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1. WSTĘP
W pierwszych dniach marca 2016 r. zakończy się kolejna kadencja władz
Oddziału Poznańskiego PZITB. Będzie to już druga kadencja czteroletnia.
Zarząd Główny Związku zakończy obecną kadencję w czerwcu b.r. na Krajowym
Zjeździe Delegatów w Olsztynie.
We wstępie do Sprawozdania z kadencji na lata 2008 – 2012 informowałem, że
PZITB tak jak inne stowarzyszenia zawodowe przeżywały regres i spadek popularności
swojej działalności a także problemy finansowe.
Z przyjemnością informuję, że te problemy w mało odczuwalny sposób dotknęły
Oddział Poznański. W ostatnich latach liczba członków Oddziału utrzymuje się na
zbliżonym poziomie a stan finansów nie jest powodem do pesymistycznych prognoz na
najbliższe lata.
W poprzedniej kadencji zostały dokonane zmiany organizacyjne, które skutkują
pozytywnie w działalności Biura i całego Oddziału.
W obecnej kadencji władze Oddziału kontynuowały sprawdzony w kadencji
poprzedniej system finansowania utrzymując aktywność członków i kół oddziałowych w
całym zakresie działalności statutowej.
Uchwalone wcześniej przez Zarząd zasady dofinansowania członków i kół, a
także uchwalane roczne budżety dochodów i wydatków były przestrzegane i poprzez
swoją jawność i czytelność kryteriów zasłużyły na uznanie członków Oddziału.
Bardzo dobrze przebiegała współpraca z Radą Nadzorczą i Prezesem Zarządu
CUTOB-PZITB. Efektem tej współpracy są kwoty zysku przekazywane przez CUTOB
do Oddziału na kontynuowanie działalności statutowej.
Pozytywnie należy ocenić współpracę władz Oddziału z Zarządem Głównym
PZITB oraz sąsiednimi Oddziałami Stowarzyszenia.
Działalność Oddziału Poznańskiego PZITB spotkała się z uznaniem pozostałych
Stowarzyszeń skupionych w FSNT NOT w Poznaniu. Podczas ostatnich wyborów
nowych władz NOT obecny Przewodniczący Oddziału został wybrany
Wiceprzewodniczącym Zarządu FSNT NOT, a Członka Zarządu Oddziału wybrano w
skład Komisji Rewizyjnej.
Za życzliwą i serdeczną należy uznać współpracę z Wielkopolską Okręgową Izbą
Inżynierów Budownictwa, z Wielkopolską Izbą Budownictwa, Stowarzyszeniem
Architektów Polskich, Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych,
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, Stowarzyszeniem Inżynierów Mechaników
Polskich ,Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszeniem
Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych oraz innymi stowarzyszeniami.
Szczególnego podkreślenia wymaga dobra współpraca z Politechniką Poznańską i
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wielu naszych członków to pracownicy
naukowo-dydaktyczni oraz studenci z tych Uczelni.
Tak jak w poprzedniej kadencji tak i obecnie na nadchodzącą kadencję można
spojrzeć z optymizmem. W latach 2016 - 2020 Oddział Poznański powinien realizować
swoje zadania bez większych problemów.
Przed nowymi władzami Oddziału stanie odpowiedzialne zadanie kontynuowania
dotychczasowej działalności oraz zapewnienie wszystkim członkom zawodowej przystani
w Oddziale Poznańskim.
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Zgodnie ze Statutem PZITB kończę swą dwukadencyjną działalność jako
Przewodniczący Oddziału. Bardzo szybko minęło te osiem lat.
Podczas tych lat poznałem bliżej Koleżanki i Kolegów – stali się dla mnie jakby
drugą rodziną.
Kierowanie Oddziałem było dla mnie zaszczytem i przyniosło mi ogromną
satysfakcję - za co jestem bardzo wdzięczny.
Za współpracę serdecznie dziękuję wszystkim członkom Oddziału, a szczególnie
moim najbliższym Współpracownikom - członkom Prezydium i członkom Zarządu
Oddziału.
Przewodniczący Zarządu
Jerzy Gładysiak
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Wybór władz Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB na 4-letnią kadencję 20122016 nastąpił na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 21 marca 2012
roku.
Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad wybrano Zarząd Oddziału w ilości 15 osób,
a mianowicie: przewodniczącego i 14 członków w tym przedstawicieli z rejonów
pilskiego i konińskiego.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 30.03.2012 roku Zarząd ukonstytuował się
następująco:
1. kol. Jerzy Gładysiak
2. kol. Janina Ferenc
3. kol. Roman Napierała
4. kol. Bogdan Olejniczak
5. kol. Elżbieta Stakun
6. kol. Bernard Bartosik
7. kol. Jerzy Gawroniak
8. kol. Ryszard Kahl
9. kol. Edmund Przybyłowicz
10. kol. Grzegorz Słowek
11. kol. Wojciech Szyguła
12. kol. Maria Świerczak
13. kol. Jan Wieczorkiewicz
14. kol. Tadeusz Waśkowiak

Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz zm.18.12.2013
Skarbnik
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu zm.7.12.2013
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Komisję Rewizyjną Oddziału, Walne Zgromadzenie wybrało w następującym składzie:
kol. Aleksander Szymkowiak
Przewodniczący
kol. Daniel Pawlicki
Z-ca przewodniczącego
kol. Witold Łabno
Sekretarz zm.11.01.2013
kol. Przemysław G. Barczyński
Członek
kol. Maria Celińska-Mysław
Członek
Sąd Koleżeński Oddziału, Walne Zgromadzenie wybrało w następującym składzie:
kol. Wiesław Buczkowski
Przewodniczący
kol. Andrzej Skarzyński
Z-ca Przewodniczącego
kol. Urszula Bartkowska
Sekretarz
kol. Jerzy Tykociński
Członek
kol. Jacek Wdowicki
Członek
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Do Rady Poznańskiej FSNT NOT wybrano następujących przedstawicieli:
kol. Jerzy Gładysiak
kol. Bogdan Olejniczak

zm. 7.12.2013

Zarząd Oddziału dokonał wyboru Rady Wspólników i Rady Nadzorczej CUTOB –
PZITB, którymi zostali:
kol. Kazimierz Ratajczak - przewodniczący do 11.09.2013
kol. Ryszard Kahl
- przewodniczący od 11.09.2013

do Rady Nadzorczej wybrani zostali:
kol. Daniel Pawlicki
kol. Piotr Stawicki
kol. Kazimierz Ratajczak
W XLVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PZITB, który odbył się w
Szczecinie w dniach od 1 do 3 czerwca 2012 r. uczestniczyli następujący delegaci
wybrani przez Walne Zgromadzenie Oddziału :
kol. Jerzy Gładysiak
kol. Janina Ferenc
kol. Roman Napierała
kol. Bogdan Olejniczak
kol. Bernard Bartosik
kol. Maria Świerczak
Na Zjeździe tym kol. Wiesław Buczkowski wybrany został do Zarządu Głównego
PZITB.
W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów w Krynicy Zdrój z okazji Jubileuszu
80 lecia PZITB w dniu 16.09.2014 udział wzięli kol. kol. Wiesław Buczkowski, Bernard
Bartosik, Edmund Przybyłowicz i Maria Świerczak.
Zarząd Oddziału działa na podstawie Statutu i Uchwały Walnego Zgromadzenia
Oddziału z dnia 21 marca 2012 roku, Uchwały XLVII Krajowego Zjazdu Delegatów
PZITB w Szczecinie (2012r) oraz planu Zarządu Oddziału.
Zgodnie z tymi uchwałami i planami - podobnie jak w poprzedniej kadencji, działania
Zarządu były skierowane na utrzymanie lub zwiększenie liczebności członków Oddziału
i ich aktywności, usprawnienie pracy biura Oddziału.
Działalność Zarządu koncentrowała się również na:
o rozwijaniu promocji PZITB poprzez współorganizowanie Konferencji Naukowo
– Technicznych (na MTB BUDMA – „Dzień Inżyniera”, w Wałczu wspólnie z
CUTOB - „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”, w Poznaniu razem z
Politechniką Poznańską międzynarodową konferencję „ Trwałość i skuteczność
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o
o
o
o

o

o

napraw obiektów budowlanych”) oraz poprzez organizowanie szkoleń w formie
kursów i seminariów przez CUTOB-PZITB,
wydawaniu Informatora Budowlanego i informacji z życia Oddziału ,
zwiększeniu możliwości pracy w PZITB młodzieży akademickiej z Politechniki
Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego,
organizowaniu przez Koła jak również Zarząd Oddziału wyjazdów szkoleniowo
– rekreacyjnych w celu integracji członków i zachęcenia do wstąpienia do
stowarzyszenia nowych członków,
działaniu w kierunku potrzeb projektantów i rzeczoznawców, poprzez
delegowanie przedstawicieli na konferencje naukowo – techniczne (np. Warsztat
Pracy Projektanta Konstrukcji – Szczyrk, Awarie budowlane – Międzyzdroje,
Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych – Zielona Góra, i
inne),
rozwijaniu współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów
Budownictwa (organizowanie szkoleń i seminariów dla członków WOIIB),
Wielkopolską Izbą Architektów, Wielkopolską Izbą Budownictwa,
stowarzyszeniami naukowo – technicznymi,
przygotowaniu i przekazaniu do Zarządu Głównego uwag do projektów aktów
prawnych związanych z budownictwem.

Posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału odbywały się zgodnie
z planami rocznymi i tak:
w roku 2012 odbyło się 9 posiedzeń Prezydium ZO i 4 posiedzenia Zarządu,
w roku 2013 odbyło się 12 posiedzeń Prezydium ZO i 4 posiedzenia Zarządu,
w roku 2014 odbyło się 12 posiedzeń Prezydium ZO i 4 posiedzenia Zarządu,
w roku 2015 odbyło się 12 posiedzeń Prezydium ZO i 4 posiedzenia Zarządu,
Na posiedzenia Zarządu Oddziału zapraszano każdorazowo przewodniczących kół i
komisji problemowych oraz Prezesa CUTOB PZITB.
Podstawę działalności naszego Stowarzyszenia stanowią koła. Każdego roku w
Preliminarzu przewidziana jest kwota dotacji na działalność poszczególnych kół ( 50 zł
dla każdego członka, który opłacił przewidziane Statutem i Uchwałami Zarządu Oddziału
PZITB składki).
Zarząd Oddziału wspiera wszelkie działania integracyjne członków, a przykładem
różnorakiej, efektywnej aktywności kół były zorganizowane wycieczki na ciekawe place
budów, imprezy szkoleniowo-turystyczne oraz szereg prelekcji i seminariów, by
wymienić kilka z nich:


wycieczki na ciekawe place budów np.:
- budowa Poznań City Center - dworzec PKP,
- budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
- budowa Sądu Okręgowego i Rejonowego w Poznaniu,
- budowa Zamku Królewskiego Przemysła II w Poznaniu,
- przebudowa węzła komunikacyjnego Kaponiera.
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imprezy szkoleniowo-turystyczne
 Kalisz i Skalmierzyce (zwiedzanie zabytków),
 Owińska
– zwiedzanie parku orientacji przestrzennej i zabytków
sakralnych,
 Murowana Goślina (obwodnica, układ przestrzenny osiedla Zielone
Wzgórza, nowe inwestycje Gimnazjum Nr 1 i Hala Sportowa w starej
części miasta oraz zwiedzanie Izby Regionalnej i zabytków historycznej
części miasta – ratusz i kościoły,
 Puszcza Zielonka – wieża widokowa na Dziewiczej Górze w Gminie
Czerwonak oraz budowa ośrodka szkoleniowo-dydaktycznego w rejonie
Dziewiczej Góry.
 Zapora Mylof,
 Fojutowo – ośrodek turystyczno- rekreacyjny (w trakcie budowy),
 Szymbark „Dom do góry nogami”,
 Kłodawa – kopalnia soli,
 Pałac Kultury w Warszawie – taras widokowy i Muzeum Techniki,
 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie – obiekt
nowoczesnej
konstrukcji,
posiadający
najnowsze
rozwiązania
multimedialne,
 Trzemeszno i okolice (muzeum Jana Kilińskiego), Mogilno,
Gniezno (zabytki), Lednica.
 Kamionna, Międzychód – zwiedzanie kopalni gazu i ropy Lubiatów,
 Wrocław – wieżowiec „Blue Sky” i zwiedzanie Pragi
 Zwiedzanie budów realizowanych przez Skanska S.A.
 Zwiedzanie ciekawych obiektów zrealizowanych w ostatnim czasie w
Berlinie m.in. Hauptbahnhof, Muzeum Holokaustu.
 Zwiedzanie budów na trasie Leszno-Szczecin-Świnoujście-Rugia.
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oraz szereg prelekcji, seminariów i pokazów m. in.:
 produkcja elementów i prefabrykatów typu „POZBRUK”,
 wentylacje w budynkach mieszkalnych i użytkowych – wymagania
polskich norm w zakresie wentylacji,
 systemy stropowe firmy „RECTOR”,
 prezentacja firmy BELFOR dot. osuszania pomieszczeń i usuwania szkód,
 odnawialne źródła energii (turbiny wiatrowe, źródła geotermalne),
 prawo budowlane – nowelizacja wg stanu na początek 2012 r.,
 budownictwo drewniane – konstrukcje z drewna klejonego,
 nowoczesne technologie budowy i utrzymania nawierzchni betonowych –
autostrady betonowe,
 bezpieczeństwo budynków i budowli – nowelizacja warunków
technicznych;
warunki techniczno- budowlane – bezpieczeństwo użytkowania,
 prezentacja systemu hybrydowego, kolektorów słonecznych oraz
regulatora ciągu kominowego,

 sposoby ocieplania od wewnątrz obiektów modernizowanych i
odbudowywanych,
 prezentacja firmy FINOR – odnawialne źródła energii, suszarnie
słoneczne,
 nowoczesne technologie budowy i utrzymania dróg i autostrad,
 warunki techniczno budowlane – bezpieczeństwo pożarowe budynków,
 budownictwo drewniane,
 nadzór budowlany nad realizacją inwestycji,
 ocieplanie budynków istniejących – warunki wykonania i odbioru
termomodernizacji,
 nowelizacja warunków techniczno budowlanych dot. Bezpieczeństwa
użytkowania,
 prezentacja systemu AQUAPOL– osuszanie całego obiektu,
 wentylacje w budynkach – systemy kominowe,
 prezentacja produkcji elementów prefabrykowanych
 sposoby izolacji wewnętrznych oraz zewnętrznych budowli i budynków,
 prezentacja – budownictwo drewniane – konstrukcje z drewna klejonego.
 prawo geodezyjne w procesie inwestycyjnym,
 wyroby izolacyjne z poliuretanu „Poliuretan izoluje lepiej” – firma
SIPUR,
 prezentacja – warunki techniczne wykonania i odbioru robót – zmiany,
nowelizacje
 prezentacja XXX Jubileuszowych Ogólnopolskich Warsztatów Pracy
Projektanta Konstrukcji w Szczyrku w dniach 25-28 marca 2015 r.
 prezentacja – Prawo budowlane – zmiany w przepisach.
Stowarzyszenie PZITB opiera swą działalność na wieloletnich członkach, starając się o
nabór młodych. Członkowie Koła Młodych PZITB o/Poznań (działającego przy
Uniwersytecie Przyrodniczym i Politechnice Poznańskiej) w okresie 2012-2015
trzykrotnie uczestniczyli w spotkaniach w Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu . Działania
Koła Młodych mają wsparcie Zarządu Oddziału.
Bardzo aktywnie działa Koło Seniorów, które zorganizowało kilkadziesiąt interesujących
wycieczek wraz z ciekawymi prelekcjami, poniżej wybrane z nich.:
o ,Najdziwniejsze budynki świata”
o „Zabytki i przyroda Wielkopolski południowej”,
o „Władysław Czarnecki - architekt Poznania”
Co roku delegaci Koła Seniorów biorą udział w Krajowych Naradach Seniorów PZITB.
W latach 2012 i 2013 odbyły się wyjazdy członków Oddziału do Zakopanego i
Karpacza, a tradycyjnie na przełomie maja i czerwca każdego roku organizowany jest
wyjazd rekreacyjno - szkoleniowy do Pogorzelicy (w każdym z tych wyjazdów
uczestniczy od 30 do 45 osób). Wyjazdy te połączone są ze zwiedzaniem (na trasie
przejazdu) ciekawych miejsc i obiektów.
Członkowie Oddziału uczestniczyli w wielu konferencjach naukowo-technicznych,
na których wygłaszali referaty. Niektóre z tych konferencji były współorganizowane
przez Komisje i Komitety działające przy Oddziale i tak:
9

o Komitet i Komisja Remontów współorganizowali w Wałczu kolejne konferencje
techniczne „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” połączone z „Warsztatami
Nadzoru Budowlanego” .
Podczas tych konferencji uczestnicy po wysłuchaniu ciekawych referatów mieli
także możliwość podziwiania piękna ziemi wałeckiej.
o w ramach swojej działalności delegowano przedstawicieli na konferencje
„Renowacje budynków i modernizacja obszarów zabudowanych” w Zielonej
Górze, na których wygłaszali swoje referaty.
o od
2012
roku
Komisja
Nauki
działała
pod
przewodnictwem
prof. dr hab. inż. Tomasza Błaszczyńskiego. Komisja Nauki
była
współorganizatorem co dwa lata Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych” wspólnie z Politechniką
Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym z Poznania, Politechniką Wrocławską
i Aubourn University - USA. Członkowie Komisji Nauki są współautorami kilku
monografii dotyczących trwałych rozwiązań naprawczych w obiektach
budowlanych. Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli również w
konferencjach: w Krynicy „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”, „Renowacje
budynków i modernizacja obszarów zabudowanych” oraz „Awarie budowlane”
o Komisja Projektowania co roku delegowała swojego przedstawiciela do udziału
w ogólnopolskiej konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”
w
Ustroniu/Szczyrku.
Materiały
konferencyjne
były
prezentowane
zainteresowanym członkom Oddziału.
o CUTOB-PZITB corocznie organizował konferencje i seminaria podczas MTP
BUDMA i był wnioskodawcą tematów prezentowanych na imprezach targowych.
o Komisja Rzeczoznawstwa i Odznaczeń poza opiniowaniem wniosków na
odznaczenia stowarzyszeniowe i państwowe, współpracowała z Izbą Inżynierów
Budownictwa w zakresie przygotowywania regulaminów nadawania tytułu
Rzeczoznawcy. Delegowała również swoich członków na branżowe konferencje.
Sprawozdania z udziału w tych konferencjach były przedstawiane na zebraniach
Komisji i Kół.
Wielu członków naszego Stowarzyszenia pełni określone funkcje i aktywnie uczestniczy
w pracach Komisji i Komitetów przy Zarządzie Głównym PZITB, a mianowicie :
kol. Wiesław Buczkowski

- Członek Zarządu Głównego

kol. Roman Napierała

- Członek Komisji Odznaczeń

kol. Tomasz Błaszczyński

- Członek Komitetu Nauki

kol. Barbara Ksit \
kol. Bogumiła Krzekotowska

- Członek Komitetu Ekologii,
- Członek Głównej Komisji Seniorów,

W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału kontynuował współpracę z organami
administracji państwowej i samorządowej, Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów
Budownictwa, Izbą Architektów RP, Wielkopolską Izbą Budownictwa
i
stowarzyszeniami naukowo – technicznymi. Członkowie PZITB aktywnie działają
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również w organach statutowych i komisjach Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, a mianowicie:
kol. Roman Napierała

- Członek Prezydium i Rady WOIIB

kol. Edmund Przybyłowicz

- Członek Rady WOIIB

kol. Wiesław Buczkowski

- Przewodniczący Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej

kol. Urszula Bartkowska

- Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej

kol. Daniel Pawlicki

- Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

kol. Grażyna Kubaś

- Członek Okręg. Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej

kol. Maria Maciejewska

- Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

kol. Tadeusz J. Pawlak

- Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

W dniu 26 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału z okazji
Jubileuszu 80-lecia PZITB. Wśród zaproszonych gości byli: Okręgowy Inspektor Pracy,
Prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Prezes Wielkopolskiej Izby
Budownictwa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa, Prezes PZITS O/Poznań i wielu innych znamienitych gości.
Miłym akcentem spotkania była obecność nestorów budownictwa, panów profesorów:
Władysława Łańczaka, Henryka Mikołajczaka, Bolesława Nowakowskiego i Andrzeja
Skarzyńskiego. Natomiast dr inż. Włodzimierz Łęcki wirtualnie oprowadził zebranych po
zamkach Wielkopolski, uatrakcyjniając prelekcję pokazem multimedialnym.
Przedstawiciele Oddziału Poznańskiego aktywnie działali w Komitecie Odbudowy
Zamku Królewskiego w Poznaniu. Budowa została zakończona w 2014 roku, a część
ekspozycyjna łącznie z tarasem widokowym uruchomiona zostanie w 2016 roku.
Strukturę ilości członków i kół w minionej kadencji ilustruje poniższa tabela:

L.p.

Wyszczególnienie

2012

2013

2014

2015

1.

Liczba kół

12

12

11

11

2.

Liczba członków

279

278

277

277
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Ilość kół w mijającej kadencji zmieniła się – członkowie koła z Wałcza przenieśli się do
koła nr 40.
Ciągle czynione są starania o zwiększenie liczby nowych członków (w tym rekrutujących
się głównie ze studentów ostatnich lat na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie
Przyrodniczym). Daje się zauważyć, że zainteresowanie działalnością PZITB ze strony
studentów i młodych inżynierów wzrasta, a ich udział w organizowanych przez PZITB
imprezach na ciekawe budowy jest zadowalający.
Członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli rokrocznie w obchodach Dnia Budowlanych
w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie. Z tej okazji uczniowie
szkoły (prezentując zebranym swoją wiedzę i umiejętności w zawodach budowlanych)
otrzymali upominki. Tradycyjnie nasi przedstawiciele uczestniczą w organizowanych
przez bratni Oddział PZITB w Kaliszu uroczystościach związanych z konkursem Mister
Budownictwa Wielkopolski Płd.
Rozpoczęty w grudniu 2009 r. dziesięcioletni cykl przygotowań do jubileuszu 100-lecia
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki jest kontynuowany. Z
inicjatywy członków Oddziału Poznańskiego PZITB, a jednocześnie absolwentów tegoż
Technikum, zostało zarejestrowane w 2011 roku Stowarzyszenie „Rybaki 17” –
Absolwentów Technikum Budowlanego im. gen. Władysława Andersa.
W granicach materialnych możliwości Oddział nasz otacza opieką członków
Stowarzyszenia, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie
sprawozdawczym 2012-2016 roku pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków o udzielenie
pomocy finansowej.
Działalność statutowa naszego Oddziału wspomagana jest finansowo przez 2 członków
wspierających tj.: SKANSKA S.A. - Oddział Budownictwa Ogólnego i SKANSKA S.A.
– Oddział Budownictwa Drogowo – Mostowego.
Jednak zdecydowanie działalność statutowa Oddziału możliwa jest dzięki środkom
wypracowanym corocznie przez CUTOB – PZITB.
Analizując mijającą 4 – letnią kadencję stwierdzić należy, że w wyniku usilnych starań
Oddział znajduje się w dobrej kondycji organizacyjnej i finansowej - co dobrze rokuje
na działalność w kolejnej kadencji.
Niniejsze sprawozdanie (z oczywistych względów) zawiera tylko najistotniejsze dane z
działalności naszego Oddziału w kadencji 2012 – 2016.
Dodatkowe, obszerniejsze dane znajdują się w sprawozdaniach Komisji i Komitetów
działających przy Oddziale oraz w sprawozdaniach poszczególnych Kół ( do wglądu w
Biurze Oddziału).
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3.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
W KADENCJI 2012 – 2016
Zarząd ze szczególną uwagą traktował problem finansów Oddziału, bez których nie
byłoby możliwe prowadzenie działalności statutowej.
W poprzedniej kadencji zatwierdzono szereg regulaminów, które w sposób czytelny
określają tryb wydatkowania środków na potrzeby organizacyjne Oddziału, potrzeby kół
oraz poszczególnych członków. Stosowanie w/w regulaminów sprawdziło się w praktyce
i codziennej działalności.
Zarząd na corocznym grudniowym posiedzeniu uchwalał budżet Oddziału na następny
rok, mając na uwadze możliwości uzyskania dochodu oraz przewidywane koszty.
Realizacja corocznego budżetu była przez całą kadencję kontrolowana na bieżąco na
comiesięcznych posiedzeniach Prezydium Oddziału. W żadnym roku upływającej
kadencji zatwierdzony budżet nie został przekroczony.
Księgowość Oddziału od lat prowadzi - na podstawie zawartej umowy, zewnętrzne Biuro
Rachunkowe, co daje gwarancję stosowania obowiązujących Stowarzyszenie przepisów
finansowych ( w tym Ustawy o rachunkowości).
W poniższej tabeli prezentujemy uzyskiwane dochody oraz ponoszone koszty w
poszczególnych latach kadencji 2012-2016.

2012

2013

2014

2015

33.368.00

37.644,00

32.419,41

27.987,50

DOCHODY
Składki
członkowskie
CUTOB
pozostałe
Razem
dochody

88.986,81
23.037,00

72.557,34
18.034,20

54.366,91
17.646,33

77.174,45
8.598,89

145.391,81

128.235,54

104.432,65

113.760,84

KOSZTY

142.534,36

112.090,18

100.940,64

91.740,97

Skarbnik Zarządu
Oddziału
Elżbieta Stakun
4.

SPRAWOZDANIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
W KADENCJI 2012 – 2016
Sąd Koleżeński w kadencji 2012 – 2016 działał w składzie:
kol. Wiesław Buczkowski
kol. Andrzej Skarzyński
kol. Urszula Bartkowska
kol. Jerzy Tykociński
kol. Jacek Wdowicki

Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek
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Podstawą działania Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego był Statut PZITB oraz
Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego.
W mijającej kadencji do Sądu nie wpłynęła żadna sprawa. Nie było zatem
potrzeby zwoływania posiedzeń Sądu.
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
prof.dr hab.inż. Wiesław Buczkowsk

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CUTOB-PZITB
SPÓŁKA Z O.O. W KADENCJI 2012-2016
Poznański Oddział PZITB prowadzi działalność gospodarczą poprzez jednoosobową
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którą reprezentuje Rada Wspólników w
składzie:
kol. Kazimierz Ratajczak
Przewodniczący do dnia 11.09. 2013 r.
kol. Ryszard Kahl
Przewodniczący od dnia 11.09. 2013 r.
Radę Nadzorczą Spółki reprezentują:
kol. Daniel Pawlicki
Przewodniczący
kol. Kazimierz Ratajczak
Członek / od dnia 18.10. 2013 r. /
kol. Piotr Stawicki
Członek
Prezesem Spółki do dnia 31.03.2012 r. był kol. Julian Gałęcki. Od dnia 01.04.2012 r.
funkcję tę pełni kol. Zbigniew Augustyniak. Spółka zatrudnia 4 osoby, księgowość
prowadzona jest przez Biuro Rachunkowe pani Anny Gimzickiej. W okresie działalności
2012-2016 co kwartał odbywały się Posiedzenia Rady Wspólników i Rady Nadzorczej
Spółki. Przedmiotem posiedzeń tych organów była bieżąca ocena pracy Spółki na
podstawie przedłożonych sprawozdań z działalności gospodarczej (w tym finansowej)
oraz przekazywanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy zarządu spółki.
W minionej kadencji działalność CUTOB PZITB prowadzona była w trzech grupach
tematycznych:
Grupa I – opracowanie opinii, ekspertyz , nadzoru, okresowe przeglądy techniczne,
odbiory mieszkań od developerów, wydawanie rekomendacji przedsiębiorstwom
budowlanym.
Grupa II – organizowanie kursów szkoleniowych dla członków WOIIB, kursów
przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia budowlane w 7 specjalnościach,
kursów kosztorysowania I i II stopnia, innych seminariów, współorganizowanie
corocznych konferencji w Wałczu pt. „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych”
Grupa III – udział CUTOB PZITB w MTP BUDMA.
Z I grupy tematycznej opracowano 91 ekspertyz i opinii technicznych.
Wykonawcami tych opracowań są członkowie PZITB i innych stowarzyszeń (czynni
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zawodowo inżynierowie i technicy budowlani, którzy obowiązkowo należą do Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa).
W II grupie tematycznej istotną działalnością jest współpraca z Wielkopolską
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Poznaniu oraz jej delegaturami terenowymi.
Dla członków WOIIB zorganizowano 96 szkoleń, które cieszyły się wysokim uznaniem
osób w nich uczestniczących. W siedzibie NOT w Poznaniu prowadzone były szkolenia
dla kierowników budów, inspektorów nadzoru i służb inwestycyjnych (np. w 2012 r.
uczestniczyło 31 osób). Corocznie z udziałem ORGBUD SERWIS w Poznaniu
organizowane są kursy kosztorysowania I i II stopnia /sesja wiosenna i jesienna).
Powyższe szkolenia to przekaz aktualnych nowości technicznych, nowych uregulowań
techniczno-prawnych, co ma bardzo istotne znaczenie w dobie aktywnego uczestnictwa
Polski w strukturach Unii Europejskiej. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy
przygotowujące do egzaminu na uprawnienia budowlane. Organizowane są 2 edycje w
roku, czyli w tej kadencji zorganizowano 8 kursów w których uczestniczyło średnio po
146 osób na każdym kursie. Wszyscy uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują materiały
szkoleniowe, zbiory aktualnych przepisów i katalogi obejmujące nowości techniczne
pojawiające się na rynku budowlanym.
Dobrą tradycją jest opracowywanie i wydawanie przez CUTOB PZITB Informatora
Budowlanego w ilości 300 egz. co kwartał do 2014 r. W 2015 r. wydano jeden numer
Informatora Budowlanego. Zawarte w nim artykuły i przepisy budowlane, nowe normy,
aprobaty oraz inna problematyka informacyjna cieszyły się dużym zainteresowaniem
stałych czytelników.
Wspólnie z Komitetem Remontów przy Zarządzie Oddziału PZITB w Poznaniu oraz
Wielkopolską i Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa corocznie
organizowane są w Wałczu Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego oraz odbywają się w tym
terminie konferencje naukowe.
Do ważnych zadań w III grupie tematycznej należy współpraca z
Międzynarodowymi Targami Poznańskimi przy organizacji targów budowlanych
BUDMA. Co roku CUTOB PZITB wynajmuje stoisko na którym promujemy najnowsze
rozwiązania techniczne w budownictwie. W czasie targów BUDMA Cutob organizuje
seminaria związane tematycznie z programem MTP : rok 2012 – Nanotechnologie w
budownictwie, rok 2013 – Innowacyjne technologie wykorzystywane w programie
„Zielone budownictwo”, rok 2014 – Innowacyjne technologie przeciwwilgociowe i
przeciwwodne, rok 2015 – Innowacyjne technologie w procesie rewitalizacji obiektów
budowlanych.
Prezes CUTOB-PZITB w Poznaniu Spółka z o.o.
mgr inż. Zbigniew Augustyniak

6.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RZECZOZNAWSTWA
I ODZNACZEŃ W KADENCJI 2012 – 2016

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału PZITB w Poznaniu w dniu 12 grudnia 2012 r. został
powołany nowy 5-osobowy skład członków Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń, który
na swoim pierwszym spotkaniu w dniu 12 lutego 2013 r. ukonstytuował się w
następujący sposób:
kol. Przemysław Grzegorz Barczyński - Przewodniczący
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kol. Edmund Przybyłowicz
- Zastępca Przewodniczącego
kol. Grzegorz Słowek
- Sekretarz (do 2014 r.)
kol. Wiesław Buczkowski
- Członek
kol. Daniel Pawlicki
- Członek
W trakcie powyższego spotkania uzgodniono m. in. Plan Pracy Komisji Rzeczoznawstwa
i Odznaczeń na lata 2013 – 2016, który stanowi załącznik do protokołu z dnia 12.02.2013
r.
Plan pracy Komisji podzielono na problemy ogólne i indywidualne.
Problemy ogólne dotyczą:
1. Współpracy z Komitetem Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji
Zawodowej PZITB w pracach nad nowelizacją „Statusu Rzeczoznawcy
Budowlanego PZITB” i regulaminu przyznawania tytułu rzeczoznawcy
budowlanego PZITB;
2. Współpracy w pracach nad nowelizacją Regulaminu postępowania
kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przez
PIIB, m. innymi w zakresie wprowadzenia obligatoryjnej opinii PZITB;
3. Współpracy z WOIIB, a w szczególności z Okręgową Komisją Kwalifikacyjną;
4. Współpracy w sprawach dotyczących działalności rzeczoznawczej z innymi
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w sferze budownictwa na
terenie województwa wielkopolskiego;
5. Uczestnictwa w ogólnopolskich konferencjach naukowo-technicznych i
problemowych takich jak: „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego”, „Awarie
budowlane”, „Naprawy i wzmacnianie konstrukcji budowlanych” itp.
Problemy indywidualne dotyczą:
1. Weryfikacji i opiniowania wniosków o przyznanie tytułu rzeczoznawcy
budowlanego
PZITB lub specjalisty budowlanego oraz przesyłanie ich do Komitetu
Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB;
2. Rozpatrywania wniosków o przedłużenie ważności tytułu rzeczoznawcy PZITB;
3. Samokształcenia się w zakresie podnoszenia kwalifikacji rzeczoznawców
budowlanych poprzez udział w organizowanych przez PZITB i WOIIB
specjalistycznych kursach, seminariach i warsztatach;
4. Współpracy z Radą Techniczną przy CUTOB PZITB w zakresie weryfikacji
opracowań naukowo- technicznych, w tym ekspertyz, ocen i opinii budowlanych;
5. Wydawania w razie potrzeby opinii w sprawie kwestionowanych pod względem
merytorycznym opracowań naukowo-technicznych;
6. Wydawania opinii w sprawie kandydatów na rzeczoznawców budowlanych lub
biegłych sądowych, na prośbę samych kandydatów i odpowiednich instytucji;
7. Współpracy z Zarządem Oddziału PZITB w sprawie przyznawania odznaczeń
zasłużonym członkom PZITB;
8. Opiniowania wniosków poszczególnych Kół Oddziału PZITB dotyczących
przyznania
odznaczeń członkom PZITB.
W sprawie odznaczeń ( dla członków Oddziału Poznańskiego) Komisja odbyła w
kadencji 6 posiedzeń, wnikliwie analizując wnioski. Do szeregu z nich Komisja wniosła
uwagi, które pozwoliły na ich uzupełnienie i pozytywną opinię.
W obecnej kadencji, do Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń Oddziału PZITB
w Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek o nadanie tytułu Rzeczoznawcy budowlanego
PZITB i Specjalizacji Zawodowej.
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W dniu 15 listopada 2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego PZITB w Warszawie,
został powołany nowy 23-osobowy skład członków Komitetu Rzeczoznawstwa
Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej PZITB (Komitet RB i SZ) na obecną kadencję
2012-2016.
Członkiem Komitetu RB i SZ został Przemysław Grzegorz Barczyński.
Wydawana przez Zarząd Główny PZITB legitymacja Rzeczoznawcy
Budowlanego PZITB powinna być co 5 lat przedłużana przez macierzysty Oddział
Związku, po uzyskaniu przez rzeczoznawcę pozytywnej opinii Komisji Rzeczoznawstwa
odpowiedniego Oddziału PZITB.
Na ostatnim posiedzeniu Komitetu w dniu 25 listopada 2015 r., zostały ogólnie
omówione
propozycje zmian w sprawie nowelizacji „Statusu Rzeczoznawcy
Budowlanego PZITB” (Status) oraz „Regulaminu Komitetu Rzeczoznawcy Budowlanego
i Specjalizacji Zawodowej PZITB” (Regulamin) i „Instrukcji ustanawiania
Rzeczoznawców i Specjalistów Budowlanych PZITB” (Instrukcja).
Kolejne spotkanie Komitetu ma odbyć się w maju 2016 r.
W ramach działalności Komisji opracowana została opinia w stosunku do uwag ZG
PZITB w sprawie wersji podstawowej projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego z
dnia 16 kwietnia 2014 r.
Większość członków Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń Oddz. PZITB aktywnie
uczestniczyła w różnych konferencjach naukowo-technicznych, w tym w Konferencjach
pt.: „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego” i „Awarie Budowlane” oraz w
Warsztatach nadzoru inwestycyjnego i Konferencjach Naukowych dot. Rewitalizacji
obszarów zurbanizowanych, które były organizowane w Wałczu przez CUTOB-PZITB w
Poznaniu.
W ramach Zespołu Rzeczoznawców przy CUTOB PZITB w Poznaniu członkowie
Komisji R. i O. oceniali pod względem merytorycznym ekspertyzy i opinie techniczne
oraz rozstrzygali spory autorów tych opracowań z uczestnikami procesu budowlanego,
których one dotyczyły.

mgr inż. Przemysław Grzegorz Barczyński
Przewodniczący Komisji Rzeczoznawstwa
i Odznaczeń Oddz. PZITB w Poznaniu

7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
W KADENCJI 2012 - 2016

PROJEKTOWANIA

Skład Komisji :
kol. Krzysztof Gulczyński
kol. Tadeusz Jan Pawlak
kol. Czesław Pluskota
kol. Franciszek Prahl.
kol. Marian Rogoziński
kol. Jacek Wdowicki
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Komisja od kadencji 2002 -2005 działa w składzie 6-cio osobowym. Tworzą ją osoby
doświadczone, począwszy od wykonawstwa poprzez nadzór inwestorski, projektowanie,
nadzór autorski, rzeczoznawstwo i kształcenie naszych następców na Politechnice
Poznańskiej.
W składzie Komisji jest trzech Rzeczoznawców w zakresie projektowania z rejestru
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz dwóch adiunktów Politechniki
Poznańskiej Czterech członków Komisji należy do Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Jeden również do Izby Architektów R.P. Uczestniczą oni w
comiesięcznych szkoleniach technicznych organizowanych przez Izbę.
Corocznie Komisja deleguje swojego przedstawiciela (rotacyjnie) na Ogólnopolską
Konferencję (organizowaną przez oddziały PZITB w Krakowie, Katowicach i Opolu)
Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. Uzyskana tam najnowsza wiedza techniczna
(jeszcze przed wydaniami książkowymi) zostaje przekazywana uczestnikom Spotkań
Projektantów organizowanych przez Komisję wraz z zapisem materiałów na płytach CD.
Ze względu na koszty, obecnie Spotkania Projektantów odbywają się w wybranych
terminach
organizowanych razem z Kołem nr 40 w budynku NOT (koszty wynajmu sali).
Członkowie Komisji aktywnie uczestniczą w organizowanych przez Oddział PZITB wraz
z WOIIB i zachodnio-pomorską Izbą "Warsztatach Nadzoru Budowlanego w Wałczu".
Wystąpiliśmy do Komitetu organizacyjnego Wałcz - 2016 z rekomendacją naszego
przedstawiciela do wygłoszenia referatu naukowo-technicznego dotyczącego
projektowania najwyższych budynków na świecie "Projekty bardzo wysokich
budynków przyszłości i obecne realizacje".
Komisja każdorazowo w swych powiadomieniach o spotkaniach zwraca się do
uczestników o zgłaszanie ciekawych rozwiązań projektowych i realizacyjnych.
Umożliwiamy i pomagamy w wygłaszaniu referatów.
mgr inż. Tadeusz Jan Pawlak
Przewodniczący Komisji

8.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU REMONTÓW PRZY
ZARZĄDZIE ODDZIAŁU PZITB W POZNANIU W KADENCJI 2012 – 2016.

Komitet Remontów Zarządu Głównego PZITB przy Zarządzie Oddziału w Poznaniu
został powołany w dniu 18 lutego 2003 roku uchwałą ZG PZITB w Warszawie nr
33/2003 a obowiązki przewodniczącego przejął kol. Zbigniew Augustyniak.
We wrześniu 2005 r. Zarząd Główny PZITB nie wyraził aprobaty na włączenie Komitetu
Remontów do grupy agend Zarządu Głównego dlatego finansowanie Komitetu
Remontów przejął Zarząd Oddziału PZITB w Poznaniu.
W dniu 6 czerwca 2013 roku Komitet Remontów przy Zarządzie Oddziału PZITB w
Poznaniu ukonstytuował się w 15 osobowym składzie a obowiązki przewodniczącego
Komitetu Remontów powierzono kol. Zbigniewowi Augustyniakowi. Komitet Remontów
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działał w składzie: Zbigniew Augustyniak, Jan Mnichowski, Maria Świerczak, Jacek
Kulas, Aleksander Gałka, Barbara Ksit, Grzegorz Słowek, Jacek Mądrawski, Bernard
Bartosik, Przemysław G. Barczyński, Jerzy Stawiński, Tadeusz Jan Pawlak, Wojciech
Szyguła, Bolesław Topolski, Mariusz Lewicki.
Komitet Remontów przy ZO PZITB w Poznaniu w latach 2012/2015 przygotowywał
konferencje naukowe „Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych” w Centralnym
Ośrodku Sportu w Wałczu i wydawał monografie naukowe:
2012 - Problemy techniczne przy projektowaniu robót budowlanych w obszarach
zurbanizowanych,
2013 - Rewitalizacja budownictwa wodnego w obszarach zurbanizowanych,
2014 - Infrastruktura techniczna obszarów zurbanizowanych - Budownictwo drogowe,
2015 - Przywracanie do życia obszarów podlegających transformacji.
W ramach każdej konferencji uczestniczono w programie „Europejskich Dni
Dziedzictwa” organizując wyjazdy techniczne oraz spotkania z miejscowym
społeczeństwem.
Członkowie Komitetu Remontów uczestniczyli w konferencji naukowej organizowanej
przez Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze:
2013 - Renowacja budowli zabytkowych, rewitalizacja zasobów budowlanych,
problemy remontowe budynków i budowli,
2015 - Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych.
Kol. Barbara Ksit uczestniczyła w XIV konferencji naukowo-technicznej „Remo 2015 Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych”, Wrocław,
Kudowa Zdrój.
Członkowie Komitetu Remontów zamieszczali artykuły dotyczące pracy komitetu
w Przeglądzie Budowlanym, Informatorze Budowlanym CUTOB-PZITB, Biuletynie
Wielkopolskiej oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
oraz prasie lokalnej.
W dniu 9 grudnia 2015 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Komitetu
Remontów podczas którego wyłoniono nowe władze komitetu:
kol. Barbara Ksit
- Przewodnicząca Komitetu Remontów
kol. Zbigniew Bromberek
- Z-ca Przewodniczącego Komitetu Remontów
kol. Krzysztof Zieliński
- Z-ca Przewodniczącego Komitetu Remontów
kol. Jacek Kulas
- Sekretarz Komitetu Remontów.
mgr inż. Zbigniew Augustyniak

9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI POMOCY
KOLEŻEŃSKIEJ W KADENCJI 2012 – 2016
W okresie sprawozdawczym Komisja Pomocy Koleżeńskiej pracowała w składzie:
kol. Małgorzata Mrowińska
kol. Krystyna Kotarska
kol. Henryk Andrzejewski

- Przewodnicząca
- Członek
- Członek

Na podstawie Uchwały Nr 5/2008 Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB z dnia
10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej członkom
Oddziału Poznańskiego PZITB z budżetu Oddziału, Komisja rozpatrzyła 14
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wniosków o zapomogi bezzwrotne. Łączna suma pomocy losowej dla członków
naszego Oddziału w minionej kadencji wyniosła 7.500,- zł.
Małgorzata Mrowiska
Przewodnicząca Komisji
Pomocy Koleżeńskiej

10. KRONIKA ŻAŁOBNA
W okresie mijającej kadencji szeregi naszego Oddziału opuścili na zawsze zasłużeni dla
Stowarzyszenia członkowie.
Nie ma ich wśród nas, ale pozostali w naszej pamięci.
1. Roman Czerniawski
2. Marian Krzysztofiak
3. Sylwester Brukarczyk
4. Władysław Lemański
5. Czesław Szaj
6. Marian Urbaniak
7. Leonard Janiak
8. Stanisław Górski
9. Tadeusz Hałas
10. Piotr Zborowski
11. Henryk Szabelski
12. Julian Gałęcki
13. Jerzy Kujawski
14. Edward Sęk
15. Stefan Kolber
16. Edmund Pawłowicz
17. Karol Przystański
18. Bogdan Olejniczak
19. Grzegorz Słowek
20. Witold Łabno
21. Wincenty Szamborski
22. Wojciech Jędraszak
23. Tadeusz Szafer
24. Andrzej Wiedal
25. Irena Grzegulska
26. Stanisław Narbutowicz
27. Czesław Nawrocki
28. Wojciech Labacki
29. Antoni Mizera
30. Mieczysław Reks
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zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2012
zm.2013
zm.2013
zm.2013
zm.2013
zm.2013
zm.2013
zm.2013
zm.2013
zm.2013
zm.2013
zm.2014
zm.2014
zm.2014
zm.2014
zm.2015
zm.2015.
zm.2015
zm.2016
zm.2016

Koło Seniorów
Członek Honorowy
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło 70
Koło 60
Koło 4
Koło 40
Koło 60
Koło 40
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło 40
Koło 40
koło 4
Koło 40
Koło 40
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło 40
Sekretarz Biura Oddziału
Koło 40
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło Seniorów
Koło Seniorów

