
-   dnia 7.01.2021r.na platformie ZOOM Koło nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej we 

współpracy z Władzami Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego:                                                                                                                      

Panią Dziekan - kol. Prof. dr  inż. Danutą Bryją,                                                                                                               

Panią Prodziekan ds. studenckich - dr Inż. Magdaleną Piechówka - Mielnik                                                                                     

Panem Prodziekanem d/s dydaktyki - dr inż. Andrzejem Batogiem,                                                                  

zorganizowało spotkanie dotyczące wyboru specjalności na studiach II stopnia na kierunku 

budownictwo.                                                                                                                                                          

Pomysłodawczynią spotkania oraz koordynatorką wydarzenia była kol. Ania Góralska .                             

Spotkanie zostało podzielone na trzy części:                                                                                                                    

- Pytania organizacyjne i formalne do dr inż. Andrzeja Batoga.                                                                                   

- Prezentacje nt. poszczególnych specjalności przedstawione przez pracowników wydziału.                                                     

Po pracownikach głos zabrali absolwenci, którzy ukończyli poszczególne specjalizacje.                                                

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oferuje aż  11 specjalności 

magisterskich, więc studenci wybierający się na 2 stopień studiów potrzebowali takiego spotkania, 

ponieważ stoją przed trudnym wyborem.                                                                                                                  

Zarząd Koła  nr 1 PWR wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich członków i organizuje spotkania, 

które ułatwiają im drogę na studiach budowlanych. 

 

 

-    dnia 14.01.2021r. odbyło się kolejne spotkanie Koła nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej.                                                     

Tematem przewodnim wydarzenia była prelekcja nt. Uprawnień budowlanych poprowadzona przez 

kol. Małgorzatę Mikołajewską - Janiaczyk, członka  PZITB . Prelegentka przedstawiła podstawy 

prawne uzyskiwania prawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz 

warunki kwalifikacji kandydatów związane z przystąpieniem do egzaminu.                                                        

Po części prelekcyjnej przyszedł czas na pytania, których było wiele. 

 

 

-   dnia 16.01.2021r. odbyło się pierwsze Zebranie Komitetu Młodej Kadry PZITB w kadencji 2020-

2024. W spotkaniu brało udział 24 przedstawicieli Kół Młodej Kadry PZITB z 15 Oddziałów PZITB. 

Zebranie uświetnili swoją obecnością:                                                                                                                                 

Przewodnicząca PZITB - kol. Prof. Maria Kaszyńska                                                                                                                              

oraz Wiceprzewodniczący PZITB kol. Wiesław Baran, który został mianowany przez Zarząd Główny 

PZITB opiekunem Komitetu.                                                                                                                                                

Po przyjęciu agendy zebrania przyszedł czas na wybór Prezydium KMK PZITB, które przedstawia się 

w następującym składzie:                                                                                                                                         

Przewodnicząca KMK PZITB: Kol. Weronika Wasielewska oddział Łódź                                           

Wiceprzewodniczący: Kol. Szymon Karczewski oddział Wrocław                                                            

Wiceprzewodnicząca: Kol. Monika Słowińska oddział Częstochowa                                                                



Sekretarz: Kol. Piotr Szymczak oddział Łódź                                                                                                                         

Skarbnik: Kol. Barbara Wolek oddział Poznań. 

Po wyborze Prezydium uczestnicy omówili plan działalności Komitetu Młodej Kadry PZITB w bieżącej 

kadencji i wybrali koordynatorów poszczególnych projektów:                                                                                          

- Projekt Honor Inżyniera: Kol. Michał Bal oddział Katowice                                                                                                             

- Projekt Workcamp MK PZITB: Kol. Daniel Klimczak oddział Łódź                                                                                

- Aktywizacja Kół Młodej Kadry PZITB: Kol. Szymon Karczewski oddział Wrocław                                                        

- Szkolenia i kursy: Kol. Piotr Szymczak oddział Łódź i kol. Marcin Tryka oddział Bydgoszcz                                           

- Zjazdy Młodej Kadry PZITB: Kol. Katarzyna Frankiewicz oddział Małopolski w Krakowie                                                      

- Social Media: Kol. Michał Tarnowski oddział Poznań. 

Koordynatorzy poszczególnych działań przedstawili swoje koncepcje działania. Ponadto została 

omówiona sytuacja Kół Młodej Kadry PZITB  z poszczególnych oddziałów. Po spotkaniu, w godzinach 

wieczornych odbyła się dyskusja integracyjna, która stanowiła świetną okazję do wymiany 

doświadczeń inżynierskich i zwykłej przyjacielskiej rozmowy. 

 

-   dnia 18 02.2021r. odbyło się spotkanie Koła nr 1 PZITB, które miało charakter organizacyjny.                        

W ramach zebrania ustalono główne kierunki działania na najbliższe półrocze: 

1. Wykłady i szkolenia: 

-  kontynuacja AUTODESK REVIT- dr inż. Ryszard Antonowicz-spotkanie otwierające nowy semestr 

-  wykład o wyburzeniach - kol. Marek Łukowski 

-  dynamika dla opornych - kol. Jacek Grosel 

2. Strona Internetowa dla Koleżanek i Kolegów do odwiedzania  pod nowym adresem.  

3. IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego  "I cyk budowa"     

4. Wyjścia techniczne, warsztaty praktyczne. 

-  pokaz obsługi niwelatora. 

-  co robić po studiach? Jak wygląda praca inżynierów budownictwa od kuchni w poszczególnych 

etapach inwestycji/branżach. 

-  badania w laboratorium podstawowych zagadnień pracy elementów konstrukcji, np. żelbetowych, 

stalowych. 

- projekt Workcamp - z uwagi  na trwającą pandemię substytut w postaci zbiórki pieniędzy. 

5. Konkurs mostów spaghetti. 

 

-   dnia 22.03.2021r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału ,na którym zatwierdzono rozliczenie 

Budżetu za rok 2020 r. i  Sprawozdanie Finansowe za 2020 r./Bilans z Rachunkiem Zysku i Strat/. 

Omawiano organizację Dolnośląskiej Budowy Roku Edycji XVI. 

 


