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1. SŁOWO WSTĘPNE 
 
 

Niebawem kolejny rok kalendarzowy 2016 przejdzie do historii i jak zawsze 
przy takiej okazji ten znamienny czas skłania nas do podsumowań i refleksji,          
a także do planowania kolejnych zadań w nadchodzącym 2017 roku. 

W życiu naszego Stowarzyszenia mijający rok był rokiem przełomowym  ze 
względu na wybór nowych władz na czteroletnią kadencję, ale również rokiem 
znacznej aktywności zarówno w działalności statutowej jak i gospodarczej. Kolejna 
edycja konkursu „Budowa Roku Podkarpacia”, kolejna edycja cyklu szkoleń przy-
gotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane, intensywna praca w zakre-
sie rzeczoznawstwa i doradztwa inwestycyjnego, jak też aktualizacji wielu regula-
minów i umów, to główne nurty tej aktywności. Celem poprawy warunków naszej 
pracy wykonany został remont węzłów sanitarnych w naszej siedzibie, natomiast   
w przyszłym roku planujemy remont pomieszczeń biurowych.                 

Jesteśmy dumni, że w uznaniu zasług dwóch członków naszego Stowarzy-
szenia otrzymało znamienite wyróżnienia:  
- za całokształt działalności w dziedzinie sprawnego kierowania budowami w Pol-

sce i za granicą; medal prof. A. Dyżewskiego otrzymał Kol. Stanisław Wiśniowski   
- za osiągnięcia naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych medal 

Prof. S. Bryły otrzymał Kol. Lucjan Ślęczka.  
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów zawodowych  
oraz pomyślności w życiu osobistym.  

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, aktywnie uczestniczącym w działalności 
Oddziału, życzę sukcesów i satysfakcji z tej pracy, a wszystkim członkom                             
i sympatykom naszego Stowarzyszenia życzę radosnych i spokojnych świąt Bożego                 
Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2017 Roku.  

 
 

 
        Z koleżeńskim pozdrowieniem 

   Jacek Hess 
Przewodniczący Oddziału PZITB  
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2.  KONKURS „BUDOWA ROKU PODKARPACIA 2015” 
 

W dniu 5 października 2016 r. w Sali Audytoryjnej  im. ppłk. Łukasza Ciepliń-
skiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie, 
odbyła się Gala finałowa konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2015".   

Organizatorem konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Pod-
karpackiego, Wojewody Podkarpackiego i FSNT-NOT Rada w Rzeszowie była              
PDK OIIB i regionalne stowarzyszenia zawodowe: Polski Związek Inżynierów                     
i Techników Budownictwa  Oddział w Rzeszowie, Stowarzyszenie Inżynierów                   
i Techników Komunikacji w Rzeszowie, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników 
Sanitarnych Oddział Podkarpacki oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej          
Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski. Patronat medialny sprawowali: Telewizja 
Polska S.A. Oddział w Rzeszowie, Radio Rzeszów, Nowiny 24. 

Do tegorocznego konkursu Komisja Konkursowa PZITB zakwalifikowała 13 
obiektów w podziale na sześć kategorii: 

o Obiekty mieszkalne 
o Oświata i kultura 
o Służba zdrowia 
o Obiekty użyteczności publicznej  
o Obiekty zmodernizowane 
o Infrastruktura miejska  

Zaprezentowane obiekty, zrealizowane i przekazane do użytku w 2015 roku 
Komisja Konkursowa PZITB postanowiła wyróżnić przyznając jedną Nagrodę                    
Pierwszego Stopnia z Diamentem, siedem Nagród Pierwszego Stopnia oraz pięć 
Nagród Drugiego Stopnia. 
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Nagrody wręczali (od lewej):  Pan. Jacek Hess  Przewodniczący Oddziału PZITB              
w Rzeszowie, Pani Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki, Pan  Lesław Majkut     
Sekretarz Województwa, Pan Zbigniew Detyna Przewodniczący Rady PDK OIIB.  
 

 
 

Kapituła Konkursowa PZITB wyróżniła następujące budowy w kategoriach: 
 
OBIEKTY   MIESZKALNE 
1.  Osiedle mieszkalne „Zielone Zacisze” Rzeszów ul. Paderewskiego - 
Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2015 
Zgłaszający obiekt do Konkursu:  
BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o. o. w Rzeszowie;  
HANDLOPEX S.A. Rzeszów.  
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2.  „Apartamenty Zamkowe” zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych     
z częścią handlowo-usługową Rzeszów ul. Kopisto - Nagroda Pierwszego Stopnia 
oraz tytuł Budowa Roku   Podkarpacia 2015 
Zgłaszający obiekt do Konkursu:  
HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o. o. Rzeszów. 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Budynek komunalny Rzeszów ul. Graniczna - Nagroda Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu:  
Gmina Miasto Rzeszów – Prezydent Miasta Rzeszowa. 
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OŚWIATA I KULTURA 
1.  Zespół Oświatowy Rzeszów ul. Błogosławionej Karoliny - Nagroda Pierwszego 
Stopnia oraz tytuł Budowa Roku  Podkarpacia 2015 
Zgłaszający obiekt do Konkursu:  
Gmina Miasto Rzeszów – Prezydent   Miasta Rzeszowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Maneż przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych Trzciana - Nagroda 
Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu:  
Powiat Rzeszowski i Miasto Rzeszów. 
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SŁUŻBA ZDROWIA 
1.  Ośrodek Psychiatryczny wraz z Poradnią Konsultacyjną i Zespołem Technicz-
no-Administracyjnym dla Szpitala  Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ               
Tarnów  ul. Lwowska - Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa Roku                
Podkarpacia 2015 
Zgłaszający obiekt do Konkursu: ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Zakład Nauk o Człowieku wraz z infrastrukturą techniczną Rzeszów                                 
ul. Zenitowa/Leszka Czarnego - Nagroda Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu: Uniwersytet Rzeszowski. 
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OBIEKTY ZMODERNIZOWANE 
1.  Rozbudowa i przebudowa Jasielskiego Domu Kultury Jasło ul. Kołłątaja                           
- Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowa Roku  Podkarpacia 2015 
 Zgłaszający obiekt do Konkursu:  
Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Termomodernizacja Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Przemyślu -                 
Nagroda Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu:  
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST L. Kaczmarczyk Sp. J. Mielec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

INFRASTRUKTURA MIEJSKA 
1.  Kolektor „Burakowski BIS” Warszawa ul. Marymoncka na odcinku   
ul. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego - Nagroda Pierwszego Stopnia oraz 
tytuł Budowa Roku Podkarpacia 2015 
Zgłaszający obiekt do Konkursu: INŻYNIERIA Rzeszów S.A. oraz konsorcjant 
                    BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o. o. w Rzeszowie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Park Papieski w Rzeszowie u zbiegu Al. Sikorskiego i Al. Armii  Krajowej -   
Nagroda Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu: Gmina Miasto Rzeszów 
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3.  Rewitalizacja Parku Zdrojowego Horyniec – Zdrój - Nagroda Drugiego Stopnia  
Zgłaszający obiekt do Konkursu: 
ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
1.  Budynek biurowy SKYRES Rzeszów ul. Warszawska - Nagroda Pierwszego 
Stopnia z Diamentem oraz tytuł Budowa Roku  Podkarpacia 2015 
Zgłaszający obiekt do Konkursu: Developres Sp. z o.o. Rzeszów  
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3.  KARTA  ZAWODOWA  INŻYNIERA 
 
W roku 2011 Parlament Europejski przyjął zmiany w Dyrektywie 

2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli Unii 
Europejskiej.  Jednym z najważniejszych postulatów zmienionej Dyrektywy 
jest propozycja europejskiej legitymacji zawodowej. 

Zgodnie z Dyrektywą Rady "legitymacja ta jest niezbędna do uła-
twienia czasowej mobilności i czasowego uznawania kwalifikacji w ramach 
systemu automatycznego uznawania kwalifikacji, a także do promowania 
uproszczonego procesu uznawania kwalifikacji w ramach systemu ogólne-
go. Legitymacja powinna być wydawana na wniosek specjalisty oraz po 
przedstawieniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu związanych         
z nimi procedur w zakresie przeglądu i weryfikacji przez właściwe organy".  

 
W związku z tym od 1 stycznia 2013 r. w Polsce, jako jednym z 9 

pierwszych krajów, rozpoczęło się wydawanie Karty Zawodowej Inżyniera. 
Karta Zawodowa Inżyniera jest pierwszym, powszechnie akceptowanym 
we wszystkich 33 europejskich krajach członkowskich FEANI (Europejska 
Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów) dokumentem, który 
potwierdza, że mający ją inżynier jest inżynierem z dyplomem akredyto-
wanego uniwersytetu lub technicznej szkoły wyższej.  

Karta ta ma na celu zwiększenie mobilności inżynierów, uproszcze-
nie poruszania się po europejskim rynku pracy i ułatwienie pierwszego 
kontaktu z pracodawcą. Posiadanie takiej Karty jest rodzajem „dowodu 
osobistego inżyniera”, natomiast pracodawca ma gwarancję, że zatrudnio-
ny jest wykwalifikowanym inżynierem, ma potrzebną praktykę i ukończył 
studia na odpowiednim poziomie. Wszystkie te informacje umieszczone są 
na Karcie.  Dokument ten ma ujednoliconą dla wszystkich krajów człon-
kowskich postać  opracowaną przez FEANI.   

Na plastikowej legitymacji wielkości dowodu osobistego zapisane 
zostaną następujące informacje:  
1. nazwisko i imię,  
2. kraj, 
 3. data urodzenia,  
4. numer karty i data jej wydania,  
5. data ważności legitymacji,  
6. przyznane kategorie:  
- A1, A2, A3 - w zależności od stopnia ukończonych studiów,  
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- B1, B2, B3 – w zależności od doświadczenia zawodowego zdobytego 
  w przedsiębiorstwie produkcyjnym prywatnym lub państwowym,  
  w usługach albo we własnej firmie,  
- C1, C2, C3 – potwierdzające rodzaj zaliczonego kształcenia uzupełniająca,  
7. logo FEANI oraz logo NOT. 
 

 
                                    Wzór Karty Zawodowej Inżyniera 
 

 
                         
Należy przy tym podkreślić, że przy kwalifikacji kandydata na  Kartę 

Zawodową Inżyniera wysoko punktowana jest nieobowiązkowa przynależ-
ność do stowarzyszeń zawodowych jakim jest Polski Związek Inżynierów         
i Techników Budownictwa. 
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4.  POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW PZITB 
 
 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Rzeszów 
uruchomił system pomocy dla swoich członków w rozwiązywaniu proble-
mów administracyjnych i prawnych związanych ze swoją działalnością   
zawodową, w sprawach z którymi zwróci się on do Zarządu Oddziału PZITB, 
w zakresie:  
- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  
- kierowania robotami budowlanymi,  
- projektowania, pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 
- relacji pracodawca-pracownik,  
- stosunków z państwowymi i administracyjnymi organami nadzoru, 
- zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy na placu budowy, 
- przygotowania, zawierania, realizacji umów na roboty i świadczenia 
budowlane. 
 

Wszelkie sprawy administracyjno-prawne będą rozwiązywane           
w ramach prowadzonych dyżurów Zarządu, natomiast w sprawach wykra-
czających poza kompetencje członków zarządu,  będziemy prowadzić kon-
sultacje ze specjalistami oraz korzystać z pomocy prawnika. W związku         
z powyższym we wrześniu 2016 r. Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa O/Rzeszów zawarł umowę z Kancelarią Prawną w temacie 
pomocy prawnej dla naszych członków z zakresu prawa cywilnego, prawa 
pracy i prawa gospodarczego.  
 

W oczywistych sprawach administracyjnych doradztwo to prowa-
dzone będzie bezpłatnie, natomiast w razie konieczności skorzystania            
z pomocy specjalistów lub prawników usługa taka świadczona będzie od-
płatnie na zasadach komercyjnych. W sprawach poufnych lub w razie chęci 
bezpośredniego skorzystania  z pomocy prawnej prosimy o kontakt  zainte-
resowanych członków naszego Stowarzyszenia z Kancelarią Prawną Małgo-
rzata Ciepły przy ul. Lenartowicza 9/6 w  Rzeszowie,  tel. 17/ 862 03 61; lub 
e-mail: kancelaria@res.pl 

 
 Pomimo tego żywimy nadzieję, że nasi członkowie nie będą zmu-
szeni do korzystania z pomocy prawnej w trudnych sprawach życiowych. 
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5.  MENADŻER ROKU  
 

Za nami Pierwsze Forum Menadżerów 
Podkarpacia. Jednym z ważniejszych 
punktów tego forum było wręczenie 
nagród w plebiscycie na Menadżera 
Roku 2016. Początkowo 54. menadże-
rów podkarpackich firm, a po wstęp-
nych kwalifikacjach 30. walczyło na 
etapie wojewódzkim plebiscytu.                
Spośród nich wyłonionych zostało sze-
ściu laureatów w drodze głosowania 
czytelników Nowin oraz głosami kapitu-
ły plebiscytu. W głosowaniu czytelni-
ków I miejsce - z olbrzymią przewagą 
nad pozostałymi kandydatami - zajął 

Prezes Firmy BESTA P.B. Sp. z o.o. Edward Gala. W krótkim wystąpieniu 
podczas wręczania nagród, Prezes podziękował za oddane na niego głosy                
i jednocześnie podkreślił, że sukces w plebiscycie Nowin jest sukcesem 
całej firmy. Jego zdaniem, czytelnicy głosując na niego robili to ze względu 
na markę, jaką zbudowała Besta.  

 
Wręczenie nagród poprzedziło 

wystąpienie prelegentów:  doktora 
Rafała Dudkowskiego z „Harvard Bu-
siness Review Polska”, który mówił       
o najczęściej popełnianych błędach  
w zarządzaniu i procesie innowacji 
oraz generała Romana Polko, koman-
dosa, byłego dowódcę jednostki 
GROM i jednocześnie doktora zarzą-
dzania, który skupił się na temacie: 
„Lider, czyli kto?”.  

 
Forum odbyło się 15 czerwca 2016 roku w Filharmonii Podkarpackiej 

pod patronatem m.in. Wojewody Podkarpackiego, Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego, Podkarpackiego Klubu Biznesu. 
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6.   NASZA AKCJA  ”CZYSTE ŚRODOWISKO” 
 
 

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że polskie miasta należą 
do niechlubnej czołówki o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu 
w skali całej Europy – a my i nasze dzieci zmuszeni jesteśmy „to” 
wdychać. Stąd Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddział w Rzeszowie powołał Komisję Ekologiczną pod przewodnic-
twem kol. Jerzego Stysia, której zadaniem będzie reagowanie do 
właściwych organów administracji państwowej na sygnały naszych 
członków w zakresie zanieczyszczenia środowiska w tym skażenia 
powietrza, wody rzek i jezior, zanieczyszczenia gruntu oraz „dzikich” 
wysypisk śmieci.  

 
Zanieczyszczenie powietrza ma niezwykle istotny wpływ na 

zdrowie człowieka. W przypadku spalania w kotłach c.o. na paliwo 
stałe różnego rodzaju odpadów, tworzyw sztucznych, płyt lamino-
wanych, płyt zawierających klej, sam kolor dymu wydostającego się  
z komina świadczy o spalaniu niewłaściwego opału (dioksyny, furany, 
NOx itp.). Wydobywający się z komina dym pozostawia w najbliż-
szym otoczeniu duszące, drażniące „zapachy”, a zanieczyszczenie 
powietrza jest tak ogromne, że niejednokrotnie uniemożliwia nam 
prawidłowe funkcjonowanie w pracy lub w czasie wypoczynku.  
  

Często nasz wypoczynek nad wodą staje się niemożliwy            
z powodu intensywnego fetoru bądź znacznie zanieczyszczonego 
brzegu. Nie bądźmy na to obojętni jak zauważymy śnięte ryby, pły-
nący olej czy dzikie wysypiska, które dość licznie występują nie tylko 
nad wodą ale głównie w naszych lasach.  

 
Starajmy się wszyscy w sposób obiektywny ocenić zanie-

czyszczenie naszego środowiska w którym żyjemy i w przypadku za-
uważenia wszelkich przejawów zanieczyszczenia bądź skażenia     
środowiska zgłosić ten fakt do PZITB na adres e-mail:                           
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rzeszow.pzitb@gmail.com. lub na numery telefonów 17/ 86 24 135 
lub 17/ 85 21 389 określając miejsce i czas jego występowania, oraz 
przesyłając fotografie dokumentujące zdarzenie. Osoba zgłaszająca 
pozostanie anonimowa, gdyż zgłoszenia do właściwych urzędów 
kierowane będą z ramienia PZITB, co niejednokrotnie ma znaczenie  
w małych społecznościach na poziomie gminy czy wsi. 

 
Pomocnym okazać się może smartfon z wbudowanym apa-

ratem fotograficznym oraz funkcją GPS w celu sfotografowania           
i dokładnej lokalizacji takiego wysypiska lub innego rodzaju zanie-
czyszczenia środowiska.  Informowanie o wszelkiego rodzaju skaże-
niach środowiska może okazać się skuteczne wyłącznie w przypadku 
szybkiego zareagowania, a jest nas ok. 150 członków PZITB (nie licząc 
sympatyków), stąd zakresem naszego działania możemy objąć cały 
region podkarpacia.  

 
W ramach swojej działalności Komisja Ekologiczna prowadzi 

także punkt informacyjno-doradczy w zakresie zapewnienia prawi-
dłowości działania kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyj-
nych w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Działania 
takie mają na celu ochronę mieszkańców przed zatruciami tlenkiem 
węgla oraz zaistnieniem pożarów w nadchodzącym sezonie grzew-
czym. Informacje udzielane będą telefoniczne lub osobiście w po-
niedziałki w godz. 900 – 1030 w siedzibie naszego Stowarzyszenia.  
Wszystkich zainteresowanych w/w problemem gorąco zapraszamy. 
Porady udzielane będą bezpłatnie lecz w przypadku konieczności 
wykonania pisemnego opracowania odpłatnie. 

 
Liczymy na wrażliwość naszych członków, i aktywne włącze-

nie się do naszej akcji „Czyste środowisko”, a gra idzie o wysoką 
stawkę, gdyż nasze zdrowie jest bezcenne. 
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7.  WYJAZD  STUDENTÓW  Z  KOŁA  MŁODYCH  DO   
HOLANDII 

 
 
W dniach 10 – 12.10.2016 r. Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA zorganizowało 
dla sześciu członków Koła Młodych PZITB przy Politechnice Rzeszowskiej wycieczkę 
techniczną do Holandii. Studenci II, III i IV roku Wydziału Budownictwa Politechniki 
Rzeszowskiej mogli zapoznać się z nowoczesnymi technologiami robót realizowa-
nych przez PB BESTA na budowach w Niemczech i Holandii.  
 
Najpierw studenci odwiedzili budowę szkoły w Hamburgu, na której niemiecki 
inwestor powierzył rzeszowskiej firmie wykonanie całej konstrukcji żelbetowej 
oraz około 10 tys. metrów kwadratowych elewacji z klinkieru. Obecnie budowa 
jest już znacznie zaawansowana i jak nas poinformował kierownik budowy plano-
wane są kolejne etapy robót.   
 

 
 

Fragmenty elewacji z klinkieru i fasady aluminiowej budynku szkoły. 
 
 

Druga budowa zlokalizowana jest w ścisłym centrum Hamburga. Realizo-
wany jest stan surowy budynku usługowego, który ma pozostawione historyczne 
ściany zewnętrzne o wystroju architektonicznym z początków ubiegłego wieku.                 
Jak mówi kierownik budowy prowadzenie robót z zachowaniem tych ścian stwarza 
niezwykłe trudności techniczne, a dodatkowo szczupłość miejsca powoduje 
ogromne trudności organizacyjne.  
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Prowadzenie robót przy ograniczonym placu budowy w centrum miasta. 
 
Następnego dnia wczesny wyjazd do Nijmegen w Holandii, gdzie realizowane są 
stany surowe kompleksu budynków mieszkalnych w części portowej miasta.    
Budynki wykonywane są wieloetapowo zaś przedsiębiorstwo BESTA dało się         
poznać  w Holandii z jak najlepszej strony, o czym świadczą kolejne kontrakty firmy 
u tego samego inwestora. 
 

 
 

Zespół budynków mieszkalnych w Nijmegen (Holandia). 
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Po budowie studentów oprowadzał kierownik budowy, który omówił technologię 
robót przy użyciu deskowań tunelowych przedstawiając zasadę ich montażu, 
zwracając także uwagę, że w jednym cyklu technologicznym rozdeskowanie         
następuje już po kilkunastu godzinach, a sprawna brygada jest w stanie realizować 
zestawem tuneli - jedną kondygnację budynku dziennie ! 
 

 
Widok deskowania tunelowego od wewnątrz. 

 
Nazajutrz rano studenci mieli okazję oglądać cały proces rozdeskowania, 
wysuwania i przestawiania tuneli na kolejną działkę roboczą.  
 

 
Proces wysuwania deskowania tunelowego. 
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Studenci uczestniczyli także przy montażu prefabrykatów schodowych oraz mieli 
okazję zobaczyć standardy budowlane obowiązujące w Holandii w mieszkaniach 
już wykończonych.  
 
 

 
 

Pamiątkowe zdjęcie na uroczej starówce Nijmegen. 
 
 

Możliwość bezpośredniego uczestnictwa przy prowadzonych robotach 
budowlanych, zapoznania się z poszczególnymi procesami technologicznymi                  
i organizacją robót budowlanych jest znakomitym uzupełnieniem teorii przekazy-
wanej w toku studiów.  

 
Pomimo bardzo intensywnego programu wycieczki studenci powrócili za-

dowoleni i przekonani o konieczności takiego łączenia teorii z praktyką. Zarówno 
transport jak i zakwaterowanie oraz wyżywienie zostały sfinansowane w pełni 
przez PB BESTA, zapewniając także odzież ochronną, buty oraz kaski.  

 
Przy tej okazji uczestnicy wycieczki pragną złożyć serdeczne podziękowa-

nia na ręce Pana Prezesa firmy BESTA PB sp. z o.o. za zorganizowanie wycieczki 
oraz pokrycie wszelkich kosztów wyjazdu. 
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8.  XVI KRAJOWY ZJAZD MŁODEJ KADRY - LUBLIN 
 
 
W dniach 14-16 października 2016 roku w Lublinie odbył się XVI Zjazd Naukowo – 
Techniczny Młodej Kadry PZITB. Do stolicy województwa Lubelskiego zjechali 
przedstawiciele z 17 Kół Młodych: Białegostoku, Chełma, Częstochowy, Gdańska, 
Gliwic, Kielc, Koszalina, Krakowa, Łodzi, Opola, Płocka, Poznania, Rzeszowa, Szcze-
cina, Warszawy, Wrocławia i Zielonej Góry. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
także przedstawiciele Zarządu Głównego PZITB (Wiktor Piwkowski – Sekretarz 
Generalny Zarządu Głównego PZITB, Piotr Szymczak – Z-ca Sekretarza Generalne-
go ZG PZITB, Wiktor Dziubiński – Przewodniczący PZITB o/Lublin) oraz Politechniki 
Lubelskiej (Anna Halicka – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno–
biznesowym Politechniki Lubelskiej, Marek Grabias – Prodziekan ds. studenckich 
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej). 
 
Rozpoczęcie zjazdu nastąpiło na Politechnice Lubelskiej, która przez pierwszy dzień 
gościła uczestników. Prowadzącymi część konferencyjną byli kol. Joanna Kwieciń-
ska oraz kol. Maciej Flak, którzy na początku spotkania powitali gości oraz przed-
stawili agendę pierwszego dnia. Kolejno głos zabierali zaproszeni goście oraz 
Przewodnicząca Koła Młodych PZITB o/Lublin kol. Paulina Woźniak. 
 

                   
 

Następnie swój wykład zaprezentował Rafał Krzymowski, inżynier sprzedaży 
Construsoft. W swej prezentacji zawarł wiadomości o wydajnym i efektywnym 
projektowaniu przy użyciu narzędzi BIM (Building Information Modeling),                  
a w szczególności programów TECLA Structures oraz TECLA BIMsight. Opowiedział 
czym jest BIM oraz na czym polega współpraca firm w ramach OpenBIM. Kolejno 
zaprezentował programy TECLA Strukctures oraz TECLA BIMsight wspominając             
o czołowych firmach na rynku polskim, które używają ich do codziennej pracy. 
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Pokazał także przykład obiektu zaprojektowanego przy pomocy TECLA Structures, 
prezentując także po krótce wygląd oraz pracę z programem. W kolejnym punkcie 
opowiedział także o programie IDEA Statica, programu używanego do projekto-
wania oraz sprawdzania projektów konstrukcji stalowych, żelbetowych czy też 
sprężonych. 
 
W kolejnej części Anna Smolarz – Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie 
przedstawiła prelekcję nt. „Przyczyny i skutki wypadków przy pracy na tle stwier-
dzonych nieprawidłowości”, pokazując po kolei podstawy prawne jakie obejmują 
przepisy z zakresu bhp oraz obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracownika. 
Kolejno zaprezentowała statystyki dotyczące kontroli przeprowadzonych przez OIP 
Lublin, które ukazują jak duża jest skala uchybień podczas wznoszenia budowli,            
a w szczególności prac na wysokości oraz prac wykonywanych poniżej poziomu 
otaczającego terenu. Przeprowadzono 29 728 kontroli, które objęły 19 970 pod-
miotów zatrudniających 327.6 tys. pracowników. Następnie prelegentka przed-
stawiła dane liczbowe dotyczące ilości wypadków przy pracy w okresie kilku ostat-
nich lat, tendencje jakie zachodzą w branży budowlanej w zakresie ochrony życia i 
zdrowia pracowników oraz przyczyny występujących wypadków, wśród których 
największe pole zajmują przyczyny organizacyjne oraz błędy ludzkie (łącznie 88% 
wszystkich zaniedbań). W kolejnej części zaprezentowane zostały statystyki po-
szkodowanych wg okresu zatrudnienia. Dane te wskazywały, że w głównej mierze 
wypadkom ulegają nowo zatrudnieni pracownicy. Prezentacja objęła również 
przykłady wypadków w postaci zdjęć oraz opisów zaistniałych sytuacji, które wy-
warły duży wpływ na uczestników wykładu. Kolejno referentka zaprezentowała 
środki ochrony indywidualnej jakie powinny być wykorzystywane przy pracy na 
budowie oraz przykłady zabezpieczeń przed upadkami z wysokości. 
 
W części trzeciej konferencji swoją prelekcję nt. „Innowacyjne zbrojenie betonu – 
pręty i siatki zbrojeniowe kompozytowe” wraz z kol. Piotrem Szymczakiem wygło-
sił przedstawiciel firmy Alba Kompozit. Wyjaśnione zostało pojęcie kompozytu, 
proces samego jego wytwarzania metodą pultruzji oraz zalety kompozytów Alba, 
na które składają się odporność na korozję, mniejsza masa od prętów stalowych, 
dostosowywanie długości prętów do wymagań zbrojonych elementów, co eliminu-
je łączenie na zakład, dielektryczność, brak zakłóceń fal elektromagnetycznych 
oraz sposób łączenia prętów przy pomocy opasek zaciskowych. Następnie omó-
wiono zastosowanie prętów kompozytowych – w środowisku wodnym, parkin-
gach, posadzkach przemysłowych, prefabrykatach, płytach chodnikowych czy też 
okładzinach drogowych, barierach drogowych. Po tej części teoretycznej przed-
stawiony został film z doświadczenia, w którym badano wytrzymałość barier 
ochronnych drogowych typ PL3. Kol. Piotr Szymczak opowiedział o rodzajach 
kompozytów, badaniach jakie przeprowadza się dla prętów kompozytowych                
i warunkach jakim podlegają takie pręty według różnych norm (amerykańskich, 

24 
 

kanadyjskich, rosyjskich oraz europejskich). Kolejno omówił badania prętów na 
rozciąganie, ściskanie oraz przyczepność prętów do betonu, a także badania belek 
zbrojonych prętami kompozytowymi na zginanie i ścinanie. Następnie wyjaśnił czy 
możliwe jest projektowanie elementów z prętów kompozytowych na podstawie 
Eurokodu 2, i jak ma się to do projektowania według norm amerykańskich i kana-
dyjskich. Na koniec przypomniał o zaletach prętów kompozytowych, oszczędności 
30 % na cenie elementu zbrojonego kompozytami oraz 8-krotnie mniejszej masie 
niż pręty stalowe. 
 
Przedostatnią prezentację pt. „Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpie-
czeństwo na budowie” przedstawił Michał Czopek, student Politechniki Często-
chowskiej, uczestnik konkursu zorganizowanego przez KM PZITB o/Lublin w ra-
mach odbywanej konferencji. W swym wystąpieniu kol. Michał zawarł informacje 
o ryzyku wystąpienia wypadków na bardzo specyficznym polu jakim jest budowa. 
Później omówił najważniejsze akty prawne jakie stanowią o bezpieczeństwie i 
higienie pracy oraz rażących błędach lub zaniedbaniach oraz ich konsekwencjach 
dla kierownika budowy. Kolejno wyjaśnił czym jest plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia oraz jak definiujemy wypadek przy pracy. W części ostatniej przedstawił 
wnioski wraz z zaprezentowaniem rzeczywistego przykładu wypadku na budowie. 
 
Tematem ostatniej prezentacji było „Budownictwo z wykorzystaniem konopi”, 
którą wygłosił Przemysław Brzyski, pracownik Katedry Budownictwa Ogólnego 
Politechniki Lubelskiej. Prezentacja zawierała takie treści jak wykorzystanie konopi 
przemysłowych do wytwarzania paździerzy oraz włókien konopnych, składu, pro-
dukcji oraz wykorzystania w praktyce kompozytu wapienno-konopnego, produkcji 
i zastosowania dla paździerzy konopnych. Wszelkie informacje zostały poparte 
zdjęciami z obiektu już zrealizowanego z wykorzystaniem komponentów konop-
nych. Następnie przedstawiono metody wznoszenia budynków przy zastosowaniu 
kompozytu wapienno-konopnego oraz charakterystykę tego materiału, jego wady 
i zalety. Prezentacja ta wzbudziła w uczestnikach bardzo duże zainteresowanie         
i ciekawość zarówno nt. samego materiału jakim są konopie przemysłowe a także 
metod wznoszenia budynków z ich wykorzystaniem.  
 

Po zakończeniu części konferencyjnej odbyła się debata oksfordzka nt. 
„Zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników” zachęcająca do dyskusji                
o uprawnieniach, doświadczeniu oraz kwalifikacjach jakie nowi pracownicy           
powinni mieć oraz jakie korzyści płyną z zatrudniania osób bez kwalifikacji,              
ale z dużym doświadczeniem, jak też osób z wysokimi kwalifikacjami ale nieko-
niecznie posiadających doświadczenie w pracy. Debata ta pokazała jak różne zda-
nia mają uczestnicy na przedstawiony temat. 
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Nasi przedstawiciele XVI Krajowego Zjazdu Młodej Kadry w Lublinie. 
 
 
Na zakończenie pierwszego dnia zorganizowano wyjście do klubu „Rzut Beretem”. 
Drugiego dnia zjazdu odbyło się zwiedzanie budynku ECOTECH-COMPLEX powsta-
łego w ramach współpracy jednostek naukowych Uniwersytetu Medycznego oraz 
UMCS w Lublinie wraz z Uniwersytetem i Politechniką Rzeszowską. Po budynku 
oprowadzał Dyrektor Zarządzający Andrzej Stępniewski. W budynku tym znajduje 
się sala wykładowa z bardzo nowoczesnym sprzętem umożliwiającym prowadze-
nie dwustronnych transmisji na cały świat. Dodatkowo w obiekcie znajdują się 
clean roomy, czyli pomieszczenia, w których można prowadzić badania nad mate-
riałami biologicznymi. Wiele urządzeń znajdujących się w Ecotech chłodzona jest 
ciekłym azotem. Na wyposażeniu jest także jeden z najnowocześniejszych rezo-
nansów o mocy 7 tesli.  
 

Kolejnym punktem zwiedzania był most w ciągu ulicy Muzycznej na rzeką 
Bystrzycą o niespotykanej konstrukcji łukowej bez podpory przejściowej w nurcie 
rzeki. Rozpiętość mostu wynosić będzie 75m, długość ponad 90 metrów. Do jego 
wybudowania potrzebne jest 6 tys. metrów sześciennych betonu oraz tysiąc ton 
stali. Konstrukcja obiektu oparta zostanie na 150 palach.  
 
 
 
 
 
 
 

26 
 

 

 
 

Następnie odbyło się zwiedzanie Starego Miasta oraz zabytków Lublina, po któ-
rych uczestników oprowadzali przewodnicy opowiadając historie powstania po-
szczególnych budynków a także legendy związane z Lublinem. 
 

 
 

 
Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy udali się na halę w celu wzięcia udziału             
w grach sportowych. Organizatorzy przygotowali dla uczestników buble football 
oraz laserowy paintball. Wydarzeniem wieńczącym drugi dzień zjazdu był wieczór 
integracyjny podczas którego uczestnicy mogli bawić się przy muzyce disco-polo 
oraz między innymi brać udział w quizie zawierającym pytania na temat legend            
i zabytków Lublina a także wiedzy inżynierskiej. Podczas wieczoru nastąpiło prze-
kazanie organizatorom kolejnego zjazdu KM o/Rzeszów pamiątkowej listwy oraz 
księgi, do której będą wpisane wszystkie dotychczasowe zjazdy Młodej Kadry 
PZITB. 
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9.  SPOTKANIE  CZWARTKOWE 
 
27 października  odbyło się czwartkowe spotkanie dyskusyjne nt.: 

1. „Realizacja obiektów szpitalnych przez ERBUD”,  
2. „Poprawa efektywności energetycznej z zastosowaniem 

technologii kogeneracji i trigeneracji”.  
 
Spotkanie prowadzili: Pan Jacek Mikuła Dyrektor ds. Realizacji i Pan 
Jacek Martynuska Dyrektor ds. Handlowo-Technologicznych firmy 
ERBUD S.A. Rzeszów.  Prelegenci podzielili się bogatymi doświadcze-
niami firmy na przykładach licznych realizacji obiektów szpitalnych w 
kraju i za granicą. Dziękujemy Panu Prezesowi Mirosławowi Młynar-
skiemu za przychylność w zorganizowaniu prelekcji. 
 

     
Prowadzący seminarium – p. Jacek Mikuła i p. Jacek Martynuska 

 
 

   
 

Uczestnicy  seminarium 
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10.  KOŁO  SENIORÓW 
 

Dnia 13 września br. odbyło się plenerowe spotkanie 
Koła Seniorów PZITB  Oddziału Rzeszowskiego zorga-
nizowane na terenie Firmy STYROBUD w Trzebosi, 
która je w całości zasponsorowała. 
W części „roboczej” uczestnicy spotkania zwiedzili 
zakład, zapoznając się z nowoczesnymi technologiami  
produkcji wyrobów betonowych firmy STYROBUD. 
 

 
Następnie odbyło się spotkanie to-
warzyskie w strefie rekreacyjnej fir-
my, gdzie przy znakomitym poczę-
stunku  szybko mijał czas spotkania 
wypełniony wspomnieniami zawo-
dowymi i towarzyskimi, śpiewaniem 
piosenek, a nawet czytaniem wła-
snych wierszy. 
 

 
 
Odbył się również konkurs w łowieniu ryb nad 
uroczym stawem, gdzie jak się okazało najwięcej 
szczęścia miał Kol. Przewodniczący Jacek Hess, 
który złowił najwięcej ryb, a wśród nich pojawiły 
się nawet rzadkie jesiotry. 
 
                                                                                              

 
  

Ubolewamy, że wielu kolegów nie mogło wziąć udziału w spotkaniu                        
z uwagi na stan zdrowia. Dziękujemy Zarządowi Firmy STYROBUD za sfi-
nansowanie spotkania integracyjnego Koła Seniorów, licząc na możliwość 
jego powtórzenia w następnych latach.  
 
Przewodniczący Koła Seniorów Kol. Jerzy Styś 
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11.  BAL  BUDOWLANYCH 
 
W dniu 1 października br. w klubie ZODIAK przy ul. Mieszka I                     

w Rzeszowie odbyła się zabawa taneczna z okazji „Dnia Budowla-
nych” zorganizowana przez nasz Oddział PZITB.  W spotkaniu uczest-
niczyli członkowie PZITB, sympatycy oraz pracownicy firm będących 
członkami zbiorowymi  PZITB. 
Zabawę zasponsorowały nasi Członkowie Wspierający PZITB, firmy: 
STYROBUD, BESTA i HARTBEX za co im serdecznie dziękujemy! 
          Gości przywitał Przewodniczący Oddziału PZITB kol. Jacek Hess,               
a na rozpoczęcie wszyscy uczestnicy zabawy tradycyjnie zaśpiewali 
„hymn’  budowlańców Murarze, Murarze do dźwięków muzyki               
zespołu „HARTBEX po godzinach”. 

Znakomity catering, profesjonalna orkiestra oraz sceneria sali                 
i obsługa balu spowodowały, że nastroje wszystkim świetnie                 
dopisywały, a zabawa trwała do białego rana. 
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12.  ZAPROSILI  NAS 

 
 

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w licznych spotkaniach                                          
i uroczystościach na które zostaliśmy zaproszeni, w tym: 
 
 
03.10.2016 Coroczne spotkanie członków SITK RP w Rzeszowie,  

07.10.2016 Inauguracja roku akademickiego Politechniki  
                          Rzeszowskiej, 

15-17.10.2016     XXII Konferencja „Ekologia a budownictwo”  
                          w Bielsku Białej, 

20.10.2016 60 rocznica SEP w Rzeszowie, 

21.10.2016 65 rocznica Oddziału PZITB w Opolu, 

22.10.2016 Spotkanie Klubu Prezesów Polski Południowej, 

27.10.2016 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze NOT, 

14.11.2016 Kodeks Budowlańca na Politechnice Rzeszowskiej, 

16.11.2016 Spotkanie w Kołach Krośnieńskich z firmą SIPUR, 

30.11.2016 Firma CEMEX w Best-Construction, 

08.12.2016 Finał Konkursu ZŁOTA KIELNIA Budowa Roku 2015   
                          w Lublinie, 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie 

35-060 Rzeszów ul. PCK 2,       NIP 813-10-09-483,        REGON 690 267 817 
Tel.  17 862 41 35,   17 852 13 89,            e-mail: rzeszow.pzitb@gmail.com 
Biuletyn opracowali: Barbara Tekiela i Jacek Hess. 

 
Rzeszów, grudzień  2016 r. 


