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1. WSTĘP
W marcu 2012 r. zakończy się kolejna (po raz pierwszy czteroletnia) kadencja władz
Oddziału Poznańskiego PZITB. Kadencja Zarządu Głównego Związku zakończy się
w czerwcu br.
Wybrane na lata 2008 – 2012 władze Oddziału stanęły już na początku kadencji przed
niełatwym zadaniem, gdyż od kilku lat stowarzyszenia zawodowe przeżywały regres i spadek
popularności swej działalności. Odrębny (lecz istotny) problem stanowiły środki
finansowe niezbędne dla kontynuowania działalności statutowej Związku.
Wobec powyższego władze Oddziału zobowiązane Statutem do zapewnienia swym
członkom warunków dla uczestnictwa w bieżącym życiu Stowarzyszenia przystąpiły do
niezbędnych (a możliwych) zmian organizacyjnych.
W pierwszej kolejności uporządkowano znajdującą się w Oddziale dokumentację, co
spowodowało, że dostępność do istotnych informacji stała się natychmiastowa.
Zweryfikowano i uporządkowano kartotekę członków Oddziału uzupełniając ją o niezbędne
dane. Podjęto działania mające na celu odnowienie umeblowania i wyposażenia Biura
Oddziału oraz jego remont i przystosowanie do posiedzeń oraz spotkań Komisji i Kół
Oddziałowych. W Biurze Oddziału (od tego czasu) może obradować ok. 25 osób, co
zmniejszyło koszty wynajmowania sal od FSNT- NOT. Zapewniono członkom możliwość
zapoznawania się z bieżącymi wiadomościami nt. działalności Oddziału poprzez
wywieszanie stosownych komunikatów i opracowań w estetycznej gablocie przy wejściu do
Biura Oddziału. Kierowanie Biurem Oddziału powierzono Sekretarzowi Biura – osobie
kompetentnej, sumiennej i kontaktowej, pozostawiając koszty obsługi administracyjnej na
niezmienionym poziomie.
Następnie dokonano analizy możliwości zapewnienia środków finansowych
koniecznych dla działalności Oddziału. Dotyczyło to zarówno wpływów jak i wydatków.
Opracowano zasady dofinansowania działalności Kół, uczestnictwa członków w szkoleniach,
seminariach i konferencjach oraz pomocy koleżeńskiej. Kierowano się przy tym czytelnością
ustalonych kryteriów i równą dostępnością członków do tych środków. W pozyskiwaniu
środków ściśle współpracowano i wspierano kierownictwo CUTOB – PZITB, co przełożyło
się na wyniki ekonomiczne. Przyjęto zasadę uchwalania w kolejnych latach realnego
budżetu dla Oddziału i ścisłe jego przestrzeganie.
Stosowanie powyższych reguł przyniosło dobre rezultaty – przy niezmienionej ilości
członków i pozytywnej realizacji większości wniosków, wielkość pozostających do
dyspozycji środków zdecydowanie się zwiększyła.
W mijającej kadencji realizowano z powodzeniem zadania statutowe i Uchwałę
Walnego Zgromadzenia Oddziału z 12 marca 2008 roku..
Bardzo dobrze przebiegała współpraca z Zarządem Głównym PZITB i sąsiednimi
Oddziałami Stowarzyszenia. Współpracę z wielkopolskim środowiskiem budownictwa należy
uznać za bardzo serdeczną i efektywną. Dotyczy to m.in. Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów
Polskich RP, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenia
Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych oraz FSNT - NOT.

Mając powyższe na uwadze można z nadzieją spojrzeć na nadchodzącą kadencję –
Oddział Poznański powinien w latach 2012 – 2016 realizować swe zadania bez większych
zakłóceń. Nie jest to jednak powód do nadmiernego optymizmu, gdyż działalność
Stowarzyszenia nie kończy się na 2016 roku. Aby trwało nadal i było zawodową przystanią
dla swych wieloletnich i zasłużonych członków, na nowych władzach będzie ciążył
obowiązek kontynuowania obecnych działań oraz poszukiwań nowych dróg dla zapewnienia
nieprzerwanej działalności Oddziału.

Przewodniczący Zarządu
Jerzy Gładysiak

2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU PZITB Z DZIAŁALNOŚCI
W KADENCJI 2008 -2012
Wybór władz Zarządu Oddziału Poznańskiego PZITB na 3-letnią kadencję 2008-2011
nastąpił na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 12 marca 2008 roku.
Po zmianie statutu PZITB (zatwierdzonego na XLIII Krajowym Zjeździe PZITB w Krakowie
w 2008r) w dniu 14 grudnia 2010r. Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PZITB podjął
uchwalę akceptującą czteroletnią kadencję władz stowarzyszenia.
Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad, wybrano Zarząd Oddziału w ilości 15 osób,
a mianowicie: przewodniczącego i 14 członków w tym 3 przedstawicieli z rejonu pilskiego,
konińskiego i leszczyńskiego.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 26.03.2008 roku Zarząd ukonstytuował się następująco:
1. kol. Jerzy Gładysiak
Przewodniczący
2. kol. Janina Ferenc
V-ce przewodnicząca
3. kol. Roman Napierała
V-ce przewodniczący
4. kol. Bogdan Olejniczak
Sekretarz
5. kol. Ryszard Kahl
Skarbnik
6. kol. Jerzy Gawroniak
Członek Prezydium
7. kol. Wojciech Jędraszak
Członek Prezydium
8. kol. Janusz Kowalski
Członek Zarządu
9. kol. Edmund Przybyłowicz
Członek Zarządu
10. kol. Elżbieta Stakun
Członek Zarządu
11. kol. Henryk Szabelski
Członek Zarządu
12. kol. Wojciech Szyguła
Członek Zarządu
13. kol. Bernard Bartosik
Członek Zarządu (rejon pilski)
14. kol. Jerzy Stawiński
Członek Zarządu (rejon leszczyński)
15. kol. Tadeusz Waśkowiak
Członek Zarządu (rejon koniński)
Komisję Rewizyjną Oddziału, Walne Zgromadzenie wybrało w następującym składzie:
kol. Aleksander Szymkowiak
Przewodniczący
kol. Daniel Pawlicki
Z-ca przewodniczącego
kol. Witold Łabno
Sekretarz
kol. Przemysław G. Barczyński
Członek
kol. Maria Celińska-Mysław
Członek
Sąd Koleżeński Oddziału, Walne Zgromadzenie wybrało w następującym składzie:
kol. Wiesław Buczkowski
Przewodniczący
kol. Jan Wieczorkiewicz
Z-ca Przewodniczącego
kol. Urszula Bartkowska
Sekretarz
kol. Edward Firlej
Członek
kol. Jacek Wdowicki
Członek
Do Rady Poznańskiej FSNT NOT wybrano następujących przedstawicieli:
kol. Jerzy Gładysiak
kol. Bogdan Olejniczak
Zarząd Oddziału dokonał wyboru Rady Wspólników CUTOB – PZITB, którymi zostali:
kol. Kazimierz Ratajczak
kol. Ryszard Kahl

oraz Rady Nadzorczej, którymi zostali:
kol. Daniel Pawlicki
kol. Piotr Stawicki
kol. Henryk Szabelski
W XLIII Krajowym Zjeździe PZITB, który odbył się w Krakowie w dniach
od 5 – 7 czerwca 2008r. uczestniczyli następujący delegaci wybrani przez Walne
Zgromadzenie Oddziału :
1. kol. Jerzy Gładysiak
2. kol. Janina Ferenc
3. kol. Janusz Kowalski
4. kol. Roman Napierała
5. kol. Bogdan Olejniczak
6. kol. Edmund Przybyłowicz
Zarząd Oddziału działał mając na uwadze Statut i Uchwałę Walnego Zgromadzenia
Oddziału z dnia 12 marca 2008 roku, Uchwały XLIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB
w Krakowie (2008r) oraz plany Zarządu Oddziału.
Zgodnie z tymi uchwałami i planami działania Zarządu były skierowane przede
wszystkim w kierunku utrzymania lub zwiększania liczebności Oddziału i aktywności
członków, usprawnienia 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 - „Rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych”, w Poznaniu – „Trwałość i skuteczność napraw obiektów
budowlanych”) oraz poprzez organizowanie szkoleń w formie kursów i seminariów
przez CUTOB-PZITB,
o wydawaniu Informatora Budowlanego i informacji z życia Oddziału – „STRZECHA”,
o zwiększeniu możliwości pracy w PZITB młodzieży akademickiej z Politechniki
Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego,
o organizowaniu przez Koła jak również Zarząd Oddziału wyjazdów szkoleniowo –
rekreacyjnych w celu integracji członków i zachęcenia do wstąpienia do
stowarzyszenia nowych członków,
o działaniu w kierunku potrzeb projektantów i rzeczoznawców, poprzez delegowanie
przedstawicieli na konferencje naukowo – techniczne, (np. Warsztat Pracy Projektanta
Konstrukcji – Szczyrk, Awarie budowlane – Międzyzdroje, Renowacje – Zielona
Góra i inne),
o rozwijaniu współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa
(organizowanie szkoleń i seminariów dla członków WOIIB), Wielkopolską Izbą
Architektów, Wielkopolską Izbą Budownictwa, stowarzyszeniami naukowo –
technicznymi,
o 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 2008 odbyło się 9 posiedzeń Prezydium ZO i 4 posiedzenia Zarządu,
w roku 2009 odbyło się 12 posiedzeń Prezydium ZO i 4 posiedzenia Zarządu,
w roku 2010 odbyło się 12 posiedzeń Prezydium ZO i 4 posiedzenia Zarządu,
w roku 2011 odbyło się 12 posiedzeń Prezydium ZO i 4 posiedzenia Zarządu,

Na posiedzenia Zarządu Oddziału zapraszano każdorazowo przewodniczących kół i komisji
problemowych.
Podstawą działalności Oddziału są Koła. Bardzo ważne dla istnienia stowarzyszenia, naboru
nowych członków, szczególnie młodszego pokolenia były wszelkie działania integracyjne w
kołach. Przykładem różnorakiej, efektywnej działalności Kół były zorganizowane wycieczki
na ciekawe place budów, imprezy szkoleniowo-turystyczne oraz szereg prelekcji
i seminariów, z których najbardziej interesujące wymieniono niżej:


wycieczki na ciekawe place budów np.
o
o
o
o
o
o
o



imprezy szkoleniowo-turystyczne podczas których zwiedzane były różne ciekawe
obiekty, w tym zespoły pałacowo-parkowe, muzea, zabytkowe obiekty techniki oraz
zakłady materiałów budowlanych np.:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



budowa Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej,
budowa obwodnicy drogowej m. Śrem wraz z nowym mostem przez Wartę,
budowa centrum handlowego Galeria Malta wraz z infrastrukturą drogowo
komunikacyjną,
budowa stadionu miejskiego na EURO 2012,
budowa centrum rekreacyjnego TERMY MALTAŃSKIE,
Budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu,
przebudowa Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,

Wytwórnia specjalistycznych prefabrykatów żelbetowych PEKABEX,
Zakład chemii budowlanej BASF w Śremie,
Zakład Prefabrykacji Konstrukcji z Drewna Litego w Wolsztynie,
Zakład produkcyjny pap zgrzewalnych „LEMBIT” w Potrzanowie k/Skoków,
Zapora i elektrownia wodna na rz. Wisła we Włocławku,
Zapora wodna w Brzegu Dolnym oraz budowa nowej zapory na rz. Odra
w Malczycach,
Muzeum, skansen i parowozownia w Wolsztynie,
wycieczka szlakiem Cystersów oraz Przemęcki Park Krajobrazowy,
wycieczka do Kościana, Racotu i Parku Krajobrazowego im. gen. Chłapowskiego,
zwiedzanie zespołów pałacowo-parkowych w Włoszakowicach, Uniejowie, Turwi
i inne,

oraz szereg prelekcji, seminariów i pokazów dot. m. in.:
o wdrażania EUROCODÓW,
o nowych materiałów i technologii w budownictwie,
o metod osuszania ścian, likwidacji wilgoci, renowacji tynków,
o problemu hałasu w budownictwie kubaturowymi drogowym – normy
i wytyczne,
o certyfikatów energetycznych budynków,
o odnawialnych źródeł energii,
o systemów uszczelnień oraz izolacji firmy SCHOMBURG,
o metod i problematyki wzmocnień konstrukcji stalowych,
o projektowania i wykonawstwa posadzek przemysłowych,
o izolowania i wzmacniania konstrukcji żelbetowych preparatami chemicznymi,
o technologii betonów nowych generacji,
o technologii wykonania wykopów głębokich,
o kształtowania budynków wysokich,
o bezpieczeństwa pracy na wysokości,
o efektywnych systemów kosztorysowania i harmonogramowania robót,

o programu do projektowania konstrukcji w systemie BOCAD,
o wybranych zagadnień z obszaru prawa budowlanego oraz planowania
i zagospodarowania przestrzennego.
Frekwencja na organizowanych spotkaniach była zróżnicowana. Zaobserwowano zwiększenie
zainteresowania członków Oddziału udziałem w imprezach turystyczno – rekreacyjnych,
w których tematem wiodącym jest budownictwo i architektura. Szkolenia, seminaria
i prelekcje cieszyły się mniejszym niż w latach ubiegłych zainteresowaniem, co uzasadniano
obecnymi możliwościami samokształcenia się (np. przez internet). Mając na uwadze potrzebę
stałego podnoszenia wiedzy zawodowej członków Oddziału, działalność szkoleniowa nadal
będzie kontynuowana.
Stowarzyszenie PZITB opiera swą działalność na wieloletnich członkach, starając się o nabór
młodych. Członkowie Koła Młodych PZITB o/Poznań (działającego przy Uniwersytecie
Przyrodniczym)
w
okresie
2010-2011
czterokrotnie
uczestniczyli
w Krajowych Zjazdach Młodej Kadry PZITB, które odbyły się w Szczecinie, Katowicach,
Gdańsku i Gliwicach. Podczas tych spotkań zwiedzano budowane na EURO-2012 stadiony
a także przedstawiano prezentacje multimedialne w tym zakresie. Tego rodzaju działanie
powinno zostać na trwale wpisane do kalendarza imprez naszego Stowarzyszenia. Kolejne
spotkanie zostało już zaplanowane na maj 2012r w Lublinie. Działanie Koła Młodych miały
i mieć będą poparcie Zarządu Oddziału.
Bardzo aktywnie – (od lat) - działa Koło Seniorów, które zorganizowało kilkadziesiąt
interesujących wycieczek wraz z ciekawymi prelekcjami, np.:
o prelekcja prof. dr. inż. Andrzeja Ryżyńskiego pt „Mosty na wschodnim wylocie
starego Poznania”,
o prelekcja dr. inż. Włodzimierza Łęckiego pt. „Budownictwo w Poznaniu
i Wielkopolsce w XIX i XX wieku”,
o zwiedzanie obiektów zabytkowych i muzeów na terenie Poznania i w Wielkopolsce,
Członkowie Kola Seniorów aktywnie uczestniczą w corocznych sesjach rekreacyjnoszkoleniowych pt. „Człowiek – przyroda - budownictwo”. Na ostatnim spotkaniu
w Karpaczu Przewodnicząca Koła Seniorów naszego Oddziału kol. Bogumiła Krzekotowska
wygłosiła referat n/t „Poznań- Polanie-Poznańczycy - przed wiekami, wczoraj,
współcześnie”, który został z ogromnym zainteresowaniem przyjęty przez zebranych.
Co roku delegaci Koła Seniorów biorą udział w Krajowych Naradach Seniorów PZITB.
W maju 2011 roku w Białymstoku odbyła się XXV Jubileuszowa narada.
Tradycyjnie (każdego roku) na przełomie lutego i marca odbywa się wyjazdowe posiedzenia
Zarządu w Zakopanem a na przełomie maja i czerwca dla członków Oddziału organizowany
jest wyjazd rekreacyjny 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. Dla przykładu wymienić można :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zakład PGNiG SA oddział w Odolanowie,
Huta AMP MITTAL w Dąbrowie Górniczej,
Kopalnia Tarnowskie Góry,
Fabryka „Fiat -Auto Poland SA”,
Tyskie Browary Książęce,
Muzeum Zapałek w Częstochowie,
Pałac Myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie,
Zamek w Pszczynie,
średniowieczną zabudowę miasta Byczyna na Opolszczyźnie.

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:
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, w tym zamku i kościoła w Tucznie,
ruin pałacu w Kłębowcu, Drawieńskiego Parku Narodowego, elektrowni wodnej na
rz. Drawie w Kamiennej a także kompleksu żelbetowych bunkrów - pozostałości
niemieckich umocnień Wału Pomorskiego,
o w ramach swojej działalności delegowano przedstawicieli na konferencję
„RENOWACJE” w Zielonej Górze,
o do października 2010 roku Komisja Nauki działała pod przewodnictwem
prof. dr. hab. inż. Józefa Jasiczaka, następnie przewodnictwo objął dr hab. inż.
Tomasz
Błaszczyński.
Komisja
Nauki
była
współorganizatorem
I międzynarodowej (III Krajowej) konferencji „Trwałość i skuteczność napraw
obiektów budowlanych” w Rydzynie (a wcześniej w Poznaniu i Sielinku). Członkowie
KN są współautorami dwóch monografii „Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach
budowlanych” (jedna w języku polskim a druga w języku angielskim). Członkowie
komisji aktywnie uczestniczyli również w konferencjach: Krynica, „Warsztat Pracy
Projektanta Konstrukcji”, „Renowacje” oraz „Awarie Budowlane”, gdzie prezentowali
swój dorobek zawodowy.
o Komisja Projektowania co roku delegowała (rotacyjnie) swojego przedstawiciela do
udziału w ogólnopolskiej konferencji „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”
w Ustroniu/Szczyrku.
o CUTOB-PZITB co roku współorganizował konferencje i seminaria podczas MTP
BUDMA i był pomysłodawcą 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 Głównej Komisji Odznaczeń
- kol. Tomasz Błaszczyński - członek Komitetu Nauki
- kol. Jacek Mądrawski - członek Komitetu Młodej Kadry,
- kol. Barbara Ksit - członek Komitetu Ekologii,
- kol. Bogumiła Krzekotowska - członek Głównej Komisji Seniorów,
- śp. kol. Janusz Kowalski
- członek Komitetu rzeczoznawstwa
budowlanego.

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 również w organach
statutowych i komisjach Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a
mianowicie:
- członkami Rady WOIIB są: kol. E. Przybyłowicz, kol. R. Napierała,
- członkami Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB są;
 kol. D. Pawlicki - Przewodniczący
 kol. J. Ferenc - Sekretarz
 kol. W. Buczkowski, kol. M. Krzysztofiak, kol. E. Przybyłowicz,
kol. T. Ciekański, śp. kol. J. Kowalski - członkowie Zespołów
Kwalifikacyjno-Egzaminacyjnych
- członkowie Zespołu d/s Procesów Budowlanych są: kol. R. Napierała,
kol. B. Olejniczak

W dniu 16 września 2009 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału z okazji
Jubileuszu 75-lecia PZITB. Wśród zaproszonych gości przybyli: V-ce Marszałek
Województwa Wielkopolskiego, Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechniki Poznańskiej, Okręgowy Inspektor Pracy, Z-ca Wielkopolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Straży Pożarnych, Prezydent Rady Wielkopolskiej Izby Budownictwa,
Prezes Wielkopolskiej Izby Budownictwa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa, Prezes Rady FSNT-NOT w Poznaniu, Prezes PZITS
O/Poznań. Miłym akcentem spotkania były wystąpienie Przewodniczących Zarządu Oddziału
poprzednich kadencji.
Z okazji 75-lecia PZITB Zarząd Oddziału wręczył aktywnym działaczom stowarzyszenia
honorowe odznaczenia, tj:
odznaczenia PZITB
o Złota Odznaka z diamentem PZITB
5 osób
o Złota Odznaka PZITB
7 osób
o Srebrna Odznaka PZITB
4 osoby
o Zasłużony Senior PZITB
7 osób
odznaczenia SNT NOT:
o Złota Odznaka NOT
o Srebrna Odznaka NOT
oraz
Odznaka „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”
Odznaka „Za zasługi dla budownictwa”

2 osoby
3 osoby
1 osoba
2 osoby

Z okazji jubileuszu członkom jak również gościom i sympatykom stowarzyszenia wręczono
pamiątkowe medale.
Obchody Jubileuszu 75-lecia PZITB zakończone zostały na XLIV Nadzwyczajnym Zjeździe
Delegatów PZITB w Warszawie w dniach 16-17 października 2009r. Uczestnikom Zjazdu
zostały również wręczone Honorowe Odznaki PZITB oraz medale okolicznościowe.
Delegaci i gości Zjazdu mieli także okazję zwiedzenia budowy Stadionu Narodowego
i świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt przyznania na Krajowym Zjeździe w Krakowie (w 2008r.)
godności Członka Honorowego naszemu zasłużonemu koledze doc. dr. inż. Marianowi
Krzysztofiakowi , który od 1961 roku aktywnie działa na rzecz Oddziału PZITB w Poznaniu
i całego Stowarzyszenia.

Na wniosek Komisji Nauki Zarząd Oddziału wystąpił do Kapituły medalu im. prof. Stefana
Kaufmana o przyznanie kol. prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Garsteckiemu tego wyróżnienia.
W ramach współpracy organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej PZITB wraz
PIIB wydano w 2010 roku kolejny tom wydawnictwa pt. „Zabytki techniki krajów Grupy
Wyszehradzkiej”. Staraniem Zarządu Oddziału do publikacji IV tomu wydawnictwa zostały
opracowane i przekazane materiały przedstawiające „Elektrownię wodną na rzece Drawie
w Kamiennej” budowanej w latach 1896-1903. Z przyczyn redakcyjnych obiekt ten nie został
umieszczony w publikacji.
Przedstawiciele Oddziału Poznańskiego od 2002 roku aktywnie działają w Komitecie
Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu. W listopadzie 2010 r, po rozwiązaniu
szeregu spraw formalnych, rozpoczęły się prace przy jego restytucji. Za sprawą Marszałka

Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania, podpisane zostały umowy
z Muzeum Narodowym w Poznaniu – inwestorem i przyszłym użytkownikiem obiektu.
Już dziś widać, że wznoszony obiekt, będzie miał szczególne znaczenie dla Poznania, budząc
z pewnością duże zainteresowanie turystów od lat licznie odwiedzających Stary Rynek
i otoczenie.

Strukturę ilości członków i kół w minionej kadencji ilustruje poniższa tabela:

L.p.

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

1.

Liczba kół

12

12

12

12

2.

Liczba członków

302

312

313

313

Ilość kół w mijającej kadencji nie zmieniła się. Niektóre z nich liczą mniej niż 10 osób.
Ciągle czynione są starania o zwiększenie liczby nowych członków (w tym rekrutujących się
głównie ze studentów ostatnich lat na Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie
Przyrodniczym), ale nie przynosi to od lat oczekiwanych efektów. Daje się zauważyć, że
zainteresowanie działalnością PZITB ze strony studentów i młodych inżynierów jest
niewielkie, choć ich udział w organizowanych przez Kola PZITB imprezach na ciekawe
budowy jest zdecydowanie zadowalający.
Co roku członkowie Zarządu Oddziału uczestniczą w obchodach Dnia Budowlanych
w Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie. Z tej okazji uczniowie
szkoły prezentują zebranym swoją wiedzę i umiejętności w zawodach budowlanych.
W grudniu 2009r rozpoczęto dziesięcioletni cykl przygotowań do jubileuszu 100-lecia
Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki. 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, które będzie ubiegać się o status Organizacji
Pożytku Publicznego.
W granicach materialnych możliwości Oddział otacza opieką członków Stowarzyszenia,
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W okresie sprawozdawczym 2008-2012 roku
pozytywnie rozpatrzono 13 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.

1.

Analizując mijającą 4 – letnią kadencję, stwierdzić należy, że w wyniku usilnych
starań Oddział znajduje się (jak na obecne trudny czas dla stowarzyszeń) 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 2008 – 2012.
Dodatkowe
obszerniejsze
dane
znajdują
się
w
sprawozdaniach
Komisji
i Komitetów działających przy Oddziale oraz w sprawozdaniach poszczególnych Kół,
(które są do wglądu w Biurze Oddziału).

3.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
W KADENCJI 2008 – 2012

2008
kwoty w PLN
I. DOCHODY
- składki członkowskie
- odsetki
- pozostałe

2009
kwoty w PLN

2010
kwoty w PLN

2011
kwoty w PLN

34659,50
811,65
134472,77

29766,00
11560,21
203430,87

28841,00
14169,91
168376,07

28067,50
14970,52
186574,45

w tym CUTOB
Razem dochody
II. KOSZTY
- działalność statutowa
w tym Zarząd Główny

133325,27
169943,92

202285,39
244757,08

166799,47
211386,98

185454,45
229612,47

117285,89

100246,02

101535,20

93989,02

- Koła i komisje
Razem koszty
III. Stan funduszu
statutowego

10641,09
127926,98

11997,15
112243,17

14267,47
115802,67

15231,57
109220,59

- na początku roku

178814,18

220688,12

353172,03

448756,34

- na końcu roku

220688,12

353172,03

448756,34

569148,22

Skarbnik Zarządu Oddziału
mgr inż. Ryszard Kahl

4.

SPRAWOZDANIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
W KADENCJI 2008 – 2012

Sąd Koleżeński w kadencji 2008 – 2012 działał w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

kol. Wiesław Buczkowski
kol. Jan Wieczorkiewicz
kol. Urszula Bartkowska
kol. Edward Firlej
kol. Jacek Wdowicki

-

Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Sekretarz
Członek
Członek

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 Buczkowski

5. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CUTOB-PZITB
SPÓŁKA Z O.O. W KADENCJI 2008-2012
Poznański Oddział PZITB prowadzi działalność gospodarczą poprzez jednoosobową Spółkę
którą reprezentuje Rada Wspólników w składzie:
kol. Kazimierz Ratajczak
kol. Ryszard Kahl

Przewodniczący
Sekretarz

Radę Nadzorczą Spółki reprezentują:
kol. Daniel Pawlicki
kol. Henryk Szabelski
kol. Piotr Stawicki

Przewodniczący
Sekretarz
Członek

Prezesem spółki był kol. Julian Gałęcki. Spółka zatrudnia 4 osoby, księgowość
prowadzona jest przez Panią Annę Gimzicką. W okresie działalności 2008-2012 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, również finansowej oraz przekazywanie wniosków i zaleceń do
dalszej pracy.
W mijającej kadencji działalność CUTOB-PZITB prowadzona była w trzech grupach
tematycznych:

Grupa I – Opracowanie opinii, ekspertyz, nadzoru, wyceny majątku, okresowe przeglądy
techniczne, odbiory mieszkań od developerów.
Grupa II – Organizowanie kursów szkoleniowych dla członków WOIIB, kursów przygoto-wawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane w siedmiu specjalnościach,
kursów kosztorysowania I i II stopnia oraz innych seminariów, współorganizowanie corocznych konferencji w Wałczu pt. „ Rewitalizacja obszarów
zurbanizowanych”, wydawanie rekomendacji przedsiębiorstwom budowlanym.
Grupa III – Udział CUTOB-PZITB w MTB BUDMA.
Z prowadzonej działalności I i II grupy przychody CUTOB-PZITB wyniosły ca 2 330 092 zł
wypracowując zysk 445 289 zł i uzyskując rentowność na poziomie 19,11 %.
Ilość opracowanych tematów z I grupy – 220. Wykonawcami tych opracowań są członkowie
PZITB i innych stowarzyszeń (emeryci i czynni zawodowo inżynierowie – obowiązkowa
przynależność do WOIIB).
Dla członków WOIIB w Poznaniu oraz w delegaturach terenowych zorganizowano 69
szkoleń, które łącznie odejmowały 137 tematów. W szkoleniach tych uczestniczyło ok. 2300
osób.
Natomiast w szkoleniach organizowanych dla kierowników budów, inspektorów nadzoru
i służb inwestycyjnych uczestniczyło 140 osób, a w kursach kosztorysowania I i II stopnia
80 osób.
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 kadencji 6 kursów po ok.
160 osób na każdym kursie. Wszyscy uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują materiały
szkoleniowe, zbiory aktualnych przepisów i katalogi obejmujące nowości technicznie
pojawiające się na rynku budowlanym.
W marcu 2011r. decyzją Wielkopolskiego Kuratora Oświaty CUTOB-PZITB uzyskał
akredytacje i wpis do rejestru przedsiębiorstw dla działalności oświatowej prowadzonej na
podstawie art. 83a ust.2 ustawy o systemie oświaty w formach pozaszkolnych dotyczących:
- kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane.
- kursów kosztorysowania robót budowlanych I i II stopnia.
Dobrą tradycją działalności informacyjnej jest opracowywanie i wydawanie przez
CUTOB-PZITB Informatora Budowlanego w ilości 300 egz. co kwartał.
Zawarte w nim artykuły i przepisy budowlane, nowe normy, aprobaty oraz inna problematyka
informacyjna cieszy się dużym zainteresowaniem stałych czytelników.
Każdego rok CUTOB-PZITB jest współorganizatorem Dnia Inżyniera Budowlanego na
Międzynarodowych Targach BUDMA. Prezentowana tematyka tych spotkań nawiązuje do
tematu przewodniego całej imprezy targowej w poszczególnych latach.

Prezes CUTOB – PZITB
mgr inż. Julian Gałęcki

6.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI RZECZOZNAWSTWA
I ODZNACZEŃ W KANENCJI 2008 – 2012

Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. dr inż. Janusz Kowalski
- Przewodniczący (zm. 22.04.2010 r.)
2. dr inż. Daniel Pawlicki
- Z-ca Przewodniczącego
3. prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
- Członek
4. dr inż. Edmund Przybyłowicz
- Członek
5. dr inż. Jerzy Zielonacki
- Członek

Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w spotkaniach zawodowych, konferencjach
naukowych i seminariach jako prelegenci, wygłaszając szereg referatów związanych głównie
z problematyką analizy, oceny i projektowania napraw konstrukcji uszkodzonych.
W okresie sprawozdawczym do Komisji nie wpłynęły wnioski na Rzeczoznawcę PZITB. Jest
to w dużej mierze wynikiem obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Budowlane,
w skutek której działalność samorządów zawodowych inżynierów budownictwa w zakresie
nadawania tytułu rzeczoznawcy zdominowała całkowicie rzeczoznawców
stowarzyszeniowych.
W mijającej kadencji Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie ogółem 92 wnioski na
wyróżnienia i odznaczenia Stowarzyszeniowe oraz inne:
 61 wniosków na Medal Pamiątkowy 75- lecia PZITB,

7 wniosków „Zasłużony Senior PZITB”,

5 wnioski na Złotą Honorową Odznakę PZITB z Diamentem,

7 wniosków na Złotą Honorową Odznakę PZITB,

4 wnioski na Srebrną Honorową Odznakę PZITB,

2 wnioski na Złotą Honorową Odznakę NOT,

3 wnioski na Srebrną Honorową Odznakę NOT,

1 wniosek na odznakę „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”,

2 wnioski na odznakę „Za zasługi dla budownictwa”.
Odznaczenia zostały wręczone 16.09.2009 r. na uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału
z okazji 75-lecia PZITB.
Z-ca Przewodniczącego
Komisji Rzeczoznawstwa i Odznaczeń
dr inż. Daniel Pawlicki

7. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI
W KADENCJI 2008 - 2012

PROJEKTOWANIA

Komisja Projektowania działała w następującym składzie:
1. kol. Tadeusz Jan Pawlak

- Przewodniczący

2. kol. Krzysztof Gulczyński

- Członek

3. kol. Czesław Pluskota

- Członek

4. kol. Franciszek Prahl

- Członek

5. kol. Marian Rogoziński

- Członek

Komisję projektowania tworzyły osoby z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem
w projektowaniu, w tym trzech rzeczoznawców budowlanych i jedna osoba posiadająca
uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń przynależąca zarówno do Izby Architektów
jak i Izby Inżynierów Budownictwa. Jest wśród Komisji również wykładowca Politechniki
Poznańskiej. Cztery osoby są członkami Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa , uczestnikami cyklicznych szkoleń tam organizowanych.
Corocznie, rotacyjnie jeden z członków Komisji reprezentował Oddział
na
Ogólnopolskiej Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku,
organizowanej przez Oddziały PZITB w Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach i Krakowie.
Każdorazowo po konferencji Komisja organizowała spotkania, na których uczestnik
konferencji relacjonował jej przebieg, przedstawiał omawiane na niej zagadnienia oraz
prezentował całość materiałów w zapisie elektronicznym.
Inne spotkania Projektantów ograniczono z uwagi na koszty prelegentów oraz
liczne szkolenia w WOIIB, do której przynależność projektanta jest obowiązkowa.
Dziękuję za bezpłatne prelekcje kol. dr inż. Grzegorzowi Słowkowi i kol. dr inż.
Jackowi Wdowickiemu. Odbywały się również spotkania promocyjne firm np. HUFGARD
POLSKA, BUDiKOM i inne. Apele o zgłaszanie własnych referatów dot. ciekawych
projektów i rozwiązań konstrukcyjno – budowlanych, nie znalazły zainteresowania.
Średnia liczba uczestników na spotkaniu to ok. 20 osób.
Spotkania Komisji planowano raz na kwartał. Nie wszystkie się odbyły. Ogrom
nowych norm tzw. Eurokodów był niedostępny Komisji.
W nr 12/2011 Inżyniera
budownictwa, dr inż. Janusz Rymsza (b. przew. Komitetu Proj. ZG PZITB) pisze:…
w przyjętym w Polsce systemie prawnym nie należy stosować Eurokodów do
projektowania obiektów mostowych. Inne normy powołane w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury stały się elementem prawa i winny znaleźć się na stronie GOV. Tymczasem
drogo kosztują.
Objętość norm np. PN-B-03264 grudzień 2002 to 142 strony formatu A4.
Ta sama norma w 1956 r miała 43 strony A5, obecna przeliczona na format A5 to 284 strony.
Autor normy prof. dr inż. B. Lewicki w bezpośredniej rozmowie na Konferencji
w Ustroniu zapewniał mnie w 2002 r., że norma nie będzie zmieniona przez 10 lat, a te miną
w grudniu br.
Projektowanie to twórczość. Tymczasem chaos w normalizacji komplikuje pozytywne
myślenie, zmuszając do wertowania wielu setek stron. Trzeba mieć do nich dostęp, a to nie
mało kosztuje. Zakupione programy komputerowe stają się nieaktualne.
To problemy, które staną po wyborach do rozwiązania przez nowo wybraną Komisję
Projektowania ZO.
Przewodniczący Komisji Projektowania
mgr inż. Tadeusz Jan Pawlak

8.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU REMONTÓW PRZY
ZARZĄDZIE ODDZIAŁU PZITB W POZNANIU W KADENCJI 2008 – 2012.

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.
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 okresie sprawozdawczym 2008-2012 członkowie Komitetu Remontów zorganizowali lub
uczestniczyli w konferencjach i naradach dotyczących remontów obiektów budowlanych:
1. Zorganizowali Konferencje Naukowo-Techniczne w Wałczu na temat: „Rewitalizacja
obszarów zurbanizowanych” wspólnie z Wielkopolską i Zachodniopomorską Izbą
Inżynierów Budownictwa. Konferencje odbyły się w dniach: 12.09.2008 r.,
11.09.2009 r., 17.09.2010 r., 30.09.2011 r. w Centralnym Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Wałczu. W 2010 i 2011 roku Komitet Remontów opracował
samodzielne wydawnictwo konferencyjne w którym zamieszczono referaty dotyczące
zagadnień prawno-organizacyjnych budownictwa oraz rewitalizacji obiektów
budowlanych. Szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji cieszyły się
wycieczki techniczne w ramach programu „Europejskie Dni Dziedzictwa”.
2. Uczestniczyli w Konferencjach Naukowo-Technicznych: „Renowacja budynków
i modernizacja obszarów zabudowanych” – organizowanych przez Instytut
Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencje odbyły się w dniach 1920.03.2009 r., 24-25.03.2011 r. Referaty na konferencję przygotowali: mgr inż.
Zbigniew Augustyniak, dr inż. Grzegorz Słowek oraz dr inż. Jacek Ścigałło.
3. Komitet Remontów zamieścił artykuły dotyczące pracy Komitetu Remontów PZITB
w Przeglądzie Budowlanym, Biuletynie CUTOB-PZITB oraz Biuletynie ORGBUD.
Szczegółowe informacje o pracy komitetu remontów zamieszczane są w Biuletynie
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w Biuletynie
Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w prasie
lokalnej.
4. Szczegółowe sprawozdanie z pracy Komitetu Remontów za rok 2011 zamieszczono
w Informatorze Budowlanym nr 4/2011 wydawanym przez CUTOB – PZITB
w Poznaniu.
Przewodniczący Komitetu Remontów
mgr inż. Zbigniew Augustyniak

9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ
W KADENCJI 2008 – 2012

W okresie sprawozdawczym Komisja Pomocy Koleżeńskiej pracowała w składzie:
1. kol. Hieronim Zalejski
2. kol. Henryk Andrzejewski
3. kol. Bogdana Nalepka

- Przewodniczący (zm.19.11.2011 r.)
- 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 wniosków o zapomogi
bezzwrotne. 1 wniosek Komisja zaopiniowała negatywnie a 13 wniosków zyskało
akceptację Komisji. Łączna suma pomocy losowej dla członków naszego Oddziału
w minionej kadencji wyniosła 5.900,- zł.
Za Komisję Pomocy Koleżeńskiej
Henryk Andrzejewski

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. Franciszek Cerazy
2. Jan Deskur
3. Tadeusz Kukułka
4. Antoni Szczepański
5. Lech Morawski
6. Stanisław Kolarz
7. Krystyna Hofman
8. Zdzisław Czajka
9. Eugeniusz Kolny
10. Anna Kroczyńska
11. Henryk Plessner
12. Kajetan Stefan Michalski
13. Janusz Kowalski
14. Jerzy Przystański
15. Tadeusz Cegła
16. Marian Karczmarek
17. Jerzy Kubacki
18. Zygmunt Wystański
19. Tadeusz Mucha
20. Zbigniew Ryszczyński
21. Hieronim Zalejski

zmarł 2008 r.
zmarł 19.04.2008 r.
zmarł 12.07.2008 r.
zmarł 21.09.2008 r.
zmarł 2009 r
zmarł 01.02.2009 r.
zmarła 24.02.2009 r.
zmarł 16.06.2009 r.
zmarł 13.07.2009 r.
zmarła 27.07.2009 r.
zmarł 08.08.2009 r.
zmarł 07.04.2010 r.
zmarł 22.04.2010 r.
zmarł 2010 r.
zmarł 11.06.2010 r.
zmarł 13.09.2010 r.
zmarł 01.07.2010 r.
zmarł 30.12.2010 r.
zmarł 24.09.2011 r.
zmarł 20.10.2011 r.
zmarł 19.11.2011 r.

- Koło w Wałczu
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów
- Koło w Wałczu
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów
- Koło nr 6
- Koło w Lesznie
- Koło Seniorów
- Koło nr 4 PP
- Koło nr 4 PP
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów
- Koło nr 40
- Koło Seniorów
- Koło Seniorów

