w kalendarzu działań 2019r. były:

- spotkanie Noworoczne Koła Nr 13 Seniorów odbyło się w dniu 24 stycznia 2019r.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Przewodniczący Oddziału kol. Janusz Superson i
Wiceprzewodnicząca kol. Alicja Dudzik.
Przewodniczący Oddziału przedstawił działalność Oddziału w roku 2018 i plan działania na bieżący
rok. Następnie Przewodnicząca Koła kol. Marianna Czuper przedstawiła plan działania Koła na rok
2019. Wzniosła toast składając wszystkim obecnym życzenia z okazji Nowego Roku

Kol. Lidia Kisielewska i kol. Andrzej Kaczmarek pokazali filmy pt „ świątynie różnych religii na świecie”
a także realia życia seniorów w zabawny sposób .Po prezentacji seniorzy prowadzili długo rozmowy
dotyczące ich problemów i radości bycia w gronie przyjaciół.

- Spotkanie Noworoczne Oddziału połączone z rozpoczęciem 85 lecia powstania PZITB, odbyło
się w dniu 4 lutego 2019 roku w Sali 104 budynku NOT we Wrocławiu.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Przewodniczący PZITB kol. Ryszard Trykosko i
Przewodniczący DOIIB kol. Janusz Szczepański.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Oddziału: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
Komisji Funkcyjnych, Problemowych i Konkursowych , Przewodniczący i Sekretarze Kół .
Uczczono minutą ciszy pamięć członka założyciela naszego Oddziału kol. prof. Tadeusza
Kolendowicza , który odszedł od nas do wieczności w dniu 28 grudnia 2018r.
Spotkanie Noworoczne wpisuje się w szczególny okres 85 lecia powstania PZITB i 72 lecia
powstania Oddziału Wrocławskiego PZITB.
Dwie daty – 1934 i 1948. Pierwsza z nich to powstanie Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych,
druga to zjazd zjednoczeniowy tej organizacji i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa,
powołanie PZITB jako kontynuatora przedwojennej tradycji korporacji inżynierskiej. Na tle tych dat
pytanie – co jest jej siłą, naszą siłą? I odpowiedź – niewątpliwie ludzie. Patriotyczni, mądrzy, żarliwi,
otwarci na problemy zawodowe i społeczne. Elita.

Przewodniczący Oddziału przybliżył historię powstania PZITB:
„ 3 – 4 maja 1934 r. odbył się w Warszawie Zjazd Założycieli Polskiego Związku Inżynierów
Budowlanych, w którym udział brało 150 członków założycieli.
Na mocy decyzji Komisarza Rządu m. st. Warszawy z dnia 26 października 1934 r. wydanej na
podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 91 poz.
808) wpisano do rejestru stowarzyszeń i związków Komisariatu Rządu m. st. Warszawy pod Nr 507
stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Inżynierów Budowlanych. Warszawa, dnia 26 października
1934 r. Za Komisarza Rządu J. Łepkowski Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
W statucie mającym 28 punktów (paragrafów) zapisano m.in.: Stowarzyszenie ma na celu:
- obronę interesów zawodowych i ekonomicznych inżynierów budowlanych oraz regulowanie spraw i
zagadnień zawodowych,
- współpracę z władzami rządowymi, z samorządem gospodarczym i instytucjami zawodowymi oraz
ekonomiczno – społecznymi,
- przedstawicielstwo zawodowe i gospodarcze wobec ciał ustawodawczych.
Członkami Związku mogą być wszyscy inżynierowie posiadający dyplomy inżynierów dróg i mostów
oraz inżynierów hydrotechników politechnik polskich oraz dyplomy wydziałów równorzędnych
wyższych zakładów naukowych zagranicznych o zbliżonych programach nauczania.
Pierwszy Zarząd Główny Polskiego Związku Budowlanych tworzyli: Andrzej Pszenicki,
Stefan Bryła, Wacław Paszkowski, Jerzy Nechay, Wacław Żenczykowski
II Walny Zjazd w 1936 r. odbył się w Katowicach – Komitetowi Organizacyjnemu przewodził Stefan
Kaufman.
III Zjazd PZIB w 1937 r. odbył się we Lwowie. Na Zjeździe tym podjęto sprawę kodeksu etyki
inżynierskiej oraz uchwalono utworzenie czasopisma „Inżynieria i Budownictwo”.
Komitet Redakcyjny tworzyli: prof. Stefan Bryła, Tomas Kluz (redaktor naczelny), prof. Wacław
Żenczykowski, inż. Erwin Brenneisen.
Ostatni – V Zjazd Delegatów – odbył się 3 maja 1939 r. w Warszawie. Zjazd powołał Komisję
Budownictwa Obrony Przeciwlotniczej i przystąpił do współpracy w przygotowaniu Polski do obrony.
W latach 1939 – 1945 wojna.
Pierwszy powojenny zjazd odbył się 24 września 1945 r. „Walne Zebranie PZIB wzywa swoich
członków przebywających za granicą do powrotu do Polski dla wzięcia udziału w odbudowie kraju.”
Po przerwie wojennej wznowiono wydawanie miesięcznika „Przegląd Budowlany”, który ukazał się
25 listopada 1945r., a od marca 1946 r. wznowiono wydawanie „Inżynierii Budownictwa”.
Lata 1946-1948 to okres zjednoczeniowy organizacji przedwojennej oraz nowopowstałej,
zrzeszających techników i inżynierów budownictwa.
Rok 1947 był rokiem, w którym rozpoczął się proces zjednoczenia Polskiego Związku Inżynierów
Budowlanych i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa.
14 – 15 czerwca 1948 r. w Warszawie zwołano organizacyjny Zjazd Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa – połączyły się : Polski Związek Inżynierów Budowlanych oraz
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa.
W dniu 12 czerwca 1948 roku odbyło się walne zebranie obu organizacji, na którym powołano
Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pierwszym
przewodniczącym Oddziału został kolega Julian Tarłowski, Oddział liczył 195 członków a siedziba jego
mieściła się przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15. W 1949 roku Oddział otrzymał swoją siedzibę w gmachu
NOT przy ul.Piłsudskiego74, w której to pozostaje do dzisiaj.
Nowy statut PZITB i jego główne cele:
Współpraca w dziele odbudowy życia gospodarczego Polski, jako państwa demokratycznego.
Popieranie rozwoju nauk technicznych i szkolnictwa zawodowego.

Realizacja celów i zadań NOT w sferze budownictwa oraz popularyzacja zagadnień technicznych.
Pogłębiania wiedzy fachowej członków oraz krzewienie u członków poczucia etyki, godności
i solidarności zawodowej.
Przełom w życiu PZITB to rok 1962 – zjazd w Koszalinie.
Przewodniczącym został prof. Jerzy Łempicki.
Powołano – za zgodą ministra finansów – Zespół Rzeczoznawców PZITB.
Od roku 1964 ustanowiono nagrody: im. prof. Stefan Bryły oraz prof. Wacława Żenczykowskiego.
Oddział Wrocławski ustanowił konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów Wydziału
Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.
Lata siedemdziesiąte to rozwój nowych technologii w budownictwie.
W roku 1974 ustanowiono nagrodę PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego za osiągnięcia w
dziedzinie technologii i organizacji budowy.
Zarząd Główny czyni starania o przyznanie Karty Pracownika Budownictwa.
Rok 1980 to strajki w sierpniu.
W Gdańsku 27 października 1980 r. Oddział PZITB zawarł porozumienie o współpracy z Zespołem
Branżowym „Budownictwo”.
Zarząd Główny PZITB 4 lutego 1981 r. zawarł w Gdańsku porozumienie z Krajową Komisją
Porozumiewawczą i Krajową Komisją Koordynacyjną Budownictwa NSZZ „Solidarność”.
Krajowy Zjazd w Toruniu – 1987 r.
„Bronić zawodu, członkom pomagać, służyć budownictwu wieloraką działalnością”.
W 1993 r. Zarząd Główny PZITB podpisał porozumienie w sprawie współpracy organizacji inżynierów
budownictwa krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przywrócono organizację Święta Budowlanych.
Lata dziewięćdziesiąte to:
- zmiany ustrojowe
- ministrem budownictwa zostaje Andrzej Bratkowski – Sekretarz Generalny PZITB, wiceministrem
Stanisław Kajfasz – Przewodniczący PZITB
- kolejni ministrowie to: Barbara Blida (Oddział Wrocławski PZITB) i Sławomir Najniger – Prezes
Urzędu Mieszkalnictwa
- przygotowania ustawy o samorządzie zawodowym
Minister Marek Bryx wprowadza w życie ustawę o samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa,
architektów i urbanistów.
Nagroda im. prof. Wacława Żenczykowskiego: Adam Mitzel, Wacław Szarejko, Jędrzej Kuczyński,
Kazimierz Rykaluk, Sylwester Kobielak, Zbigniew Janowski, Cezary Madryas
Nagroda im. prof. Stefana Bryły: Piotr Konderla, Jan Biliszczuk,, Krzysztof Stypuła, Jan Bień
Nagroda im. prof. Władysława Danieleckiego: Tadeusz Broniewski, Zygmunt Stramski, Jerzy Karyś
Medal im. prof. Stefana Kauffmana: Jan Kmita, Otton Dąbrowski, Mieczysław Kamiński, Zbigniew
Kowal ,Cezary Madryas, Jan Biliszczuk.
Nagroda im. prof. Aleksandra Dyżewskiego: Kazimierz Czapliński, Ewa Marcinkowska, Leszek
Zioberski, Bożena Hoła, Andrzej Czemplik.
Przewodniczący przedstawił szczegółowo działalność Oddziału za rok 2018 / szczegółowa informacja
znajduje się w zakładce biuletyn informacyjny nr 1- 6 /2018 / oraz poinformował o planowanej
działalności 2019r.
Na ręce Przewodniczących Kół i Przewodniczących Komisji przekazał podziękowania dla członków
kół i komisji za działalność w kołach i komisjach: Funkcyjnych, Problemowych i Konkursowych.
Szczególne podziękowania skierował do władz Politechniki Wrocławskiej i DOIIB za owocną
współpracę.
Podziękował również za wkład pracy w omówionych działaniach Oddziału do członków Prezydium, a
także Pani Mirosławie Maserak za prowadzenie biura oddziału i Pani Księgowej Eugenia Osemlak .

Następnie Kol. Ryszard Trykosko i Kol. Janusz Superson dokonali wręczenia odznaczeń PZITB:

Złotej z diamentem kol. Stefanowi Radomskiemu

Złotej : kol. Danielowi Czerek , kol. Małgorzacie Szota

Srebrnej: Kol. Patrykowi Jaryszowi , kol. Tadeuszowi Kowalskiemu, kol. Robertowi Jasińskiemu

Przewodniczący PZITB kol. Ryszard Trykosko przyjął ślubowanie i wręczył legitymacje nowym
Rzeczoznawcą PZITB: kol. Andrzejowi Kobusińskiemu i kol. Januszowi Supersonowi.

Następnie powiedział:
„jest dla mnie zaszczytem ,że mogę w imieniu Zarządu Głównego PZITB oraz własnym złożyć
serdeczne gratulacje z okazji 72 – lecia powstania Wrocławskiego Oddziału PZITB, które wpisuje się
w rozpoczęcie przez Oddziały PZITB obchodów 85- lecia Stowarzyszenia.
Centralne obchody odbędą się podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu , który odbędzie się w
Warszawie w dniu 4 października 2019r.
Gratuluję osiągnięć ,dokonań i inicjatyw podjętych przez Zarząd Oddziału obecnej kadencji .
Do końca kadencji pozostało ponad rok . Krajowy Zjazd odbędzie się w Opolu w dniach 5 - 7czerwca
2020r. podczas ,którego będziemy wybierali już innego Przewodniczącego PZITB , bo to moja druga
kadencja .Zobaczymy się jeszcze podczas Walnego Zebrania Delegatów Waszego Oddziału.
Jest mi bardzo miło być tu z Wami i świętować podwójny Jubileusz.”

- dnia 16.01.2019r. odbyło się spotkanie Koła nr 1 PWR. Opracowany został plan działania wraz z
terminami wykonania poszczególnych zadań. Będzie wiele ciekawych wykładów tematycznych, wyjść
na budowy, szkolenia z programów wspomagających projektowanie. Oprócz kwestii naukowych,
organizowany będzie wyjazd integracyjny, pojawiły się dwie koncepcje miejsca: Góry Stołowe lub
Szklarska Poręba i Góry Izerskie. Po rozstrzygniętym konkursie fotograficznym "I cyk budowa
zrobimy wystawę zdjęć oraz chcemy zorganizować głosowanie na najlepsze zdjęcie w formie
wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook. Konkurs będzie cyklicznym, planujemy, aby
wydarzenie to odbyło się w skali ogólnopolskiej, w ramach innych kół młodych we wszystkich
Oddziałach PZITB.
- dnia 2.02.2019r. w Warszawie w siedzibie Zarządu Głównego odbyło się zebranie Komitetu
Młodej Kadry PZITB. Na spotkaniu przedstawicieli kół przy oddziałach omówiono stan kół, gdzie
przedstawiono wyniki ankiety nt. działania koła. Ankieta dotyczyła bieżącej sytuacji w kole, współpracy
koła z wydziałem, OW PZITB oraz DOIIB. Przedstawiono również problem warszawski - w przyszłości
zostanie utworzony Akademicki Oddział Warszawski, całkowicie niezależny od istniejącego Oddziału
Warszawskiego. Poruszono również problem spadku liczby członków w młodej kadrze oraz
debatowano, jak pozyskiwać i zatrzymywać osoby w kołach. Następnie rozmawiano o czytelnictwie
czasopism branżowych - "Inżynierii i budownictwa" oraz "Przeglądu budowlanego" i sposobach na
uatrakcyjnienie ich. Wprowadzono również kilka zmian w regulaminie KMK PZITB.
Kolejnym punktem obrad była kwestia realizacji działalności KMK PZITB-akcja Honor inżyniera,
konkurs fotograficzny; plebiscyt-budowniczowie 100-lecia niepodległości RP. Ustalono również termin
Mini Zjazdu połączonego z konferencją Workcamp, który odbędzie się w dniach 23.-24.03. 2019. w
Białymstoku.

- spotkanie Koła Nr 35 Wykonawców odbyło się w dniu 24 lutego 2019 r.
Realizując punkt 1. Planu Pracy Koła na rok 2019 program spotkania obejmował:
1. Informację o działalności Oddziału .
2. BIM w praktyce.
3. Spotkanie Noworoczne / Polskie Smaki/
4. Sprawy wniesione.

Plan pracy Koła na rok 2019
1. spotkanie noworoczne /luty/
2. wyjście techniczne / maj/
3. spotkanie plenerowe / czerwiec/
4. Szkolenie. Dzień Budowlanych / wrzesień/
5. Podsumowanie działalność/ grudzień/.

- dnia 6.03.2019r. odbyło się spotkanie koła nr1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej.
Podczas zebrania została przedstawiona prezentacja podsumowująca działalność naszego koła
w minionym półroczu. Następnie omówiliśmy plany na kolejne miesiące wraz z rozdziałem
obowiązków. W najbliższej przyszłości będziemy organizować szkolenia z programów
wspomagających projektowanie w branży budowlanej, wyjścia na ciekawe budowy, wyjazd
integracyjny do Polanicy-Zdrój, wykłady tematyczne z przedstawicielami firm oraz pracownikami
naukowymi i wiele innych. W toku są również przygotowania do Konferencji BIMaction oraz II edycji
konkursu fotograficznego „I cyk budowa”, który podniesiemy do rangi ogólnopolskiej. W trakcie
spotkania kandydaci na nowych członków mieli okazję wypełnić deklaracje członkowskie.
Liczymy na to, że bieżące półrocze będzie owocne w działania i rozwój naszego koła.

- dnia 13.03.2019r. odbyło się spotkanie koła nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej. Na
początku spotkania przedstawiono przybyłym dotychczasową działalność naszej organizacji oraz
plany na najbliższy okres. Następnie kol. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk przeprowadziła
prelekcję nt. Uprawnień budowlanych. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o czym
świadczy frekwencja-około 120 studentów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Prelegent
przedstawiła zebranym uwarunkowania prawne zdobywania i wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie i przybliżyła temat od strony praktycznej. Podczas prelekcji studenci zadawali wiele
pytań, dzięki czemu usłyszeli odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Po pasjonującej prelekcji omówiono sprawy organizacyjne.

