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Czerwcowe posiedzenie ZG PZITB on-line
Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB 22 czerwca 2021 roku 
odbyło się po raz kolejny z wykorzystaniem elektronicznych 
środków komunikacji.
Przewodnicząca PZITB Maria Kaszyńska powitała wszystkich 
zebranych, a następnie poinformowała o zasadach głosowa-
nia, podczas przyjmowania uchwał i innych materiałów, które 
będą omawiane na spotkaniu.
W kwietniu i w maju odbyły się dwa zaplanowane posiedzenia 
Prezydium oraz dodatkowe posiedzenie, na których omawia-
no bieżące sprawy, a wśród nich dotyczące składu osobowego 
Rady Fundacji PZITB i bieżącej korespondencji z Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii, Głównego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego, Naczelnej Organizacji Technicznej, która w więk-
szości dotyczyła konsultacji społecznych.
Otrzymaliśmy zaproszenie na Ogólnopolski Zjazd Dziekanów 
kierunku budownictwo, który został zorganizowany przez Wy-
dział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Stowarzysze-
nie udzieliło patronatu temu wydarzeniu. Wiodącym tematem 
zjazdu była dyskusja nad możliwością powrotu do jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku budownictwo. 16 czerw-
ca br. odbył się „IX Kongres Infrastruktury Polskiej 2021”, w for-
mie zdalnej, a Stowarzyszenie objęło to wydarzenie patrona-
tem honorowym. Głównym tematem dyskusji była „Realizacja 
inwestycji infrastrukturalnych w dobie aktualnych regulacji”. 
22 czerwca br. odbywa się konferencja „Infrastruktura Polska 
i Budownictwo” organizowana przez Executive Club w War-
szawie, której też udzieliliśmy patronatu honorowego. Prze-
wodnicząca uczestniczyła 17 czerwca br., w Zwyczajnym Zgro-
madzeniu Wspólników Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa Spółka z o.o., na którym zostało przyjęte spra-
wozdanie za 2020 rok. 21 czerwca br. w Warszawskim Domu 
Technika odbyła się uroczystość przyznania tytułu „Złoty In-
żynier 2020”, a PZITB reprezentował sekretarz generalny Mie-
czysław Grodzki.
Na posiedzeniu Prezydium został podjęty temat w sprawie nada-
nia corocznych nagród i medali PZITB, które zawsze były wrę-
czane na Konferencji Krynickiej lub podczas Krajowego Zjaz-
du Delegatów PZITB. Zaproponowano, aby wręczenie nagród 
i medali PZITB przeprowadzić podczas gali Konkursu PZITB „Bu-
dowa Roku”, która odbędzie się 28 września br.
Sekretarz generalny poinformował, że odbyły się już pierwsze 
posiedzenia Komitetów, Komisji i Rady: Rady Programowej Cza-
sopism i Wydawnictw, Komitetu ds. Legislacji, Cyfryzacji i BIM, 
Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Za-
wodowej, Głównej Komisji Odznaczeń. Przekazał, że uczestni-
czył w uroczystości przyznania tytułów „Złoty Inżynier 2020”, 
organizowanej przez „Przegląd Techniczny”. Laureatem „Dia-
mentowego Inżyniera 2020” został prof. dr hab. inż. Arkadiusz 
Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej i przewodniczący KRASP.
Przewodnicząca poinformowała, że odbyła się XXXIV edycji 

Konkursu „Numerus Primus Inter Pares” organizowanego przez 
Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, którego celem jest wyło-
nienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultu-
ry technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popu-
larno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego. Jury 
przyznało tytuł w grupie czasopism popularyzujących naukę 
i technikę – numerowi 3/2020 czasopisma „Przegląd Budowla-
ny”, wydawanego przez ZG PZITB. Pogratulowała Redaktor Na-
czelnej „Przeglądu Budowlanego” tak dużego sukcesu.
Kol. Karol Firek omówił zestawienie dotyczące wykonania bu-
dżetu ZG PZITB, Wydawnictwa „Przegląd Budowlany” i Fundacji 
PZITB „Inżynieria i Budownictwo” za 5 miesięcy 2021 r. Tadeusz 
Durak stwierdził, że wykonanie budżetu po stronie kosztów jest 
poprawne, dyscyplina finansowa jest zachowana.
Kol. Maria Kaszyńska przypomniała, że na ostatnim posiedzeniu 
ZG był omawiany, a następnie przyjęty Statut Fundacji PZITB, któ-
ry został złożony do rejestracji w KRS. Do chwili obecnej nie otrzy-
maliśmy potwierdzenia z sądu, że statut jest zarejestrowany. Głów-
nym celem działalności Fundacji PZITB jest wsparcie działalności 
statutowej PZITB, działań na rzecz podnoszenia wiedzy w dzie-
dzinie budownictwa oraz wspieranie wydawania czasopism 
PZITB. Przewodnicząca przypomniała, że ustępujący przewod-
niczący PZITB kol. Ryszard Trykosko wraz z ustępującym sekreta-
rzem generalnym PZITB kol. Wiktorem Piwkowskim złożyli obiet-
nicę, że dołożą wszelkich starań, aby utrzymać czasopisma PZITB 
na rynku wydawniczym. W związku z tym przewodnicząca przed-
stawiła projekt uchwały w sprawie powołania Ryszarda Trykosko 
na przewodniczącego Rady Fundacji PZITB. Przedstawiła osoby, 
które rekomenduje Prezydium do składu Rady Fundacji PZITB: 
prof. Anna Siemińska-Lewandowska z Politechniki Warszawskiej, 
prof. Kazimierz Furtak z Politechniki Krakowskiej, prof. Jacek Hu-
limka z Politechniki Śląskiej, prof. Cezary Madryas z Politechniki 
Wrocławskiej oraz prof. Maria Kaszyńska przewodnicząca PZITB.
Przewodnicząca przekazała, że do Konkursu PZITB „Budowa 
Roku’2020” wpłynęło 46 wniosków. Członkowie Prezydium 
na ostatnim posiedzeniu zaproponowali powołanie Komitetu 
Honorowego Konkursu PZITB „Budowa Roku”.
Sekretarz generalny przedstawił projekt „Polityki bezpieczeń-
stwa ochrony danych osobowych PZITB”. Projekt został wysłany 
do członków ZG. Poinformował, że każdy oddział musi opraco-
wać taki dokument, przyjąć go i stosować, brak tego dokumen-
tu podczas kontroli może skutkować nawet karą pieniężną.
Kol. Krzysztof Motylak poinformował, że 17 czerwca br. od-
było się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Odznaczeń. 
Podczas spotkania zostały zaopiniowane wszystkie nadesła-
ne wnioski.
Przewodnicząca na zakończenie obrad ZG PZITB podzięko-
wała wszystkim za aktywny udział w obradach i merytorycz-
ną dyskusję.


