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Koleżanki i Koledzy Wydarzenia
W tym roku PZITB jest gospoda-
rzem i organizatorem spotkania 
Grupy Wyszehradzkiej. XIV Spo-
tkanie Organizacji Budowlanych: Izb 
i Związków Krajów Grupy Wyszeh-
radzkiej organizowane jest w Polsce 
w dniach 4-7 października 2007 roku 
w Serocku. 
Pierwszego dnia zorganizowana zo-
stanie konferencja dotycząca bezpie-
czeństwa w budownictwie, na którą 
każdy reprezentant kraju przygotu-
je 2 referaty. Główny Inspektor Pra-
cy p. Bożena Borys-Szopa, objęła pa-
tronatem konferencję poświęconą 
bezpieczeństwu w budownictwie 
w poszczególnych krajach, pod-
kreślając że wymiana doświadczeń 
w tak szacownym gronie przyczyni 
się do lepszego ukierunkowania dzia-
łań prewencyjnych. 

Związek Zawodowy „Budowlani” 
organizuje Centralne Uroczystości 
z okazji „Dnia Budowlanych 2007” 
w Warszawie w Centrum Konferen-
cyjnym Wojska Polskiego przy ul. Żwir-
ki i Wigury 9/13 w dniu 5 październi-
ka 2007 roku o godz. 13.00. Patronat 
nad „Dniem Budowlanych 2007” ob-
jął minister budownictwa. Przewidu-
je się, że w spotkaniu weźmie udział 
około 300 pracodawców, związkow-
ców, przedstawicieli organizacji bu-
downictwa, naukowców i polityków 
związanych z budownictwem. 

(as)

Wznawiamy wydawanie „Informatora PZITB”. Dzięki temu, 

nie tylko wracamy do dobrej tradycji przekazywania informacji 

o aktualnych sprawach Stowarzyszenia, ale też wychodzimy na-

przeciw słusznym postulatom zgłaszanym przez nasze środowisko 

a co najważniejsze uruchamiamy bardzo istotny dla nas wszyst-

kich kanał informacyjny.

„Informator PZITB” będzie ukazywał się, co 3 miesiące i będzie kol-

portowany w ramach „Przeglądu Budowlanego” oraz „Inżynierii 

i Budownictwa”. W celu zapewnienia jego wartości merytorycznych 

utworzyliśmy rodzaj kolegium redakcyjnego z udziałem Koleżanki 

Agnieszki Stacheckiej-Rodziewicz, Kolegi Stefana Pyraka, Kolegi To-

masza Wojtkiewicza i moim. Do pełnego wykorzystania Informato-

ra niezbędne jest zwiększenie dostępności „Przeglądu Budowlanego” 

i „Inżynierii i Budownictwa” w Oddziałach i Kołach PZITB, o co zwra-

cam się do naszych działaczy, a także przekazywanie na bieżąco 

do Biura ZG PZITB istotnych informacji o wydarzeniach w szeregach 

Stowarzyszenia na terenie całego kraju.

Będę zobowiązany za współpracę i mam nadzieję na sukces naszego 

wznowionego wydawnictwa.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Wiktor Piwkowski

Przewodniczący PZITB
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Wydawanie „Informatora PZITB” ma 
już swoją, wieloletnią choć nieciągłą 
historię, rozpoczętą w okresie przed-
wojennym przez Polski Związek Inży-
nierów Budowlanych. W latach 1994-
-2003 „Informator PZITB” był dołączony 
do „Inżynierii i Budownictwa, a w la-
tach 2001-2003 również do „Przeglą-
du Budowlanego”.

Zarząd Główny PZITB, wznawiając 
obecnie wydawanie „Informatora”, za-
mierza nawiązać do dotychczasowej 
tradycji i publikować w nim ważniej-
sze wiadomości na temat działalności 
stowarzyszeniowej PZITB oraz infor-

macje z życia:
a) budowlanego i gospodarcze-
go istotne dla ukierunkowania prac 
Związku i jego Oddziałów, a w szcze-
gólności:
− wiadomości o ważnych wydarze-
niach w budownictwie i sprawach ży-
wotnie interesujących środowisko bu-
dowlane,
− opinie i stanowiska Związku w istot-
nych sprawach środowiska budowla-
nego,
− ważniejsze uchwały,
− regulaminy, wytyczne działania, 
porozumienia zawarte przez Związek 
z innymi organizacjami itp.,

− informacje o konferencjach, dzia-
łalności szkoleniowej i wydawniczej 
Związku,
− informacje o ważniejszych wyni-
kach działalności Oddziałów PZITB 
i agend Zarządu Głównego,
− zapowiedzi o konferencjach i kon-
kursach organizowanych przez PZITB,
− listę nowo ustalonych rzeczoznaw-
ców PZITB,
− ważniejsze informacje osobowe.
W „Informatorze PZITB” mogą znaleźć 
się odpłatnie publikowane ogłosze-
nia, materiały sponsorowane itp.
b) Informator redaguje Zarząd Głów-
ny PZITB, licząc na współpracę w tym 
zakresie członków Związku i Zarzą-
dów Oddziałów oraz agend Związku.
W sprawach „Informatora PZITB” pro-
simy zwracać się do Zarządu Głów-
nego, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 
Warszawa, tel./faks (022) 826 86 34, 
poczta e-mail: biuro@zgpzitb.org.pl 

(sp)

O wznowieniu 
„Informatora PZITB”

Komitet Rzeczoznawstwa Budowla-
nego i Specjalizacji Zawodowej, po-
wołany przez Zarząd Główny Polskie-
go Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa na kadencję 2005-
-2008, kontynuuje dotychczasowe 
prace związane z działalnością rzeczo-
znawczą PZITB, opierając się na Sta-
tucie naszego Związku oraz regula-
minie uchwalonym wcześniej przez 
Zarząd Główny. W obecnej kadencji 
do zakresu działania Komitetu zosta-
ły dodatkowo włączone sprawy nada-
wania stopni specjalizacji zawodowej 

inżynierom i technikom budowla-
nym – zgodnie z Uchwałą nr 14 Rady 
Krajowej FSNT NOT z dnia 28 czerw-
ca 2005 roku w sprawie zasad i trybu 
uzyskiwania specjalizacji zawodowej 
inżynierów i techników. W zakresie 
tej specjalizacji Komitet spełnia rolę 
wcześniej działającej przy Zarządzie 
Głównym PZITB Komisji Stowarzysze-
niowej ds. Specjalizacji Zawodowej In-
żynierów i Techników.

Zarząd Główny zwrócił się w ostatnim 
czasie do przewodniczących Oddziałów 

z prośbą:
a) o przekazanie uwag i propozycji 
dotyczących:
− formalnego i merytorycznego 
uczestnictwa PZITB w procedurach 
przyznawania przez Polską Izbę In-
żynierów Budownictwa tytułów rze-
czoznawców budowlanych zgodnie 
z Prawem budowlanym (recenzowa-
nie wniosków, udział w pracach Izb 
Okręgowych), a także w sprawie me-
rytorycznych zakresów (specjalności) 
uprawnień nadawanych tym rzeczo-
znawcom,
− uznawania przez PIIB dotychczas 
nadanych tytułów rzeczoznawców bu-
dowlanych PZITB,
− podnoszenia jakości opracowań rze-
czoznawczych (ekspertyzy, orzeczenia, 
opinie), na przykład przez wprowadze-
nie obowiązku ich weryfikacji,
− podnoszenia kwalifikacji rze-
czoznawców budowlanych PZITB 
(również wg Prawa budowlanego), 
np. przez uczestnictwo w szkoleniach, 
konferencjach, sympozjach itp., a tak-
że przez okresową weryfikację nada-
nych uprawnień rzeczoznawczych,
− zakresów specjalności, w których 
Zarząd Główny naszego Związku na-
daje tytuły rzeczoznawcy budowlane-
go PZITB,

Z działalności 
w zakresie rzeczo-
znawstwa budowla-
nego i specjalizacji 
zawodowej
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− wdrażania przyznawanych tytułów 
rzeczoznawców budowlanych PZITB 
w praktyce zawodowej,
b) o wznowienie w Oddziałach dzia-
łalności związanej z nadawaniem spe-
cjalizacji zawodowej I i II stopnia przez 
tworzenie (jeśli istnieje taka potrzeba) 
Zespołów Kwalifikacyjnych ds. Specja-
lizacji Zawodowej, a także rozpropago-
wanie idei specjalizacji zawodowej i wa-
runków jej uzyskiwania oraz zgłaszanie 
uwag i propozycji dotyczących spraw 
specjalizacji zawodowej,
 
Trzeba dodać, że zgodnie z uchwałą 
nr 14 Rady Krajowej Federacji Stowa-
rzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 
z dnia 28 czerwca 2005 roku w spra-
wie zasad i trybu uzyskiwania specja-
lizacji zawodowej inżynierów i tech-
ników postanowiono kontynuować 
system stymulowania ustawicznego 
kształcenia i doskonalenia zawodo-
wego oraz promocji aktywnych twór-
czo w zakresie techniki inżynierów 
i techników.
W związku z tym, w uchwale podano 
między innymi: 
− utrzymuje się I i II stopień specjali-
zacji zawodowej jako formę uznania 
wysokich kwalifikacji zawodowych 
i twórczej pracy inżynierów i techni-
ków,
− stopnie specjalizacji zawodowej 
nadaje Zarząd Główny FSNT - NOT 
na zasadach określonych w uchwale 
nr 14,
− specjalizacją zawodową są objęci, 
bez względu na charakter zakładu pracy, 
w którym pracują:
a) inżynierowie – absolwenci wyższych 
szkół technicznych i rolniczych,
b) osoby z wykształceniem wyższym 
innym niż techniczne, jeżeli wyróżniają 
się szczególnymi osiągnięciami w zakre-
sie techniki,
c) absolwenci średnich szkół technicz-
nych i rolniczych – z wyjątkiem wetery-
naryjnych – posiadający tytuł technika.

O I stopień specjalizacji zawodo-
wej inżynierów mogą ubiegać się in-
żynierowie, którzy wykażą się:
– udokumentowanymi twór czy mi 
osiągnięciami w zakresie techniki, 
w pracy zgodnej z określoną specja-
lizacją, a w szczególności: autorstwem 
lub współautorstwem wdrożo-
nych do praktyki nowych rozwiązań 

projektowych, technologicznych, kon-
strukcyjnych lub organizacyjnych, 
mających wymierne istotne znacze-
nie dla postępu technicznego czy or-
ganizacyjnego bądź twórczym udzia-
łem we wdrażaniu tych rozwiązań,
− ukończeniem studium pody-
plomowe go lub innych form podno-
szenia kwalifikacji, związanych tema-
tycznie ze specjalizacją, w tym także 
fachowych praktyk w ośrodkach na-
ukowych lub przemysłowych oraz 
staży zawodowych za granicą, uzna-
nych przez właściwe komisje stowa-
rzyszeniowe; wymóg ten nie dotyczy 
inżynierów, posiadających stopień 
naukowy w dyscyplinie naukowej 
odpowiadającej specjalizacji, w ra-
mach której ubiegają się o stopień 
specjalizacji zawodowej,
− co najmniej pięcioletnim stażem 
pracy zgodnej ze specjalizacją,
− czynną znajomością (w mowie 
i piśmie) jednego z języków kon-
ferencyjnych – innego niż język oj-
czysty – potwierdzoną przez komi-
sję egzaminacyjną języków obcych 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej lub inne komisje, uzna-
ne przez ministerstwo właściwe dla 
spraw edukacji narodowej, 
− udziałem w publikacjach, paten-
tach lub referatach, prezentowanych 
na zjazdach i konferencjach.

O I stopień specjalizacji zawodo-
wej techników mogą ubiegać się 
osoby, które wykażą się:
− posiadaniem zawodowego tytułu 
technika,
− co najmniej pięcioletnim stażem 
w zawodzie, w zakresie którego ubie-
gają się o stopień specjalizacji zawo-
dowej, na stanowiskach wymagają-
cych tych kwalifikacji,
− pozytywną oceną pracy zawodo-
wej,
− udokumentowanym autorstwem 
lub współautorstwem wdrożonych 
do praktyki nowych rozwiązań kon-
strukcyjnych, technologicznych, eks-
ploatacyjnych lub organizacyjnych 
w specjalizacji zgodnej z wykonywa-
nym zawodem, dającym udokumen-
towane pozytywne rezultaty,
− ukończeniem kursu doskona-
lenia zawodowego lub studium 

samokształcenia kierowanego, orga-
nizowanych przez właściwe stowa-
rzyszenia naukowo-techniczne, zrze-
szone w FSNT NOT albo zaliczeniem 
innych form doskonalenia zawodowe-
go oraz staży zawodowych za granicą, 
uznanych przez właściwe komisje sto-
warzyszeniowe za równorzędne z tym 
kursem lub studium.
O II stopień specjalizacji zawo-
dowej inżynierów mogą ubiegać 
się inżynierowie, którzy po uzyska-
niu I stopnia specjalizacji zawodo-
wej wykażą się udokumentowany-
mi dalszymi twórczymi osiągnięciami 
w zakresie techniki, w pracy zgodnej 
ze specjalizacją.
O II stopień specjalizacji zawodo-
wej techników mogą ubiegać się 
technicy, którzy uzyskali w tym za-
wodzie i specjalności I stopień spe-
cjalizacji zawodowej, a ponadto wy-
każą się:
− co najmniej trzyletnim stażem pra-
cy po uzyskaniu I stopnia specjalizacji 
zawodowej,
− pozytywną oceną pracy zawodo-
wej, 
− udokumentowanymi dalszymi 
twórczymi osiągnięciami,
− znajomością jednego z języków 
konferencyjnych, innego niż język oj-
czysty, w stopniu umożliwiającym ko-
rzystanie z literatury specjalistycznej, 
potwierdzoną przez właściwe komi-
sje, 
− ukończeniem kursu doskonale-
nia zawodowego lub studium sa-
mokształcenia kierowanego, organi-
zowanych przez SNT dla techników 
ubiegających się o drugi stopień spe-
cjalizacji zawodowej.

Postępowanie zmierzające do stwier-
dzenia czy inżynier lub technik speł-
nia warunki wymagane do uzyskania 
I lub II stopnia specjalizacji zawodo-
wej przeprowadza, na wniosek zain-
teresowanego, właściwa dla danej 
dziedziny techniki Komisja Stowarzy-
szeniowa do Spraw Specjalizacji Za-
wodowej Inżynierów i Techników.
Szczegółowe informacje dotyczące 
specjalizacji zawodowej inżynierów 
i techników można uzyskać w Zarzą-
dzie Głównym i Zarządach Oddzia-
łów PZITB. 

(sp)
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Zarząd Główny PZITB na posiedzeniu 
27 marca 2007 roku przyjął program 
działania na lata 2007-2008. Niżej za-
mieszczono podstawowe cele tego 
programu.

1. Podnoszenie roli technika bu-
downictwa. Obecnie nastąpił niepo-
kojący zanik średniej kadry technicznej 
w budownictwie. Wiąże się to z prak-
tyczną likwidacją systemu kształcenia, 
poczynając od zasadniczych szkół za-
wodowych do techników budow-
lanych. Rekonstrukcja tego systemu 
jest możliwa obecnie w powiązaniu 
z kształceniem równoległym, prak-
tycznym i teoretycznym, w ciągu: ro-
botnik wykwalifikowany, robotnik 
specjalista, mistrz, mistrz – technik 
budowlany. Wymaga to uaktywnie-
nia państwa (Ministerstwo Edukacji) 
rzemiosła i przemysłu budowlanego. 
Ostatecznie ogniwa systemu: mistrz 
i mistrz – technik budowlany powin-
ny mieć ograniczone prawo sprawo-
wania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie.

2. Rozwój działalności w PZITB 
wśród młodzieży akademickiej 
i uczniów średnich szkół technicz-
nych. Działalność wśród młodzie-
ży akademickiej i uczniów średnich 
szkół technicznych stanowi, zgodnie 
z polityką PZITB, najbardziej newral-
giczny i przyszłościowy kierunek ak-
tywności. Powinno to zaowocować 
nie tylko wzrostem liczebności Sto-
warzyszenia, ale też stanowić waru-
nek jego odmłodzenia i zbudowa-
nia bazy członkowskiej na przyszłość. 
Efektem powinna być też opieka nad 
młodzieżą w początkach drogi zawo-
dowej i dojścia do uprawnień zawo-
dowych.

3. Współpraca międzynarodowa, 
w celu zapewnienia przepływu 
doświadczeń pomiędzy organi-
zacjami inżynierskimi i jednocze-
nia ich w skali międzynarodowej. 
Zgodnie z programowymi tenden-
cjami naszego Stowarzyszenia po-
winna ona koncentrować się przede 
wszystkim na relacjach z naszymi są-
siadami, Grupą Wyszehradzką i ICE. 
Zakłada się rozwój kontaktów za-
równo na szczebli centralnym, jak 
też i podstawowym, w Oddziałach.

4. Wsparcie doradcze przewodni-
czącego PZITB. Kierowanie Stowa-
rzyszeniem stanowi złożony i wielo-
stronny proces, wymagający dużej 
rozwagi i wielostronnej oceny istnie-
jących zjawisk oraz skutków decyzji. 
Zasadne jest, niezależnie od dzia-
łania organów statutowych PZITB, 
konsultowanie zamiarów i inicjatyw 
przewodniczącego PZITB z gremium 
wybitnych działaczy Związku. Powo-
łanie zespołu doradczego jest real-
nym krokiem w tym kierunku i zmie-
rza do większego wykorzystania 
ich potencjału intelektualnego i do-
świadczenia.

5. Podwyższenie jakości konferen-
cji organizowanych przez PZITB. 
Jednym z istotnych objawów aktyw-
ności Stowarzyszenia są konferencje 
naukowo–techniczne, mające duży 
wpływ na podnoszenie poziomu za-
wodowego inżynierów i techników. 
Zasięg i liczebność tych konferencji 
wskazuje na potrzebę utworzenia sys-
temu oceny merytorycznej, a w efek-
cie-podnoszenia ich jakości. Predys-
pozycje w tym kierunku ma Komitet 
Nauki PZITB, a naturalnym partnerem 
jest Komitet Inżynierii Lądowej i Wod-
nej PAN. W efekcie udzielona będzie 

pomoc organizatorom konferencji 
w stałym podnoszeniu ich jakości.

6. Rozwój rzeczoznawstwa PZITB. 
Posiadane przez PZITB tradycje oraz 
potencjał osobowy w rzeczoznaw-
stwie, a także znaczenie gospodarcze 
działalności rzeczoznawczej, wskazu-
ją na potrzebę dalszego rozwoju tej 
dziedziny w Stowarzyszeniu. Nieza-
leżnie od powiązań z innymi instytu-
cjami rzeczoznawczymi, Stowarzysze-
nie powinno dążyć do objęcia przez 
rzeczoznawstwo PZITB tych dziedzin 
techniki i technologii, które nie są ob-
jęte rzeczoznawstwem z nadania wg 
przepisów państwowych.

7. Stabilizacja stanu ekonomicz-
nego i rozwój merytoryczny cza-
sopism i wydawnictw PZITB. W od-
niesieniu do czasopisma „Inżynieria 
i Budownictwo” należy utrzymać wy-
soki i stabilny poziom czasopisma, 
nadal go doskonalić oraz rozwijać 
przedsięwzięcia promujące czasopi-
smo w środowiskach czytelniczych. 
Profil naukowo-techniczny. 
W odniesieniu od czasopisma „Prze-
gląd Budowlany” należy ustabilizo-
wać osiągany dość wysoki poziom 
wydawniczy, dążyć do uzyskania 
możliwie jednolitego standardu wy-
dawniczego, rozwijać działania pro-
wadzące do szczerego pozyskiwania 
środowisk czytelniczych. Profil tech-
niczny i problematyka stowarzysze-
niowa. 

8. Uporządkowanie prawne ma-
jątku PZITB. Głównym składni-
kiem majątku PZITB są nieruchomo-
ści. Należą do nich obiekty własne 
i współwłasnościowe w Warszawie, 
Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, 
Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Za-
mościu i Zielonej Górze. Nierucho-
mości należą do Zarządu Główne-
go i Oddziałów. W efekcie powinno 
nastąpić jednoznaczne i ostatecz-
ne uregulowanie spraw własnościo-
wych, zakończone wpisem do ksiąg 
wieczystych.

9. Wzmocnienie stanu finansów 
PZITB. Należy przyjąć, że główne 
źródła zasilania finansowego w PZITB 
są następujące; w Oddziałach: kon-
ferencje naukowo–techniczne, 

Z programu 
działania PZITB 
na lata 2007-2008
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działalność gospodarcza, środki 
sponsorów, składki; w ZG: sponso-
ring, Fundusz Wspólnej Działalności 
Statutowej, wydawnictwa, Konkurs 
PZITB Budowa Roku, lokale w War-
szawie. Bardzo istotne jest przy tym 
pozyskiwanie środków od sponso-
rów – członków wspierających.

10. Reforma struktury PZITB. 
Ewolucja struktury Stowarzyszenia 
powinna zmierzać do jednokładno-
ści za strukturą administracji pań-
stwowej i samorządowej ze wzglę-
du na niezbędność koordynacji. 
Kolejność powinna być następu-
jąca: struktura porozumień woje-
wódzkich w okresie przejściowym; 
struktura wojewódzka – docelowo. 
Istniejące oddziały w ramach podzia-
łów terytorialnych (kilka oddziałów 
w województwie) powinny podpisać 
porozumienia w zakresie wzajemnej 
współpracy oraz reprezentacji przed 
organami administracji państwowej 
– wojewody – sejmiku oraz samorzą-
du zawodowego. 
Oddziały w myśl tych porozumień 
powinny pozostać w swoich do-
tychczasowych strukturach organi-
zacyjnych, prowadzić nadal obecnie 
stosowane formy działalności statu-
towej i gospodarczej oraz utrzymać 
swoją dotychczasową samodziel-
ność w strukturach organizacyjnych 
PZITB.

11. Zacieśnienie współpracy z or-
ganizacjami inżynierskimi w kra-
ju. Niewątpliwie ważna jest współ-
praca z krajowymi organizacjami 
inżynierskimi z obszaru budownic-
twa, przede wszystkim z powodu 
osiągnięcia wspólnych celów oraz 
jednolitej polityki wobec admini-
stracji państwowej. Pierwszoplano-
wym partnerem jest PIIB, ważnymi 
– organizacje mostowców oraz ar-
chitektów, elektryków, inżynierów 
sanitarnych, urbanistów. Z tą ostat-
nią grupą organizacji współpracu-
jemy w ramach tzw. Grupy B-8, na-
tomiast zorganizowania wymaga 
współpraca z mostowcami oraz po-
szerzenie współpracy z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa.

(sp)

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej 
PAN, Komitet Nauki PZITB i Wydział 

Budownictwa i Inżynierii Środowi-
ska Politechniki Białostockiej zorga-
nizował Pięćdziesiątą Trzecią Kon-
ferencję Naukową – Krynica 2007 
w dniach 16–21 września 2007 r. Wię-
cej informacji: Politechnika Białostoc-
ka, 15-950 Białystok, ul. Wiejska 45 E p. 
207, tel./faks (085) 746 96 40, e-mail: 
krynica2007@pb.edu.pl

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

WACETOB Sp. z o.o. oraz Zarząd 
Główny Polskiego Związku Inży-

nierów i Techników Budownictwa za-
prasza Kosztorysantów Budowlanych 
do udziału w XII Konferencji Czę-
stochowskiej „Popyt inwestycyjny 
i jego wpływ na ceny w budownic-
twie” organizowanej w dniach 27–28 
września 2007 r. w Częstochowie. Wię-
cej informacji: WACETOB Sp. z o.o., ul. 
Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel./
faks (022) 625 78 07, e-mail: hzabloc-
ka@budowlana.pl

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Warszawski Oddział PZITB oraz Pol-
skie Towarzystwo Mieszkaniowe 

zapraszają do udziału w XVIII Kon-
ferencji Spalskiej „Budowa i utrzy-
manie domów mieszkalnych - Rola 
i miejsce spółdzielczości mieszka-
niowej w polskim mieszkalnictwie”, 
organizowanej w dniach 8 - 10 paź-
dziernika 2007 roku w Spale. Więcej 
informacji: WACETOB Sp. z o.o., ul. Ole-
sińska 21, 02-548 Warszawa, tel./faks 
(022) 522 13 46, 628 00 63, e-mail: pro-
mocja@wacetob.com.pl

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Polski Związek Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa Oddział w Biel-

sku-Białej przy współpracy Komitetu 

Ekologii przy ZG PZITB Instytutu Tech-
niki Budowlanej w Warszawie Politech-
niki Śląskiej i Krakowskiej oraz Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa organizuje XVIII Ogólnopol-
ską Interdyscyplinarną Konferen-
cję Naukowo-Techniczną „Ekologia 
a budownictwo 2007” w dniach 18-
-20 października 2007 roku w Bielsku-
-Białej (Hotel Transportowiec). Więcej 
informacji: Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa Oddział 
Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10, 43-300 
Bielsko-Biała, tel./faks (033) 822 02 94, 
816 68 34, 810 04 74

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Polskie Stowarzyszenie Mykolo-
gów Budownictwa przy współpra-

cy Komitetu Technologii Drewna PAN, 
Instytutu Budownictwa Politechniki 
Wrocławskiej, Instytutu Technologii 
Drewna, Poznań, Komitetu Trwałości 
Budowli ZG PZITB organizuje IX Sym-
pozjum PSMB „Ochrona obiektów 
budowlanych przed wilgocią, koro-
zją biologiczną i ogniem” w dniach 
18–20 października 2007 roku w Za-
kopanem. Więcej informacji: Polskie 
Stowarzyszenie Mykologów Budow-
nictwa, ul. Hercena 3/5, 50-453 Wro-
cław, tel./faks (071) 344 80 12.

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Wydział Budownictwa Politechni-
ki Śląskiej w Gliwicach zaprasza 

na VIII Konferencję Naukową Dok-
torantów Wydziałów Budownictwa 
8–9 listopada 2007 r. w Ośrodku Orle 
Gniazdo w Szczyrku. Więcej informa-
cji: Wydział Budownictwa Politechniki 
Śląskiej, ul. Akademicka 5, 44-100 Gli-
wice, tel.: (032) 237 15 45, faks: (032) 
237 22 68, e-mail: kndwb@polsl.pl

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(as)

KONFERENCJE
NAUKOWE
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XXII Krajowa Narada Se-
niorów PZITB odby-
ła się w dniach 16-18 

maja 2007 roku w Sopocie. Gośćmi Se-
niorów byli: Przewodniczący Oddziału 
PZITB w Gdańsku Kol. Ryszard Trykosko 
oraz Przewodniczący PZITB Kol. Wiktor 
Piwkowski. Pierwszego dnia Naradę 
otworzył swoim wystąpieniem Kol. Ry-
szard Trykosko, który stwierdził, że pełni 
jednocześnie funkcję Przewodniczące-
go Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa i jednoczesne spra-
wowanie funkcji w PIIB i PZITB jest 
jego zdaniem dobre, gdyż finansowo 
wzmacnia Stowarzyszenie. Kolega Try-
kosko podkreślił, że właśnie na szcze-
blu terenowym potrzebna jest harmo-
nia współdziałania PZITB i PIIB. 
Następnie głos zabrali Seniorzy. Kole-
dzy: Eugeniusz Stefan, Czesław Trela, 
Winicjusz Krotla i Zygmunt Zagórski po-
ruszyli sprawę obniżenia składek człon-
kowskich za przynależność do PIIB. 
Kolega Ireneusz Trzciński wysunął wnio-

sek, aby aktywnym seniorom – rzeczo-
znawcom umożliwić bezpłatny dostęp 
do sprzętu, urządzeń technicznych, 
przyborów i aparatów pomiarowych 
potrzebnych do wykonywania pomia-
rów i badań przy sporządzaniu eksper-
tyz lub opinii technicznych. 
Kolejny dzień rozpoczęto zwiedza-
niem Trójmiasta. Seniorzy wysłucha-
li koncertu organowego w Bazylice 
Archikatedralnej w Oliwie, oglądali 
port w Gdyni z punktu widokowego 
w Kamiennej Górze, zwiedzali skwer 
Kościuszki, molo w Orłowie i Klif Re-
dłowski. Po południu Naradę otwo-
rzył swoim wystąpieniem Przewodni-
czący Głównej Komisji Seniorów Kol. 
Wiesław Mazur, który zapoznał zebra-
nych z treścią opracowania Kol. Maria-
na Jantury pt. „Uwagi i spostrzeżenia 
do Programu Działania Zarządu Głów-
nego PZITB do 2008 roku”. Następ-
nie Kol. Tadeusz Tarczyński skomento-
wał opracowane przez siebie wnioski, 
które dotyczyły m. in. nowelizacji po-

rozumienia z PIIB, utrzymania przyja-
znych kontaktów z FSNT-NOT oraz uzy-
skiwania uprawnień przez techników 
budowlanych. 
Trzeciego dnia na Naradzie Przewodni-
czący PZITB Kol. Wiktor Piwkowski przed-
stawił najważniejsze zadania jakie stoją 
przed Związkiem w najbliższym czasie. 
Wiele uwagi poświęcił problemowi uzy-
skiwania uprawnień przez techników 
i majstrów budowlanych. Porównał sys-
tem polski i niemiecki, gdzie rolę przy-
gotowania fachowców przejęły przed-
siębiorstwa budowlane. Zaznaczył, 
że PZITB i PIIB powinny ze sobą współ-
pracować, ale zaapelował do członków 
Stowarzyszenia, aby nie łączyli naczel-
nych funkcji w PZITB i PIIB. Jego zdaniem 
należy w Stowarzyszeniu przyjąć kieru-
nek pracy pozytywistycznej ze szcze-
gólnym naciskiem na etykę zawodową. 
Następnie rozpoczęto dyskusję, w której 
udział wzięli Kol. Tadeusz Tarczyński, Hen-
ryk Schoen, Ireneusz Trzciński i Winicjusz 
Krotla. Na zakończenie dyskusji Kol. Wie-
sław Mazur zaproponował, aby następ-
na XXIII Krajowa Narada Seniorów odby-
ła się w Warszawie. W tym celu zostanie 
przygotowane wystąpienie do władz 
Oddziału Warszawskiego PZITB.  (as)

Seniorzy radzą

Nagrody w konkursie PZITB „Budowa 
Roku 2006” wręczono 28 czerwca 2007 
r. w Warszawie, w gmachu Naczelnej Or-
ganizacji Technicznej, przy ul. Czackiego 
3/5, w nowo odrestaurowanej sali głów-
nej. W uroczystości rozdania nagród 
udział wzięli: inwestorzy i wykonawcy 
oraz ich przedstawiciele, którzy zgłosi-
li budowy do Konkursu oraz zaproszeni 
goście. W tegorocznej XVII edycji Kon-
kursu oceniano 61 budów, zrealizowa-
nych w 2006 roku i zgłoszonych przez 
inwestorów, generalnych wykonaw-
ców, deweloperów bądź samorządy 
terytorialne. Sąd Konkursowy „Budowy 
Roku 2006” przyznał nagrody i wyróż-
nienia w siedmiu rodzajach budownic-
twa a mianowicie: - budynki mieszkal-
ne (w dwóch kategoriach), - budynki 
przemysłowe i obiekty magazynowe, 

-  budynki biurowe, - autostrady, drogi 
ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, - bu-
dynki szkolne i sportowe, – obiekty uży-
teczności publicznej. Nagrody I stopnia 
i tytuły „Budowy Roku 2006” tzw. „Osca-
ry budowlane” otrzymało 8 budów, na-
grody II stopnia otrzymało 14 budów, 
nagrody III stopnia otrzymało 9 budów. 
Przyznano także 26 dyplomów uznania 
za realizację budów.
W tym samym dniu TVP wyemitowa-
ła materiał poświęcony „Budowie Roku 
2006” a w prasie ukazało się szereg arty-
kułów na ten temat. Organizatorzy wydali 
Katalog z budowami zakwalifikowanymi 
do trzeciego etapu Konkursu, ze zdjęcia-
mi obiektów i opisem oraz z podaniem 
otrzymanych nagród w „Budowie Roku 
2006”. Katalog opublikowano na stronie 
internetowej www.budowaroku.pl 

Podsumowanie Konkursu
Konkurs ma już długą tradycję. Po raz 
pierwszy został zorganizowany w roku 
1989, a następnie - corocznie w latach 
1990-2006. Jest to ogólnopolski i jeden 
z najbardziej prestiżowych przeglądów 
osiągnięć polskiego budownictwa. Na-
leży podkreślić, że od kilku lat obser-
wujemy zwiększenie liczby zgłasza-
nych do Konkursu budów - szczególnie 
po wejściu Polski w struktury Unii Euro-
pejskiej. Liczba zgłaszanych budów ro-
śnie, pomimo że stawiane wymagania 
realizacyjne są coraz wyższe. 
Kolejna edycja już trwa
Oficjalnie ogłoszono już XVIII edycję 
Konkursu PZITB „Budowa Roku 2007”. 
Warunki Konkursowe z opisanymi za-
łożeniami konkursowymi i zasadami 
uczestnictwa można znaleźć na stro-
nie internetowej www.budowaroku.pl. 
Zgłoszenia do Konkursu można nadsy-
łać pod adresem: Zarząd Główny PZITB, 
00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14A, 
tel./faks (022) 827 02 45 z dopiskiem 
„Budowa Roku 2007”,
e-mail: biuro@budowaroku.pl (kk)

Podsumowanie Konkursu 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników
„Budowa Roku 2006”
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Na posiedzeniu Prezydium, które 
odbyło się w dniu 17 lipca 2007 roku po-
ruszono wiele spraw i wniosków, wśród 
których znalazły się:

Ustalenie daty XVI Spotkania 
Organizacji Budowlanych: Izb 
i Stowarzyszeń Krajów Grupy Wy-
szehradzkiej w Polsce w dniach 
4-7 października 2007 roku w Se-
rocku. 

Kol. Zygmunt Rawicki przedstawił ra-
mowy program spotkania. Ustalono, 
że pierwszego dnia zostanie zorgani-
zowana konferencja dotycząca bez-
pieczeństwa w budownictwie. Każdy 
kraj ma za zadanie przygotować 2 re-
feraty, które zostaną zaprezentowane 
przez zagranicznych gości. 

Przedstawienie aktualnego stanu 
realizacji planu działania PZITB.
 
Jak poinformował zebranych Kol. Wik-
tor Piwkowski wprowadzenie zmian 
w kształceniu zawodowym w Pol-
sce jest bardzo trudne. W obecnej 
chwili trwają rozmowy z PIIB, a wy-
pracowanie wspólnego stanowiska 
w tej sprawie powinno doprowadzić 
do pozytywnych zmian w kształceniu 
zawodowym.

Przedstawienie porozumień 
i umów, jakie zostały zawarte po-
między PZITB, a organizacjami za-
granicznymi. 

Kol. Zygmunt Rawicki wymienił kolejno: 
w 1997 roku – z Berlińską Izbą Budow-
laną – umowa bezterminowa, w 2000 
roku – ze Stowarzyszeniem Inżynierów 
i Techników Polskich na Litwie – umowa 
bezterminowa, w 2000 roku – z Ameri-
can Society of Civil Engineers (ASCE) 
– umowa zawarta na trzy lata, następ-
nie miała być przedłużona, w 2004 roku 
– z Chorwackim Związkiem Inżynie-
rów Budownictwa – umowa zawarta 
na trzy lata, w 2004 roku – z Rosyjskim 
Związkiem Inżynierów Budownictwa 
– umowa zawarta na trzy lata, w 2006 
roku – z Institution of Civil Engineers 
(ICE) – umowa zawarta na trzy lata. 
Kol. Zygmunt Rawicki poinformował 
również, że trzy Oddziały PZITB pod-
pisały umowy międzynarodowe, są to: 
Wrocław – 3 umowy, Kraków – 4 umo-
wy, Wałbrzych – 1 umowa.

Relacja ze spotkania z Przewodni-
czącymi Oddziałów, którego głów-
nym celem było podpisanie poro-
zumień o współpracy oraz wspólnej 
reprezentacji przed organami ad-
ministracji państwowej, między 
Oddziałami działającymi na tere-
nie tego samego województwa.

Relację ze spotkania składał Kol. Wal-
demar Szleper, natomiast Kol. Wiktor 
Piwkowski podsumował, że porozu-
mienie Oddziałów jest bardzo waż-
nym czynnikiem zwiększającym 
skuteczność działania i docelowo do-
prowadzi do pożądanego modelu 
struktury Związku.

Podsumowanie Konkursu PZITB 
„Budowa Roku 2006”

Kol. Zygmunt Rawicki poinformował, 
że 28 czerwca br. odbyło się uroczy-
ste zakończenie XVII edycji Konkursu 
„Budowa Roku”. Honorowymi gośćmi 
byli: Minister Budownictwa Andrzej 
Aumiller, Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Budownictwa Elżbieta Ja-
niszewska-Kuropatwa, Wiceminister 
Transportu Eugeniusz Wójcik, Zastęp-
ca Głównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego Andrzej Urban oraz wielu 
innych dostojnych gości. W tegorocz-
nej edycji Konkursu oceniano 61 bu-
dów, zrealizowanych w Polsce w 2006 
roku i zgłoszonych przez inwesto-
rów, generalnych wykonawców, de-
weloperów lub samorządy terytorial-
ne. Nagrody i wyróżnienia przyznano 
w siedmiu kategoriach: grupa I – bu-
dynki mieszkalne (do wartości 20 mln 
zł), grupa II – budynki mieszkalne (po-
wyżej 20 mln zł), grupa III – budynki 
przemysłowe i obiekty magazynowe, 
grupa IV – budynki biurowe, grupa V 
– autostrady, drogi ekspresowe, ulice 
i drogi pozostałe, grupa VI – budynki 
szkolne i sportowe, grupa VII – obiek-
ty użyteczności publicznej. Według 
wstępnego rozliczenia kosztów Kon-
kursu „Budowa Roku”, przyniósł on 
duże korzyści dla prestiżu Związku.
Kol. Wiktor Piwkowski podkreślił, że za-
sięg i prestiż Konkursu rośnie z roku 
na rok i sprawia, że Konkurs jest jed-
nym z najważniejszych wydarzeń śro-
dowiska budowlanego w Polsce. (as)

Z posiedzenia 
Prezydium ZG PZITB

Do Głównej Komisji Odznaczeń wpły-
nęło łącznie 58 wniosków o przyznanie 
Odznak PZITB. Oddział PZITB w Opo-
lu wystąpił z 1 wnioskiem o przyzna-
nie Srebrnej Odznaki oraz 1 wnioskiem 
o przyznanie Złotej Odznaki PZITB. Od-
dział Rzeszowski PZITB wystąpił z 12 
wnioskami o przyznanie Srebrnej Od-

znaki i 12 wnioskami o przyznanie Złotej 
Odznaki PZITB. Z Oddziału Wrocławskie-
go PZITB wpłynęło 6 wniosków o Od-
znakę Srebrną i 3 wnioski o przyznanie 
Złotej Odznaki PZITB. Oddział w Bielsku-
-Białej nadesłał 1 wniosek o przyznanie 
Srebrnej Odznaki PZITB. Katowicki Od-

dział PZITB wysunął wniosek o przy-
znanie 11 Srebrnych i 6 Złotych Odznak 
PZITB. Z oddziału Warszawskiego PZITB 
wpłynął 1 wniosek o przyznanie Srebr-
nej Odznaki oraz 3 wnioski o przyznanie 
Złotej Odznaki PZITB. 
Zebranie Głównej Komisji Odznaczeń 
pod przewodnictwem Kol. Zofii Osta-
szewskiej-Oszatko, odbędzie się 3 
września 2007 roku. (as)

GKO ma pełne ręce roboty
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Z żałobnej karty
Doc. Ryszard Kowalski
Specjalista w dziedzinie technologii 
betonu i prefabrykacji

Aktywny działacz Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownic-
twa oraz Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Materiałów Bu-
dowlanych.
Ryszard Kowalski był inicjatorem wie-
lu nowych kierunków badań i tech-
nologii. Wprowadził m.in. metody 
statystyki matematycznej do prekur-
sorskiej w swoim czasie normy PN-75/
B-06250 Beton zwykły.

Uznaniem dla efektów pracy Ryszarda 
Kowalskiego było kilkakrotne przyzna-
nie Mu zespołowej nagrody Ministra 
Budownictwa. Był członkiem dwóch 
sekcji Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN. Przez blisko 30 lat (1955-
-1984) był wykładowcą na kursach dla 
kierowników laboratoriów budowla-
nych organizowanych przez Minister-
stwo Budownictwa (1955-1966) oraz 
Instytut Techniki Budowlanej (1966-
-1984). Przez cały okres pracy zawodo-
wej Ryszard Kowalski był aktywnym 
działaczem PZITB oraz SITPMB. W roku 
2004 został odznaczony Krzyżem Ka-

walerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
a w latach poprzednich - Brązowym, 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. 
Był także uhonorowany szeregiem od-
znaczeń zawodowych, w tym: Srebrną 
Odznaką Odbudowy Warszawy, Złotą 
Odznaką Zasłużonego dla Budownic-
twa i Przemysłu Materiałów Budowla-
nych, Złotym Medalem Miejsc Pamię-
ci Narodowej. 
Odszedł od nas cieszący się wielkim 
autorytetem zawodowym, znakomi-
ty dydaktyk, wymagający, ale sprawie-
dliwy Przełożony, a także wyjątkowo 
życzliwy Kolega.

Prof. Kazimierz M. Jaworski 
Wybitny specjalista z dziedziny 
realizacji i organizacji budowy

Członek Komitetu Inżynierii Lądowej 
i Wodnej PAN, Przewodniczący Ko-
mitetu Inżynierii Procesów Budowla-
nych i Inwestycyjnych PZITB i licznych 
komitetów i kolegiów redakcyjnych. 
Autor wielu książek wyróżniony wie-
loma nagrodami i odznaczeniami. 
Do niedawna Przewodniczący Kapitu-
ły Nagrody PZITB im. Prof. Aleksandra 
Dyżewskiego. Prace Profesora Jawor-
skiego z zakresu metodologii projek-
towania realizacji budowy, organiza-

cji i planowania, zastosowania badań 
operacyjnych, szeregowania zadań 
i zagospodarowania placu budowy, 
na trwałe wpisały się w środowisko 
naukowe, stanowiąc źródło wiedzy 
dla kolejnych pokoleń inżynierów. 
Prof. Kazimierz M. Jaworski odszedł 
od nas niespodziewanie 18 lipca 2007 
roku. Straciliśmy wybitnego naukow-
ca, człowieka życzliwego i pogodne-
go o niezwykłej wrażliwości i otwar-
tym sercu.

Mgr Mieczysław Skórzyński
Honorowy Przewodniczący Oddziału 
PZITB w Zamościu od 1999 roku 
i zasłużony senior PZITB

Urodzony 9 lipca 1922 r. w Zamo-
ściu z wykształcenia magister pra-
wa i technik budowy dróg. W latach 
1952-58 był działaczem Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Komu-
nikacji. Od 1962 r. bardzo aktywny 
działacz PZITB. W latach 1962-75 bę-
dąc dyrektorem Zamojskiego Przed-
siębiorstwa Budowlanego rozwijał 
aktywność zakładowego koła PZITB. 
Następnie będąc dyrektorem Przed-

siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w latach 1975-81 
dbał o rozwój i aktywną działal-
ność kół PZITB w poszczególnych 
jednostkach składowych WPGKiM 
w woj. Zamojskim. Jednocześnie był 
współorganizatorem Oddziału PZITB 
w Zamościu, który uchwałą zarządu 
Głównego PZITB został powołany 
w grudniu 1979 r. Mieczysław Skó-
rzyński został jego pierwszym Prze-
wodniczącym i funkcję tę pełnił nie-
przerwanie do 1999 r. Na Walnym 
Zgromadzeniu Oddziału 24 kwiet-
nia 1999 r. jednogłośnie nadano Mu 
godność Honorowego Przewodni-

czącego Oddziału. Przyjął też funk-
cję Sekretarza w Zarządzie Oddzia-
łu, którą to pełnił do śmierci w dniu 
28 lipca 2007 r. W pracy zawodowej 
był odznaczony Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawaler-
skim OOP. Był również aktywnym 
działaczem władz Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej w Zamościu. 
W pracy zawodowej jak i społecznej 
był bardzo lubiany przez współpra-
cowników, kompetentny, sumien-
ny i wyrozumiały szef i kolega. Jego 
odejście jest zamknięciem ważnego 
etapu wśród społeczności budow-
lańców Zamojszczyzny. 


