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LI Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku  
Inżynierów i Techników Budownictwa odbył się  
11–13 września 2020 r. w Opolu. Pierwotnie Zjazd zapla-
nowano na 12-‒14 czerwca 2020 r., ale ten termin nie 
mógł być dotrzymany ze względu na bardzo niekorzystną 
sytuację pandemiczną. Konieczne było ustalenie nowego 
terminu. Jednak ciągle nie było pewności, czy Zjazd odbę-
dzie się w formie tradycyjnej (ostatecznie przyjętej), czy 
też online.

Organizatorem Zjazdu był – po raz pierwszy w historii 
PZITB ‒ Opolski Oddział Związku. Komitet Organiza-
cyjny pracował w składzie: Dariusz Bajno (przewodni-
czący), Wiesław Baran, Jan Centkowski, Andrzej Zwierz-
chlejski (zastępcy przewodniczącego), Piotr Bajno, Patryk 
Dyla, Kristin Ebisch, Krzysztof Irek, Joanna Nowacka, 
Dominika Pilarska, Magdalena Czopowska-Lewandowicz, 
Marek Nalepka (członkowie).

Przed obradami 51. Krajowego Zjazdu Delegatów 
PZITB odbyło się (11 września) ostatnie w kadencji 
2016‒2020 posiedzenie ustępującego Zarządu Głównego 
(rys. 1).

Inżynierów Budownictwa i Wojewódzkiej Rady FSNT NOT 
w Opolu, kol. Mariusza Tenczyńskiego ‒ prezesa SARP 
w Opolu i przedstawiciela Izby Architektów, a także człon-

ków honorowych PZITB. Podzięko-
wał przewodniczącemu i całemu 
Oddziałowi PZITB w Opolu za orga-
nizację Zjazdu w tak trudnych warun-
kach. W swoim wystąpieniu wspo-
mniał zasłużonych dla PZITB zmar-
łych w ostatnim czasie kolegów, 
szczególnie członków honorowych 
PZITB. Ich pamięć uczestnicy Zjazdu 
uczcili chwilą ciszy.

Następnie kol. Ryszard Trykosko 
zarekomendował na funkcję prze-
wodniczącego Zjazdu kol. Miro-
sława Boryczko z Oddziału Mało-
polskiego w Krakowie. Kandydatura 
została przyjęta jednogłośnie. 
Przewodniczący Zjazdu podziękował 

za obdarzenie go zaufaniem i poprosił o wprowadzenie 
sztandaru PZITB na salę obrad (rys. 3). Następnie zapro-
ponował kandydatury do Prezydium Zjazdu.

W skład Prezydium Zjazdu (rys. 4) zostali wybrani 
koledzy: Dariusz Bajno (I zastępca przewodniczącego, 
Oddział w Opolu), Andrzej Szydłowski (II zastępca prze-
wodniczącego, Oddział w Katowicach), Mariusz Okuń 
(I sekretarz, Oddział w Warszawie), Tomasz Bujnowski 
(II sekretarz, Oddział w Lublinie).

Następnie wybrano Komisje Zjazdowe:
– Mandatową w składzie: Agata Modrzycka (po ukon-

stytuowaniu się – przewodnicząca Komisji, Oddział w Czę-
stochowie), Marcin Nosek (Oddział w Kielcach), Marcin 
Tryka (Oddział w Bydgoszczy), Jacek Domski (Oddział 
w Koszalinie), Marian Walczak (Oddział w Kaliszu);

– Wyborczą w składzie: Maciej Łyżwiński (po ukonsty-
tuowaniu się – przewodniczący, Oddział w Warszawie), 

Z życia PZITBDr hab. inż. DARIUSZ BAJNO, prof. UTP
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego KZD w Opolu

51. Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Opolu

Oficjalne otwarcie obrad Zjazdu miało miejsce 12 wrze-
śnia 2020 r. Jego uczestników powitał przewodniczący 
PZITB w dwóch kadencjach (od 2012 do 2020) kol. 
Ryszard Trykosko (rys. 2). W swoim wystąpieniu podkre-
ślił, że rozpoczynany Zjazd jest niejako ideową kontynu-
acją jubileuszowego 50. Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Delegatów, który odbył się 4 listopada 2019 r. 
w Warszawie z okazji 85-lecia stowarzyszenia. Stanowi 
też swego rodzaju podsumowanie 15-letniej działalności, 
podczas której w latach 2005-2012 przewodniczącym 
PZITB był kol. Wiktor Piwkowski, przez ostatnich 8 lat 
(2012–2020) pełniący funkcję sekretarza generalnego 
PZITB. Kolega Ryszard Trykosko podziękował wszystkim 
uczestnikom Zjazdu i gościom za liczne przybycie. 
W szczególności powitał kol. Adama Raka – przewodni-
czącego Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Opolu, a jednocześnie przedstawiciela Polskiej Izby 

Rys. 1. Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB w przeddzień 51. KZD PZITB w Opolu; wszystkie 
fotografie zamieszczone w artykule – fot. Jarosław Jacheć

Rys. 2. Otwarcie Zjazdu przez kol. Ryszarda Trykosko  
– przewodniczącego PZITB
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Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa złożył 
na ręce przewodniczącego PZITB kol. Ryszarda Trykosko 
podziękowania za długoletnią, owocną współpracę. Wspo-
mniał też o konkursach organizowanych przez Opolską 
Izbę, Oddział PZITB w Opolu i Politechnikę Opolską. 
Życzył wszystkim uczestnikom Zjazdu udanych obrad.

Kolega Mariusz Tenczyński złożył uczestnikom 
Zjazdu życzenia dobrych obrad. Podkreślił, że obecnie 
współpraca architekta i inżyniera budowlanego w tworze-
niu obiektów budowlanych jest bardzo ścisła i konieczna.

Kolega Wiesław Baran przedstawił list od dziekana 
Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej prof. Zbi-
gniewa Zembatego. Dziekan podkreślił, że 51. KZD PZITB 
w Opolu to ważne wydarzenie w 86-letniej historii PZITB 
‒ stowarzyszenia, które odegrało ważną rolę w rozwoju 
polskiego budownictwa. Podkreślił, że od powstania Poli-
techniki Opolskiej nieprzerwanie trwa harmonijna i obu-
stronnie korzystna współpraca między PZITB i Wydziałem 
Budownictwa i Architektury. Wymienił przy tym wspólną 
organizację konkursu im. prof. Oswalda Matei na najlep-
szą pracę dyplomową, wspólne tworzenie Komisji Nauki, 
a także współpracę w zakresie szkoleń i podnoszenia 
kwalifikacji inżynierów i techników. Dziekan życzył uczest-
nikom Zjazdu wielu osiągnięć i sukcesów w życiu zawodo-
wym oraz owocnych obrad.

Następnie przedstawiono sprawozdania z działal-
ności w kadencji 2016–2020 (wcześniej przekazane 
uczestnikom Zjazdu w formie pisemnej): Zarządu Głów-
nego (przewodniczący PZITB kol. Ryszard Trykosko), 
Głównej Komisji Rewizyjnej (przewodniczący kol. Tadeusz 
Durak) i Głównego Sądu Koleżeńskiego (przewodnicząca 
kol. Barbara Malec).

Przewodniczący PZITB wskazał najistotniejsze osią-
gnięcia Zarządu Głównego, zwracając uwagę na zawarcie 
wielu porozumień o współpracy z innymi organizacjami 
branży budowlanej. Podkreślił w szczególności rangę 
współpracy z Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 
oraz znaczące osiągnięcia Komitetu Nauki PZITB. Zazna-
czył, że dla PZITB sprawy budżetowe zawsze powinny 
być kluczowe ze względu na specyfikę prowadzenia sto-
warzyszenia, do którego przynależność jest dobrowolna. 
Podziękował Oddziałom za wkład w dodatnie wyniki finan-
sowe Zarządu Głównego, a także za współpracę z samo-
rządem zawodowym, m.in. w przygotowywaniu kandyda-
tów do egzaminów na uprawnienia budowlane. Podkreślił, 
że ważną rolę w działalności Zarządu Głównego PZITB 
odgrywa Konkurs PZITB „Budowa Roku”. Rola PZITB 

Piotr Bogacz (Oddział w Olsztynie), Jan Szpak (Oddział 
Małopolski), Kazimierz Konieczny (Oddział w Katowi-
cach), Alicja Dudzik (Oddział we Wrocławiu);

– Skrutacyjną w składzie: Anna Orłowska (Oddział 
w Białymstoku), Ryszard Rak (po ukonstytuowaniu się – 
przewodniczący, Oddział w Warszawie), Łukasz Garcza-
rek (Oddział w Kaliszu), Piotr Gawłowski (Oddział w Czę-
stochowie), Maciej Wiśniowski (Oddział w Gliwicach);

– Uchwał i Wniosków w składzie: Ryszard Walentyń-
ski (po ukonstytuowaniu się – przewodniczący, Oddział 
w Gliwicach), Marek Zackiewicz (Oddział w Gdańsku), 
Zbigniew Perkowski (Oddział w Opolu), Maciej Gruszczyń-
ski (Oddział Małopolski), Sławomir Bęben (Oddział  
w Kielcach).

Po wyborze Komisji Zjazdowych wystąpili goście 
Zjazdu. Kolega Adam Rak (rys. 5) odczytał adres prezesa 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. Zbigniewa 
Kledyńskiego, w którym złożył on życzenia uczestnikom 
Zjazdu oraz podkreślił, że budownictwo radzi sobie w cza-
sie pandemii relatywnie dobrze dzięki zaangażowaniu 
i kreatywności inżynierów. Nowo wybranym władzom 
PZITB życzył realizacji podjętych inicjatyw oraz sukcesów 
w działaniach. Kolega Adam Rak ze swej strony wspo-
mniał o porozumieniu PIIB ze stowarzyszeniami naukowo-
-technicznymi, w którym m.in. zarekomendowano Okręgo-
wym Izbom Inżynierów Budownictwa prenumerowanie 
czasopism wydawanych przez stowarzyszenia. W imieniu 

Rys. 3. Poczet sztandarowy na sali obrad

Rys. 5. Wystąpienie kol. Adama Raka – przewodniczącego OOIIB

Rys. 4. Prezydium 51. KZD PZITB w Opolu
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do delegatów Zjazdu o udzielenie absolutorium Zarządowi 
Głównemu.

Przewodnicząca Głównego Sądu Koleżeńskiego 
przedstawiła sprawozdanie z działalności w mijającej 
kadencji i wyraziła opinię o dobrej współpracy z Główną 
Komisją Rewizyjną, Zarządem Głównym i Oddziałowymi 
Sądami Koleżeńskimi.

Po przedstawieniu sprawozdań odbyła się dyskusja. 
Między innymi kol. Wiktor Piwkowski podziękował za 15 
lat wspólnie przepracowanych w ostatnich 4 kadencjach. 
Wspomniał, że w swoim wcześniejszym życiu zawodo-
wym zawsze był szefem i wydawał polecenia, a w PZITB 
nauczył się słuchać, rozumieć i współpracować, za co jest 
wszystkim członkom Związku niezwykle wdzięczny. Wyra-
ził zaniepokojenie stale zmniejszającą się liczbą członków 
Związku. Wyraził pogląd, że jedyną szansą przetrwania 
stowarzyszenia jest kontynuacja zmiany generacyjnej, 
która została rozpoczęta kilka lat wcześniej. Niezwykle 
istotną rolę w Związku powinna odegrać w najbliższym 
czasie młodzież. Można ocenić, że serce ruchu młodzie-
żowego bije w Warszawie, ze względu na funkcjonowanie 
tam trzech dużych i ważnych uczelni technicznych. Zaape-
lował do kolegów z Oddziału Warszawskiego o wsparcie 
ruchu młodzieżowego.

Po dyskusji delegaci przyjęli sprawozdania Zarządu 
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 
Koleżeńskiego oraz udzielili absolutorium ustępują-
cemu Zarządowi Głównemu. Kolega Ryszard Trykosko 
w imieniu Zarządu Głównego podziękował delegatom za 
zaufanie wyrażone w jednogłośnie udzielonym absoluto-
rium jego wszystkim członkom za służbę na rzecz stowa-
rzyszenia w kadencji 2016–2020. Mimo że nie kandyduje 
już do władz naczelnych stowarzyszenia, to deklaruje 
swoją stałą współpracę z nowymi władzami PZITB.

Kolega Wiesław Baran, przewodniczący Oddziału 
PZITB w Opolu, w imieniu wszystkich członków PZITB 
złożył podziękowania ustępującemu przewodniczącemu 
i wręczył mu symboliczną tradycyjną statuetkę „Karolinki” 
‒ nagrodę Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu.

Decyzją 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB 
w Opolu godność członka honorowego PZITB za 
wybitne zasługi dla rozwoju stowarzyszenia otrzymali 
(rys. 6): Andrzej Bratkowski (Oddział w Warszawie), 
Barbara Malec (Oddział w Piotrkowie Trybunalskim), 
Jan Mizera (Oddział w Opolu), Waldemar Szleper 

w środowisku zewnętrznym to przede wszystkim obu-
stronnie doceniana współpraca z Polską Izbą Inżynierów 
Budownictwa. Ważnym osiągnięciem we współpracy 
PZITB ze stowarzyszeniami, w tym z SARP-em, jest 
współpraca w sprawie BIM. Przewodniczący potwierdził 
słowa kol. Mariusza Tenczyńskiego, że architekt bez inży-
niera i inżynier bez architekta nie może istnieć i należy 
utrzymywać między nimi dobre relacje. Dobre relacje 
i stała współpraca jest z powodzeniem realizowana 
z Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Instytu-
tem Techniki Budowlanej. Szczególną rolę odgrywa także 
współpraca z szeroko rozumianym przemysłem budowla-
nym. Kolega Ryszard Trykosko przedstawił też trudną 
obecnie sytuację czasopism PZITB: „Inżynierii i Budownic-
twa” i „Przeglądu Budowlanego”. Utrzymanie wydawania 
tych czasopism o niemal wiekowej historii pozostaje bar-
dzo ważnym zadaniem dla stowarzyszenia. Przewodni-
czący złożył jednocześnie podziękowania na ręce redaktor 
naczelnej „Przeglądu Budowlanego” Grażyny Furmań-
czyk-Ziemińskiej oraz redaktor naczelnej „Inżynierii 
i Budownictwa” prof. Hanny Michalak. Prowadzona 
w ostatnich latach współpraca międzynarodowa to przede 
wszystkim obecność PZITB w strukturach Grupy Wyszeh-
radzkiej. Za tę współpracę podziękowania należą się kol. 
Zygmuntowi Rawickiemu ‒ inicjatorowi tego przedsięwzię-
cia. Ważną rolę we współpracy międzynarodowej pełnią 
też coroczne spotkania z Radą Polskich Inżynierów Ame-
ryki Północnej, które odbywają się wspólnie z dziekanami 
i rektorami wydziałów technicznych tamtejszych uczelni. 
W dalszej części wystąpienia kol. Ryszard Trykosko 
podziękował wszystkim jednostkom organizacyjnym 
PZITB działającym w mijającej kadencji. Przypomniał rów-
nież, że PZITB (na czele z kol. Wiktorem Piwkowskim) był 
inicjatorem porozumienia dotyczącego „bezpieczeństwa 
w budownictwie”.

Przewodniczący PZITB podziękował wszystkim za 
współpracę w ostatnich 8 latach, w szczególności kol. 
Wiktorowi Piwkowskiemu – sekretarzowi generalnemu 
PZITB. Złożył również podziękowania za współpracę 
wszystkim pracownikom biura Zarządu Głównego i oso-
bom odpowiedzialnym za czasopisma i inne wydawnictwa 
PZITB. Podziękował przewodniczącym Oddziałów 
w poprzedniej kadencji oraz organizatorom konferencji. 
Poinformował także o działalności Komitetu Młodej Kadry. 
Zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia prenumeraty 
czasopism PZITB przez Oddziały. Podziękował członkom 
Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej oraz Głównego Sądu 
Koleżeńskiego za współpracę w mija-
jącej kadencji.

Poinformował, że Zarząd Główny 
rekomenduje na funkcję przewodni-
czącego PZITB na kolejną kadencję 
kol. prof. Marię Kaszyńską, która jest 
doświadczonym działaczem PZITB, 
a także przewodniczącą Komitetu  
Nauki PZITB.

Przewodniczący Głównej Komi-
sji Rewizyjnej stwierdził w podsumo-
waniu, że Zarząd Główny realizował 
swoje zadania w stopniu możliwym 
do wykonania. Podał wnioski i ogólne 
zalecenia na kadencję 2016‒2020. 
Podkreślił dobrą współpracę z Zarzą-
dem Głównym i wystąpił z wnioskiem Rys. 6. Członkowie honorowi PZITB wybrani podczas 51. KZD w Opolu; z prawej przewodniczący KZD
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W pierwszym dniu obrad dokonano również wyboru 
przewodniczącego PZITB na kadencję 2020‒2024. 
Zgłoszona została kandydatura prof. dr hab. inż. Marii 
Kaszyńskiej ‒ przez wiele lat przewodniczącej Oddziału 
Szczecińskiego oraz przewodniczącej Komitetu Nauki 
PZITB, laureatki prestiżowych wyróżnień PZITB: nagrody 
im. prof. Wacława Żenczykowskiego i Medalu im. prof. 
Romana Ciesielskiego, przez dwie kadencje dziekanowi 
Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, cie-
szącej się szczególnym autorytetem środowiska stowarzy-
szeniowego, naukowego i zawodowego.

(Oddział w Częstochowie), Nina Szklennik (Oddział 
w Białymstoku), Ryszard Trykosko (Oddział w Gdańsku).

Ze smutkiem należy przekazać informację, że Kole-
żanka Barbara Malec zmarła 13 października 2020 r.

Decyzją Zjazdu w Opolu przyznano również wyróżnie-
nia PZITB. Honorową Złotą Odznakę z Diamentem otrzy-
mali (rys. 7): Jadwiga Bizon-Górecka (Oddział w Byd-
goszczy), Urszula Jakubowska (Oddział w Piotrkowie 
Trybunalskim) i Janusz Superson (Oddział we Wrocła-
wiu), a Honorową Srebrną Odznakę ‒ Agata Modrzycka 
(Oddział w Częstochowie).

Wręczono również coroczne nagrody PZITB. Otrzy-
mali je (rys. 8):

– nagrodę im. prof. Stefana Bryły – dr hab. inż. 
Monika Mitew-Czajewska z Politechniki Warszawskiej,

– nagrodę im. prof. Wacława Żenczykowskiego – dr 
hab. inż. Beata Nowogońska z Uniwersytetu Zielonogór-
skiego,

– nagrodę im. prof. Aleksandra Dyżewskiego ‒ prof. 
dr hab. inż. Eugeniusz Koda ze Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie (za osiągnięcia naukowe) 
oraz mgr inż. Artur Sikora z „Mostostalu” Warszawa (za 
osiągnięcia praktyczne).

Medal PZITB im. Stefana Kaufmana otrzymał prof. dr 
hab. inż. Wiesław Trąmpczyński z Politechniki Święto-
krzyskiej.

Wyróżnienie „Zasłużonym dla PZITB” wręczono 
Łódzkiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 
(dyplom – w imieniu Izby ‒ odebrała kol. Barbara Malec).

Rys. 7. Po wręczeniu wyróżnień Honorową Złotą Odznaką PZITB  
z Diamentem

Rys. 8. Po wręczeniu nagród PZITB

Rys. 9. Nowo wybrana przewodnicząca PZITB, kol. prof. Maria Kaszyńska

Niżej przedstawiono propozycję programową na naj-
bliższą kadencję, przedstawioną przez kol. Marię Kaszyń-
ską po zgłoszeniu jej kandydatury. W swym wystąpieniu 
kandydatka zaznaczyła m.in., że sytuacja w PZITB bardzo 
zmieniła się, odkąd powstała Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, która przejęła szeroki zakres wcześniejszej 
działalności stowarzyszenia. Pomimo to, w tym trudnym 
okresie Związek w znakomity sposób prowadzili koledzy 
Wiktor Piwkowski i Ryszard Trykosko. Koleżanka Maria 
Kaszyńska podkreśliła, że liczy na współpracę tych kole-
gów i oczywiście wszystkich uczestników Zjazdu, jeśli 
zdecydują się jej powierzyć funkcję przewodniczącej 
PZITB. Najważniejszym celem jest koordynacja działań 
i integracja środowiska, aby mówić jednym silnym głosem 
na poszczególnych szczeblach działania. PZITB jest sto-
warzyszeniem elitarnym – dobrowolnym. Poparła apel kol. 
Ryszarda Trykosko, aby wprowadzić do ZG wszystkich 
przewodniczących Oddziałów PZITB, gdyż główna praca 
jest wykonywana w Oddziałach. Pragnie kontynuować 
wszystkie najważniejsze działania poprzednich przewod-
niczących, w szczególności te, których nie udało się 
doprowadzić do pozytywnego efektu. Jednym z ważnych 
celów jest kontynuacja wszystkich najważniejszych konfe-
rencji naukowo-technicznych i prestiżowego Konkursu 
PZITB „Budowa Roku”. Bardzo potrzebne jest kontynu-
owanie nagradzania wszystkimi tradycyjnymi nagrodami 
PIZTB kolejnych zasłużonych laureatów, gdyż jest to 
ogromne uhonorowanie ich pracy i wyróżnienie. W kwestii 
czasopism PZITB kol. Maria Kaszyńska przyznała, że 
sytuacja jest trudna ze względu na istnienie wybranej eli-
tarnej grupy czasopism z dużą punktacją z listy ministerial-
nej, do których niestety czasopisma stowarzyszeniowe nie 
należą. Niemniej prowadzone są rozmowy na poziomie 
ministerialnym, aby tę kwestię zmienić. Współpraca PZITB 
z nauką i przemysłem będzie dalej bardzo ważnym zada-
niem naszego stowarzyszenia. Ważną sprawą będzie – 
jak dotychczas – dbanie o młodzież, w szczególności 
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Przemysław Pępek (Oddział w Bielsku-Białej), Radosław 
Sekunda (Oddział w Warszawie), Marek Zackiewicz 
(Oddział w Gdańsku), Włodzimierz Babczyński (Oddział 
w Piotrkowie Trybunalskim), Waldemar Szleper (Oddział 
w Częstochowie), Ryszard Walentyński (Oddział w Gliwi-
cach), Piotr Bogacz (Oddział w Olsztynie), Jacek Domski 
(Oddział w Koszalinie), Krzysztof Kiewel (Oddział w Toru-
niu), Jerzy Napieralski (Oddział w Zielonej Górze), Elż-
bieta Ostatek (Oddział w Szczecinie), Józef Krzyżanowski 
(Oddział w Gorzowie Wielkopolskim), Nina Szklennik 
(Oddział w Białymstoku), Krzysztof Marcinkiewicz (Oddział 
w Płocku), Dariusz Urbański (Oddział w Elblągu), Mieczy-
sław Grodzki (Oddział w Warszawie), Andrzej Jaroń 
(Oddział w Kaliszu), Alicja Dudzik (Oddział we Wrocławiu), 
Edmund Przybyłowicz (Oddział w Poznaniu), Przemysław 
Bodzak (Oddział w Łodzi), Stanisław Stojewski (Oddział 
w Wałbrzychu), Mariusz Okuń (Oddział w Warszawie), 
Jadwiga Bizon-Górecka (Oddział w Bydgoszczy), Miro-
sław Bulera (Oddział w Słupsku), Karol Firek (Oddział 
Małopolski), Dariusz Karolak (Oddział w Warszawie), 
Jacek Szer (Oddział w Łodzi). Zastępcami członków 
Zarządu Głównego zostali: Jacek Hulimka (Oddział 
w Katowicach) i Barbara Ksit (Oddział w Poznaniu).

Do Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: 
Izabela Tylek (Oddział Małopolski), Tadeusz Durak 
(Oddział w Kielcach), Leszek Tischner (Oddział w War-
szawie), Andrzej Moczko (Oddział we Wrocławiu), Krzysz-
tof Baranowski (Oddział w Lublinie). Zastępcami człon-
ków GKR zostali: Konrad Włodarczyk (Oddział w Płocku) 
i Bolesław Topolski (Oddział w Poznaniu).

W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali 
wybrani: Agata Ciecieląg (Oddział we Wrocławiu), Tade-
usz Gruszczyński (Oddział w Kielcach), Jan Szpak 
(Oddział Małopolski), Tadeusz Cichocki (Oddział w Kato-
wicach), Bernard Bartosik (Oddział w Poznaniu), Bogu-
sław Barłóg (Oddział w Opolu), Anna Orłowska (Oddział 
w Białymstoku). Zastępcami członków GSK zostali: 
Grzegorz Gruszczyński (Oddział w Piotrkowie Trybunal-
skim), Tomasz Błaszczyński (Oddział w Poznaniu).

Po ukonstytuowaniu się przewodniczącym GKR 
w nowej kadencji został kol. Tadeusz Durak, a przewod-
niczącym GSK – kol. Bernard Bartosik.

Delegatem do Rady FSNT NOT został kol. Mieczy-
sław Grodzki, a jego zastępcą kol. Mariusz Okuń (obydwaj 
z Oddziału w Warszawie).

Nowo wybrana przewodnicząca PZITB pogratulowała 
Koleżankom i Kolegom wybranym do władz PZITB. Poin-
formowała, że pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego 
odbędzie się 25 września 2020 r. w Warszawie.

Odbyła się też dyskusja nad programem działania 
PZITB w nowej kadencji, a następnie przyjęto uchwałę 
generalną 51. KZD PZITB. Jej treść podano niżej.

„LI Krajowy Zjazd Delegatów PZITB odbył się w dniach 
11‒13 września 2020 r. w Opolu. Gospodarzem Zjazdu, po 
raz pierwszy w 86-letniej historii Stowarzyszenia, był 
Oddział Opolski PZITB. Organizacja była szczególnie 
trudna i odpowiedzialna z uwagi na panujące warunki 
obostrzeń w związku z panującą pandemią COVID-19. 
Delegaci wyrażają w związku z tym szczególne uznanie 
i podziękowania za doskonałą organizację w tych trudnych 
warunkach.

1. Na podstawie wyników obrad i zgłoszonych wnio-
sków, Zjazd z rekomendacji powołanej Komisji Uchwał 
i Wniosków podjął uchwałę, określającą główne kierunki 
działalności na kadencję 2020‒2024 o następującej treści:

o pozyskiwanie jej do działania w PZITB, począwszy od 
pracy w Kołach i Komitecie Młodej Kadry. W działaniach 
nie wolno zapominać o seniorach i należy wspierać ich 
w stowarzyszeniu. Należy kontynuować nagradzanie naj-
lepszych prac dyplomowych studenckich oraz współpracę 
z samorządem zawodowym i stowarzyszeniami naukowo-
-technicznymi tak na poziomie krajowym, jak i na arenie 
międzynarodowej. Podsumowując, kol. Maria Kaszyńska 
oznajmiła, że wyrażając zgodę na kandydowanie ma świa-
domość konieczności ciężkiej pracy i deklaruje, że zrobi 
wszystko, aby Związek cieszył się wielkim autorytetem 
i był ostoją dla wszystkich jego członków. Aby pozostał 
stowarzyszeniem elitarnym i promował wartości i postawy, 
które będą wzorem dla wszystkich inżynierów, w tym dla 
młodych wstępujących w jego szeregi. Wyraziła nadzieję, 
że dla wszystkich członków przynależność do PZITB 
pozostanie wyróżnieniem i zaszczytem, a realizacja zadań 
stowarzyszeniowych będzie przynosiła zadowolenie, 
satysfakcję i dobrze służyła naszemu krajowi.

Decyzją 51. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB 
w Opolu kol. Maria Kaszyńska została wybrana na 
przewodniczącą PZITB w kadencji 2020–2024 (rys. 9). 
Nowo wybrana przewodnicząca podziękowała za obda-
rzenie jej tak dużym zaufaniem, a następnie wygłosiła 
przemówienie programowe, zamykając w ten sposób 
pierwszą, oficjalną część obrad.

W czasie przewidzianym na rekreację organizatorzy 
zapewnili uczestnikom Zjazdu możliwość zwiedzania „sta-
rego” Opola oraz Muzeum Polskiej Piosenki, znajdującego 
się w nowym obiekcie opolskiego amfiteatru. Pierwszy 
dzień obrad zakończył się udziałem w uroczystej kolacji, 
uatrakcyjnionej występem teatru muzycznego Castello 
(rys. 10).

Drugi dzień obrad Zjazdu (niedziela) rozpoczął się 
uczestnictwem we Mszy Świętej w katedrze opolskiej.

Po wznowieniu obrad dokonano wyboru członków 
Zarządu Głównego PZITB, organów statutowych oraz 
delegatów do Rady FSNT NOT.

Na członków Zarządu Głównego PZITB zostali 
wybrani: Maciej Gruszczyński (Oddział Małopolski), Wie-
sław Baran (Oddział w Opolu), Tomasz Bujnowski (Oddział 
w Lublinie), Agata Modrzycka (Oddział w Częstochowie), 
Sławomir Bęben (Oddział w Kielcach), Bogusław Uchman 
(Oddział w Rzeszowie), Janusz Superson (Oddział we 
Wrocławiu), Andrzej Szydłowski (Oddział w Katowicach), 

Rys. 10. Spektakl teatru Castello podczas spotkania na 51. KZD PZITB 
w Opolu
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w protokole LI Zjazdu PZITB do szczegółowego przeana-
lizowania przez nowo wybrany Zarząd Główny.”

Przewodnicząca PZITB kol. Maria Kaszyńska podzię-
kowała Prezydium 51. KZD w Opolu oraz Organizatorom 
za bardzo sprawny jego przebieg, szczególnie w trudnym 
okresie pandemii.

Na rysunku 11 przedstawiono grono uczestników 51. 
KZD PZITB w Opolu.

Gospodarzem kolejnego KZD PZITB będzie Oddział 
w Lublinie.

Przewodniczący 51. KZD kol. Mirosław Boryczko 
podziękował delegatom i członkom komisji zjazdowych 
oraz życzył wszystkim uczestnikom wszelkiej pomyślności 
i szczęśliwych powrotów do domów.

Wyprowadzenie sztandaru PZITB przez poczet sztan-
darowy zakończyło obrady 51. Krajowego Zjazdu Delega-
tów PZITB w Opolu. Zjazd przeszedł do historii stowa-
rzyszenia.

]   ]   ]

Prezydium Zarządu Głównego PZITB w nowej 
kadencji tworzą: przewodnicząca PZITB Maria Kaszyń-
ska, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego: Wiesław 
Baran i Radosław Sekunda, sekretarz generalny Mie-
czysław Grodzki, zastępca sekretarza generalnego 
Agata Modrzycka, skarbnik Karol Firek, zastępca skarb-
nika Nina Szklennik.

a) kontynuacja i rozwój działalności PZITB wśród mło-
dzieży akademickiej, szkół średnich i młodej kadry tech-
nicznej w celu odmłodzenia Stowarzyszenia,

b) rozwijanie współpracy z organizacjami samorządu 
zawodowego, rządem, międzynarodowej oraz bratnimi 
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,

c) kontynuowanie działań w celu odnowy formuły cza-
sopism stowarzyszeniowych i ich pozycji,

d) podejmowanie działań na rzecz zwiększania bezpie-
czeństwa w budownictwie,

e) poprawa dostępu do norm i wydawnictw normatyw-
nych,

f) podjęcie działań w celu wprowadzenia zdalnego lub 
hybrydowego systemu obrad ciał kolegialnych PZITB, nie 
tylko na czas trwania epidemii,

g) starania w celu podniesienia poziomu kształcenia 
techników i inżynierów budownictwa.

2. Zjazd wyraża podziękowania władzom PZITB 
w kadencji 2016‒2020 za zaangażowanie i pracę na rzecz 
Stowarzyszenia i podniesienie Jego autorytetu.

3. Zjazd z uznaniem przyjmuje zgłoszenie gotowości 
Oddziału PZITB w Lublinie na podjęcie się zorganizowa-
nia kolejnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB, pod-
sumowującego kadencję 2020‒2024.

4. Zjazd kieruje wnioski szczegółowe zgłoszone przez 
Delegatów, przedstawione w sprawozdaniach Komisji 
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz  

Rys. 11. Uczestnicy 51. KZD PZITB w Opolu

ZARZĄD GŁÓWNY PZITB
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

www.zgpzitb.org.pl
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Krajowe Zjazdy, członkowie honorowi oraz kadencje władz PZIB i PZITB w latach 1934–2020

Kolejny 
Zjazd

Ozna- 
czenie  
Zjazdu

Miejsce i data 
Zjazdu

Przewodniczący 
Zjazdu

Wybrani członkowie 
honorowi

Kadencja 
władz

Przewodniczący  
PZIB/PZITB

Sekretarz 
generalny  

PZIB/PZITB
1 I Warszawa,  

4–5 maja 1934
Andrzej Pszenicki – 1934–1936 Andrzej Pszenicki Jerzy Nechay

2 II Katowice,  
16 lutego 1936

Leopold Toruń – 1936–1937 Andrzej Pszenicki Jerzy Nechay

3 III Lwów,  
14 września 1937

Emil Bratro Maksymilian Thullie
Andrzej Pszenicki
Maksymilian T. 
Huber

1937–1938 Andrzej Pszenicki Jerzy Nechay

4 IV Gdynia,  
11 września 1938

Marian Bukowski Wacław Paszkowski
Aleksander 
Wasiutyński
Melchior Nestorowicz
Emil Bratro
Nedal Lancos

1938–1939 Andrzej Pszenicki Jerzy Nechay

5 V Warszawa,  
3 maja 1939

Emil Łazoryk – 1939 Andrzej Pszenicki Jerzy Krawczyk

6 VI Warszawa,  
24 września 1945

Władysław Skoczek – 1945–1946 Wacław 
Paszkowski

Tadeusz Niczewski

7 VII*) Warszawa,  
20 kwietnia 1947

Konstanty 
Wolniewicz

– 1947–1948 Wacław 
Paszkowski

Wojsław Bielicki

8 I Warszawa,  
14–15 czerwca 1948

Stefan 
Pietrusiewicz

– 1948–1949 Juliusz Żakowski Wacław Engelard

9 II Katowice, 31 marca –
2 kwietnia 1949

Stefan 
Pietrusiewicz

– 1949–1950 Eugeniusz 
Olszewski

Ryszard 
Stępniewski

10 III Kraków,  
1–2 kwietnia 1950

Wacław Olszak – 1950–1951 Stanisław Michotek Tadeusz Schuch

11 IV Wrocław,  
22–23 maja 1951

Stefan 
Pietrusiewicz

– 1951–1952 Witold Wierzbicki Tadeusz Schuch

12 V Poznań,  
15–16 września 1952

Aleksander 
Dyżewski

– 1952–1953 Witold Wierzbicki Stanisław 
Więckowski

13 VI Lublin,  
13–14 września 1953

Witold Nowacki – 1953–1955 Witold Nowacki Stanisław 
Więckowski

14 VII Bielsko-Biała,  
18-19 maja 1955

Konstanty 
Wolniewicz

Witold Wierzbicki 1955–1956 Witold Nowacki Stanisław 
Więckowski

15 VIII Bydgoszcz,  
9–11 listopada 1956

Jan Wątorski Witold Nowacki
Jan Zaus

1956–1958 Jan Wątorski Józef Thierry

16 IX Szczecin,  
16–18 czerwca 1958

Jerzy Łempicki Jerzy Nechay 1958–1959 Jerzy Mutermilch Antoni Tarczewski

17 X Łódź,  
18–20 maja 1959

Stefan 
Farjaszewski

– 1959–1960 Jerzy Mutermilch Antoni Tarczewski

18 XI Warszawa,  
16–17 maja 1960

Bronisław Kowalski – 1960–1961 Stefan Janicki Stanisław Skąpski

19 XII Poznań,  
8–9 maja 1961

Bronisław Kowalski Bronisław Kowalski 1961–1962 Ludomir Suwalski Janusz Rajewski

REDAKCJA „Inżynierii i Budownictwa”

Z historii Krajowych Zjazdów  PZITB

Historia Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa (PZITB), kontynuatora Polskiego Związku 
Inżynierów Budowlanych (PZIB), powołanego w maju 
1934 r., ma już blisko 87 lat. W zamieszczonej tablicy 
podano podstawowe dane dotyczące kolejnych Zjaz-
dów PZIB i PZITB.

Trzeba nadmienić, że informacje o historii ruchu sto-
warzyszeniowego budowlanych i naszego stowarzy-
szenia są systematycznie przedstawiane w opracowa-
niach zamieszczanych na łamach czasopism PZITB 
„Inżynieria i Budownictwo” oraz „Przegląd Budowlany”, 
a także w pracach zbiorowych przygotowywanych przez 

Komitety Historii PZITB. Na przykład w wydanej przez 
Zarząd Główny PZITB w roku 2014 pracy pt. „80 lat 
(1934–2014) Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, kontynuatora Polskiego Związku Inżynie-
rów Budowlanych” zamieszczono informacje ogólne doty-
czące historii ruchu stowarzyszeniowego budowlanych 
oraz PZIB i PZITB, biogramy członków honorowych 
PZIB i PZITB (wybranych do 2012 r.), a także informacje 
o działalności Oddziałów, jednostek organizacyjnych 
Zarządu Głównego, redakcji czasopism PZITB, dotyczące 
nagród i wyróżnień przyznawanych w PZITB, a także krót-
kie biogramy przewodniczących Związku. 


