nowych człon-
ków do Komitetu Nauki oraz zasady powoływania Komisji Nauki Od-
działu PZITB określone są w regulaminie i należy ich przestrzegać.

Podkreśliła, że Uchwała Generalna 51. KZD PZITB z 13 września 
2020 r. przyjęta w Opolu zawiera kierunki działań, które zostały 
ujęte w krótkiej, ale bardzo wymownej formie:

na podstawie wyników obrad i zgłoszonych wniosków zjazd z re-• 
komendacji powołanej Komisji Uchwał i Wniosków podjął uchwałę, 
określającą główne kierunki działalności na kadencję 2020–2024 
o następującej treści:

kontynuacja i rozwój działalności PZITB wśród młodzieży aka- –
demickiej, szkół średnich i młodej kadry technicznej celem odmło-
dzenia stowarzyszenia,

rozwijanie współpracy z organizacjami samorządu zawodowe- –
go, rządem, międzynarodowej oraz bratnimi stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi,

kontynuacja działań w celu odnowy formuły czasopism stowa- –
rzyszeniowych i ich pozycji,

podejmowanie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa  –
w budownictwie,

poprawa dostępu do norm i wydawnictw normatywnych, –
podjęcie działań celem wprowadzenia zdalnego lub hybrydo- –

wego systemu obrad ciał kolegialnych PZITB, nie tylko na czas 
trwania epidemii,

starania celem podniesienia poziomu kształcenia techników i in- –
żynierów budownictwa;

zjazd wyraża podziękowania władzom PZITB w kadencji 2016–• 
2020 za zaangażowanie i pracę na rzecz stowarzyszenia i podnie-
sienie jego autorytetu;

zjazd przyjmuje zgłoszenie gotowości Oddziału PZITB w Lubli-• 
nie na podjęcie się zorganizowania kolejnego KZD PZITB, podsu-
mowującego kadencję 2020–2024;

zjazd kieruje wnioski szczegółowe zgłoszone przez dele-• 
gatów, przedstawione w sprawozdaniach Komisji Rewizyjnej 
i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz w Protokole 51. Zjazdu 
PZITB do szczegółowego przeanalizowania przez nowo wybra-
ny Zarząd Główny.
Przewodnicząca poinformowała, że prezydium ZG PZITB na po-
siedzeniu ZG zaprezentuje szczegółowy plan działań zgodny 
z przyjętą na 51. Krajowym Zjeździe Delegatów uchwałą, po-
prosiła zgromadzonych na posiedzeniu ZG o propozycje jego 
działań w kadencji 2020–2024, które można również przesyłać 
pocztą e-mail do biura ZG lub bezpośrednio do członków prezy-
dium. Zwróciła się z prośbą do Koleżanek i Kolegów, żeby w swo-
im środowisku zrobili rozpoznanie, w jakich agendach PZITB 
chcą mieć swoich przedstawicieli, a zarazem, jakie tematy ich 
interesują. Proponuje, żeby prezydium ZG PZITB zaproponowa-
ło kandydatury na przewodniczących poszczególnych Komite-
tów i Komisji, a następnie przedstawi je ZG na najbliższym po-
siedzeniu (w grudniu).
Następnie zabrał głos Ryszard Trykosko, który stwierdził, że wspól-
nie z Wiktorem Piwkowskim czują się odpowiedzialni, że nie uda-
ło im się zakończyć tematu czasopism, a dokładnie doprowadzić 
do uzgodnień z PZPB. Rozmowy były prowadzone, jednak przez 
pandemię zostały przerwane. Sprawę należy doprowadzić do koń-
ca, a to wymaga czasu i dokładnych ustaleń, żeby obie strony mia-
ły pewność, że zostały przyjęte najlepsze rozwiązania.
Przewodnicząca zaproponowała terminarz posiedzeń prezydium 
i ZG PZITB do końca 2020 roku. Prezydium ZG PZITB: 22 paździer-
nika i 19 listopada, ZG PZITB: 10 grudnia.
Na zakończenie obrad przewodnicząca podziękowała wszystkim 
za przybycie i merytoryczną dyskusję.


