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Świąteczne posiedzenie 
ZG PZITB

Przewodnicząca PZITB Maria Kaszyńska powitała wszystkich 
zebranych na posiedzeniu ZG PZITB, przekazała smutną in-
formację o śmierci długoletniego członka Oddziału PZITB 
w Katowicach – Winicjusza Krotli. Członkowie Zarządu Głów-
nego uczcili pamięć zmarłego Kolegi chwilą ciszy.
Z uwagi na przedświąteczny okres posiedzenie składało się 
z dwóch części, pierwszej – merytorycznej dotyczącej bieżących 
spraw i drugiej – uroczystej świątecznej. Mieczysław Grodz-
ki, sekretarz generalny, poinformował o działaniach i podję-
tych uchwałach prezydium od ostatniego posiedzenia Zarzą-
du. Przedstawiciele prezydium uczestniczyli na zaproszenie 
organizatorów m.in. w wydarzeniach organizowanych przez 
Państwową Inspekcję Pracy: 3-letniej kampanii prewencyjno- 
-kontrolnej „Budowa STOP wypadkom”, konferencji „Bizneso-
we znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pra-
cy”, w posiedzeniu podkomisji stałej ds. budownictwa oraz 
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz uroczystości 
wręczenia nagród i medali w SARP-ie. Odbyły się też sztan-
darowe konferencje PZITB: „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Bu-
dowlanego” oraz Konferencja „KONTRA”.
Kolejnym punktem zebrania były wybory uzupełniające skła-
du prezydium PZITB i zmiany w składzie Komitetu Organi-
zacyjnego i Sądu Konkursowego Konkursu „Budowa Roku”. 
Na wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego i jednocze-
śnie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kon-
kursu „Budowa Roku” Zarząd jednogłośnie powołał Marka 
Zackiewicza z Gdańskiego Oddziału PZITB. Przewodniczą-
ca PZITB pogratulowała Markowi Zackiewiczowi wyboru 
na obie funkcje, a jego wybór nagrodzono brawami.
Karol Firek omówił zestawienie dotyczące wykonania budże-
tu ZG PZITB za 11 miesięcy 2022 r. Tadeusz Durak poinfor-
mował, że na posiedzeniu 5 grudnia 2022 r. GKR dokonała 

pozytywnej oceny wykonania budżetu ZG PZITB. Karol Fi-
rek przedstawił następnie projekt budżetu ZG PZITB na rok 
2023. Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2023 r. 
została przyjęta jednogłośnie.
Jacek Szer, przewodniczący Komitetu Legislacji i Cyfryzacji 
BIM, poprosił o większe zaangażowanie się koleżanek i ko-
legów w opiniowanie przesyłanych do konsultacji materia-
łów, które wymagają od nas szybkiego reagowania, ponie-
waż czas jest krótki na przygotowanie odpowiedzi.
Ryszard Trykosko, przewodniczący Rady Fundacji PZITB, pod-
sumował działalność Fundacji w 2022 roku. Fundacja była 
współorganizatorem konferencji „Budowa tunelu pod Świ-
ną”, która odbyła się w kwietniu w Świnoujściu oraz wydała 
dwa albumy. Podkreślił również wagę i znaczenie naszych 
obu wydawnictw „Inżynierii i Budownictwa” oraz „Przeglą-
du Budowlanego” stwierdzając, że są to nasze „klejnoty ro-
dowe”, z których jesteśmy dumni i musimy o nie dbać. Za-
chęcał do prenumerowania, propagowania i zamieszczania 
artykułów w czasopismach przez nasze oddziały. 
Na zakończenie posiedzenia przyjęto uchwały w sprawie 
przyznania Honorowych Odznak PZITB i tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego PZITB, a przewodnicząca Maria Kaszyńska za-
prosiła wszystkich na drugą część posiedzenia na uroczyste 
spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli również zapro-
szeni goście. Wśród zaproszonych gości byli: Dariusz Blocher 
(BUDIMEX SA), Mariusz Dobrzeniecki (prezes PIIB), prof. Jacek 
Hulimka (członek rady Fundacji PZITB), Elżbieta Janiszewska- 
-Kuropatwa (wiceprzewodnicząca SITPMB), Agnieszka Kali-
nowska-Sołtys (prezes SARP), prof. Zbigniew Kledyński (P.W.), 
Roman Lulis (przewodniczący MOIIB), Ewa Mańkiewicz-Cud-
ny (prezes NOT), prof. Leonard Runkiewicz (ITB), prof. Elżbie-
ta Szmigiera (sekretarz KN PZITB), Michał Wrzosek (prezes 
PERI Polska), Marek Zdziebłowski („Builder”).
Po powitaniu gości przewodnicząca Maria Kaszyńska przed-
stawiła prezentację podsumowującą rok 2022 w PZITB, a na-
stępnie podziękowała wszystkim za współpracę i złożyła ży-
czenia świąteczne i noworoczne. Życzenia złożyła również 
pani prezes NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz prezes PIIB 
Mariusz Dobrzeniecki.
Nasza stowarzyszeniowa wigilia pokazała, jak nam wszyst-
kim brakowało kontaktów i spotkań, tradycyjnie łamaliśmy 
się opłatkiem, a przy świątecznych specjałach toczyły się 
długie rozmowy. Był to wyjątkowy Zarząd Główny PZITB, 
wspaniale, że po tak długiej przerwie znowu mogliśmy się 
spotkać osobiście.

8 grudnia 2022 roku odbyło się w budynku noT 
w warszawie stacjonarne posiedzenie zarządu 
głównego Polskiego związku Inżynierów i Tech
ników budownictwa.


