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1. S łowo wstępne 
 
 

Drogie Koleżanki!   Drodzy Koledzy! 
 
 

Dobiegła końca, wydłużona do czterech lat kadencja władz 
PZITB. Akcja sprawozdawczo-wyborcza w Kołach Oddziału Rze-
szowskiego odbyła się w okresie od 30 grudnia 2011 r. do 14 marca 
2012 r. Walne Zgromadzenie Oddziału miało miejsce w dniu                        
24 marca 2012 br. Dorobek Oddziału w okresie tego 4-lecia starałem 
się przedstawić w złożonym sprawozdaniu, a ocenę działalności                
Zarządu Oddziału w tym okresie pozostawiam szanownym Koleżan-
kom i Kolegom.  

Dziękuję Zgromadzeniu za udzielone Zarządowi Oddziału 
absolutorium oraz za ponowne obdarzenie zaufaniem mojej osoby w 
wyborach Przewodniczącego Oddziału zapewnieniem, że z niesłabną-
cym zaangażowaniem będziemy realizować cele Stowarzyszenia oraz 
nakreślony na WZO program działania. 

Do Koleżanek i Kolegów  kieruję apel o większe zaangażowa-
nie w działalność Oddziału i podnoszenie prestiżu Stowarzyszenia w 
środowisku budowlanych Podkarpacia. 

 
 

Z koleżeńskim pozdrowieniem  
 

mgr inż. Adam Jakóbczak 
Przewodniczący Oddziału PZITB 

 

 4

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-
Wyborczego Członków PZITB O /Rzeszów w dniu 24 marca 2012 
roku w Rzeszowie 

1. Otwarcie obrad – 100 (I termin), 1030 (II termin). 
2. Powitanie gości i członków Oddziału uczestniczących w WZO. 
3. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego WZO i jego wybór w głosowaniu jawnym.  
4. Zgłoszenie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza WZO i ich wybór w 

głosowaniu jawnym. 
5. Uczczenie pamięci zmarłych Kolegów. 
6. Wręczenie nagród Oddziału i odznaczeń honorowych PZITB. 
7. Przemówienia i wystąpienia okolicznościowe.  

Przerwa  
8. Przedstawienie przez Przewodniczącego WZO porządku obrad oraz jego przyjęcie. 
9. Przedstawienie przez Sekretarza WZO projektu „Regulaminu obrad” i jego przyjęcie w 

głosowaniu jawnym. 
10. Przedstawienie i przyjęcie protokołu z WZD w dniu 28 marca 2008 r. 
11. Wybór Komisji powoływanych przez WZO w głosowaniu jawnym w tym: 
*  Komisji Mandatowej 3-5 osób – 3 osoby (propozycja Z.O.) 
*  Komisji Wyborczej 3-5 osób – 3 osoby (propozycja Z.O.) 
*  Komisji Skrutacyjnej 3-5 osób – 3 osoby (propozycja Z.O.) 
*  Komisji Uchwał i Wniosków 3-5 osób – 3 osoby (propozycja Z.O.) 
12. Ukonstytuowanie się w/w Komisji. 
13. Złożenie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu przez Przewodniczącego 

Oddziału. 
14. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
15. Złożenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego. 
16.Przedstawienie proponowanych kierunków pracy Oddziału na kadencję 2012-2016 przez 

ustępującego Przewodniczącego Oddziału. 
17. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i programem. 
18. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności WZO. 
19. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału (głosowanie jawne). 
20. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Oddziału i jego wybór w głosowaniu 

tajnym. 
21. Dalszy  ciąg dyskusji. 
22. Ogłoszenie wyniku wyborów na Przewodniczącego Oddziału. 
23. Podjęcie uchwały w głosowaniu jawnym dotyczącej liczebności wybieranych na kaden-

cję  2012-2016 władz Oddziału. 
24. Wybory (w głosowaniu tajnym): 
*  Zarządu Oddziału (6-15 członków) – 10 członków  
*  Komisji Rewizyjnej (3-5 członków) – 5 członków (propozycja Z.O.) 
*  Sądu Koleżeńskiego (3-7 członków) – 3 członków (propozycja Z.O.) 
*  Delegatów na KZD - 3 delegatów + 2 zastępców delegata 
*  Delegata do RW FSNT NOT - 1 delegat 
25. Ogłoszenie wyników wyborów. 
26. Uchwalenie Regulaminu Zarządu Oddziału. 
27. Wolne wnioski. 
28. Podjęcie uchwał  WZO (głosowanie jawne). 
29. Zamknięcie obrad. 
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3. O twarcie obrad  
 
Dnia 24 marca 2012 roku w siedzibie Oddziału PZITB w Rzeszowie odbyło się 

Walne Zgromadzenie Oddziału.   
Obrady zostały otwarte o godzinie 1130  przez dotychczasowego Przewodniczącego 
Rzeszowskiego Oddziału PZITB kol. Adama Jakóbczaka, który powitał zgroma-
dzonych, w tym szczególnie  gości honorowych.  
 

 
Przewodniczący Oddziału kol. Adam Jakóbczak otwiera obrady WZO 

 
Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów: kol. kol. Bronisława Bara, 

Aleksandra Kontka, Leszka Burego, Jana Bojko i Janiny Żyradzkiej.  
 

Członkowie PZITB na Sali obrad WZO  

 
                              Koledzy  J. Kuna, K. Mrozik, J. Mrozik, R. Lis, R. Jadach 
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Koledzy  M. Podgórski, Sz. Woliński, J. Styś 

 
Przewodniczący Kół Krośnieńskich A. Kaczkowska i  S. Śliwka 

 

 
Przewodnicząca KT Nr 2 kol. E. Sobierajska i kol. P. Zoła  
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Kol. Cz. Barszczak, Przewodniczący PDK OIIB Z. Detyna i kol. A. Reichhart 

 
Przewodniczący Koła PZITB przy PRz. Kol. Lucjan  Ślęczka 

 

 
Koledzy z Koła przy BPBP B. Paśko, A. Szluz, T. Pietrucha  
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Kol. Piotr Wojtan   

 
Przewodniczący Koła Zakł. przy RESBUD T. Sikorski,  

kol. A. Ruchlewicz, kol. E. Porzuczek 

 
Kol. E. Kocur i kol. R. Jaworski 
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4. Wybór Prezydium WZO 
 
Przewodniczący kol. A. Jakóbczak zaproponował skład Prezydium WZO: 
 na przewodniczącego kol. Emila Szczepańskiego 
 na zastępcę kol. Bogusława Bukowego 
 na sekretarza kol. Mariana Podgórskiego 
Kol. E. Szczepański w imieniu swoim i kolegów podziękował za wybór i przed-

stawił porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. 

 
 

 
 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Oddziału 
Przewodniczący  kol. Emil Szczepański, Zastępca Przewodniczącego kol. Bogusław Bukowy,                                          

Sekretarz kol. Marian Podgórski 
 
 
5. Wręczenie  nagród i odznaczeń 
 
Następnie Przewodniczący Oddziału wręczył odznaczenia honorowe PZITB 

przyznane przez Zarząd Główny. 
Srebrną Odznaką Honorową zostali wyróżnieni – kol. Eugeniusz Porzuczek                   
i kol. Bogusław Uchman. 
Złotą Odznaką Honorową został wyróżniony kol. M. Bajerlajn i kol. A. Gołąbek.  
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Przewodniczący A. Jakóbczak wręcza Srebrną Odznakę Honorową PZITB kol. B. Uchmanowi                                                        

 

   
i kol. E. Porzuczkowi 

 

 
Złotą Odznakę Honorową PZITB odbiera kol. A. Gołąbek                                                      
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Z kolei złotą honorową odznaką PZITB z diamentem zostali                
odznaczeni: 

 

 
 

Kol. Edward Gala  
 

 
 

Kol. Jerzy Styś  
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Kol. Jan Kupiec 

 

 
Kol. Józef Bosek 

 

 
Kol. Szczepan Woliński 
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Nagrody oddziału za kadencję 2008-2012 otrzymali: 

 
Kol. Maria Grancowska za wieloletnią, pełną osobistego zaangażowania w problematykę działalności 

stowarzyszeniowej, pracę w Biurze Zarządu Oddziału 

 
Kol. Anna Kaczkowska za opracowanie monografii na temat „Muzeum Przemysłu Naftowego                            

w Bóbrce” opublikowanej w IV tomie albumu „Zabytki Techniki Grupy Wyszehradzkiej” 
 

 
Kol. Eugeniusz Porzuczek za aktywny udział w prowadzonej przez Oddział działalności gospodarczej 
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Kol. Jan Chudzik za długoletnią, aktywną pracę w  Zespole Rzeczoznawców Budowlanych                         

oraz w Konsultacyjnej Radzie Technicznej Oddziału PZITB w Rzeszowie 
 

 
Kol. Jan Kuna za długoletnią, pełną zaangażowania pracę                                                                                       

w Komisji Rewizyjnej Oddziału PZITB w Rzeszowie 
 

 
     Kol. Szczepan Woliński za znaczący wkład i zaangażowanie                                                                                       

w działalność szkoleniową Oddziału 



 15

 
 

 
 

Kol. Julian Krupa za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę dla rozwoju Oddziału, 
a szczególnie dla działalności rzeczoznawczej 

 

 
Ponadto dyplomy uznania otrzymali: 

 
 

 
 

Przewodniczący Oddziału wręcza kol. W. Schwarzowi i kol. A. Gołąbkowi dyplomy uznania 

 
 

 16

6. Przemówienia okolicznościowe wygłosili  zaproszeni goście 
 

 
 

Przewodniczący PDK OIIB mgr inż. Zbigniew Detyna składa gratulacje członkom Oddziału                                        
z okazji Walnego Zgromadzenia Oddziału 

 
 

 
 

W imieniu SARP gratulacje przekazuje mgr inż. arch. Władysław Boczkaj 
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Mgr inż. Bolesław Pałac w imieniu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszów                                     
składa gratulacje  

 
 
 
 

Na ręce kol. Adama Jakóbczaka wpłynęły gratulacje od: 
 Wojewody Podkarpackiego Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej  
 Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty  
 Prezesa Oddziału SITK w Rzeszowie Mariana Sulenckiego 
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7 .  Sprawozdanie Zarządu Oddziału za okres kadencji  2008 – 2012 
 

 
Przewodniczący Oddziału kol. A. Jakóbczak składa sprawozdanie za ubiegłą kadencję  

 
 
I. Wyniki Walnego Zgromadzenia Delegatów  
 

Walne Zgromadzenie Delegatów Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku 
Inżynierów  i Techników Budownictwa odbyło się w dniu 28 marca 2008 roku. 
Delegaci biorący udział  w Walnym Zgromadzeniu reprezentowali 136 członków 
Oddziału zorganizowanych w  9 Kołach, w tym: 
w 5 Kołach Zakładowych     
w 3 Kołach Terenowych 
oraz w Kole Seniorów. 

Zasięg terytorialny tych Kół nie obejmował niestety peryferyjnych rejonów 
woj. Podkarpackiego z wyjątkiem Krosna, gdzie działają dwa prężne Koła: Koło 
Zakładowe przy Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym w Krośnie i Koło 
Miejskie w Krośnie. 
 

Walne Zgromadzenie Delegatów podsumowało działalność Oddziału w minio-
nej (2005-2008) kadencji, wytyczyło kierunki działania na kadencję 2008-2012 
oraz dokonało wyboru władz Oddziału na te kadencję. 
Przewodniczącym Oddziału  wybrano kol. Adama Jakóbczaka. 
W skład Zarządu Oddziału wybrano imiennie 8 osób  oraz przewodniczących Kół: 
- Krośnieńskie Miejskie – Anna Kaczkowska 
- Koło przy KPB – Stanisław Śliwka 
- Koło przy SKANSKA – Aleksander Kontek 
- Koło przy Politechnice Rz. – Grzegorz Bajorek. 
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Wybrano również: 
 5 osobową Komisję Rewizyjną Oddziału  
 3 osobowy Sąd Koleżeński Oddziału 
 3 delegatów + 2 zastępców delegatów na KZD PZITB  
 oraz delegata do Rady Wojewódzkiej FSNT NOT. 

Na swoich pierwszych posiedzeniach wybrane organa Oddziału ukonstytuowały się 
jak następuje: 

 
Zarząd Oddziału 
1. Adam Reichhart – Z-ca Przewodniczącego – członek Prezydium Z.O. 
2. Edward Gala– Z-ca Przewodniczącego – członek Prezydium Z.O. 
3. Aleksander Kontek – Z-ca Przewodniczącego – członek Prezydium Z.O. 
4. Alicja Róg – sekretarz – członek Prezydium Z.O. 
5. Bogusław Uchman – skarbnik – członek Prezydium Z.O. 
6. Szczepan Woliński – członek Z.O. 
7. Danuta Pazdro – członek Z.O. 
8. Ryszard Lis – członek Z.O. 
9. Eugeniusz Porzuczek – członek Z.O. 
10. Grzegorz Bajorek – członek Z.O.  
11. Anna Kaczkowska – członek Z.O.  
12. Stanisław Śliwka – członek Z.O.  
 
Komisja Rewizyjna Oddziału 
1. Jerzy Styś – Przewodniczący 
2. Halina Hess – Z-ca Przewodniczącego 
3. Bronisław Czyż – sekretarz 
4. Janusz Pasternak – członek 
5. Jan Kuna – członek 
 
Sąd Koleżeński 
1. Jak Kupiec –Przewodniczący 
2. Piotr Wojtan – sekretarz 
3. Ewa Sobierajska – członek  
 
Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów wybrani zostali:  
1. Adam Jakóbczak 
2. Adam Reichhart 
3. Edward Gala 
zaś zastępcami delegatów: 
1. Danuta Pazdro 
2. Józef Ślączka 
 
Delegatem Oddziału do Rady Wojewódzkiej FSNT NOT wybrany został Adam 
Jakóbczak. 
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W oparciu o przedłożone wnioski i przeprowadzoną dyskusję podjęto uchwałę 
określającą kierunki pracy Oddziału w kadencji 2008-2012. 

 
Dla realizacji celów statutowych Zarząd Oddziału powołał Komisje Problemowe 
oraz ich Przewodniczących: 
1. Komisja Nauki – Przewodniczący Adam Reichhart 
2. Komisja Historii i Informacji – Przewodniczący Zbigniew Plewako 
3. Komisja Samopomocy Koleżeńskiej – Przewodnicząca Maria Kaczmarczyk 
4. Komisja Projektowania, Realizacji i Szkolenia – Przewodniczący Marian 

Podgórski 
5. Komisja Budżetowo-Gospodarcza – Przewodniczący Józef Bosek 
  
II. Działalność PZITB na szczeblu centralnym 
 
W okresie mijającej kadencji aktywna działalność PZITB jako całość koncentrowa-
ła się na kilku podstawowych grupach zagadnień: 

a) Problematyka organizacji jubileuszu 75-lecia istnienia Stowarzyszenia 
b) Wdrażanie postanowień nowego Statutu PZITB 
c) Reaktywacja kształcenia zawodowego 
d) Rozwój działalności stowarzyszeniowej wśród młodzieży akademickiej i 

uczniów średnich szkół zawodowych 
e) Współpraca międzynarodowa głównie w ramach Grupy Wyszehradzkiej 
f) Stabilizacja stanu ekonomicznego i rozwój merytoryczny czasopism i wy-

dawnictw PZITB 
g) Uporządkowanie prawne majątku PZITB 
h) Rozwój rzeczoznawstwa  PZITB 
i) Wzmocnienie finansów PZITB 
j) Współpraca w ramach grupy B-8. 

Niektóre z tych grup dotyczą wyłącznie działalności Z.G. (c, j). W innych Oddział 
nasz uczestniczył na miarę swoich kompetencji i możliwości. 
ad. d – nie udało się podjąć skutecznych działań w tym zakresie 
ad. e – kol. A. Kaczkowska opracowała artykuł do wydawnictwa „G W” 
ad. f – udział Oddziału w tym zakresie jest negatywny gdyż ograniczyliśmy pre-

numeratę „Przeglądu Budowlanego” 
ad. g –  uporządkowano sprawy ewidencji środków trwałych w tym: ustalenie aktu-

alnej wartości budynku i zasad jego amortyzacji 
ad. h, i – podejmowane działania na miarę możliwości Oddziału i sytuacji na rynku 

rzeczoznawstwa i szkoleń 
ad. b – odrębnym zagadnieniem jest sprawa wdrażania postanowień nowego Statu-
tu PZITB. Nowy Statut PZITB został uchwalony przez XLIII KZD w Krakowie w 
dniu 2 marca 2008 r. Następny XLIV Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów 
odbył się w Warszawie w dniach 16-17 października 2009 r. dla uczczenia Jubileu-

 24

szu 75-lecia Stowarzyszenia. Kolejne dwa Nadzwyczajne Krajowe Zjazdy Delega-
tów, a mianowicie: 
- XLV NKZD, który odbył się w Warszawie w dniu 12 września 2010 r. 
- XLVI NKZD odbyty również w Warszawie w dniu 14 grudnia 2010 r. poświęco-
ne były właśnie wdrażaniu postanowień nowego Statutu. 
Pierwszy zatwierdził regulaminy Z.G., GKR oraz GSK oraz Regulamin Nadawania 
Godności Członka Honorowego PZITB, natomiast kolejny decydował jak długa (3 
czy 4 letnia) ma być kadencja wybranych na Zjeździe Krakowskim władz PZITB.  
Dalsze wdrożenie postanowień nowego Statutu odbywało się już bez zwoływania 
kolejnych NKZD, a na szczeblu Oddziału mieć będzie miejsce między innymi na 
dzisiejszym WZO.  
 

3. Działalność Oddziału PZITB 
Działalność Zarządu Oddziału w mijającej kadencji była programowana i realizo-
wana z uwzględnieniem kierunków wytyczonych przez: 
- Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów 
- Program działania PZITB opracowany na podstawie Uchwały KZD w Krakowie 
oraz kolejnych Zjazdów Nadzwyczajnych. 

Maksymalna aktywność Oddziału związana była z przygotowaniem i organiza-
cją obchodów jubileuszu 75-lecia istnienia PZITB, jako kontynuatora Polskiego 
Związku Inżynierów Budownictwa oraz połączonych z nimi obchodów jubileuszu 
60-lecia Oddziału PZITB w Rzeszowie. 
Obchody te poprzedziło zakończenie opracowania oraz wydanie Kroniki 60-lecia 
Oddziału PZITB w Rzeszowie, której egzemplarz otrzymali wszyscy uczestnicy 
NWZO. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału poświęcone tym jubileuszom 
uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz Politechniki Rzeszowskiej, 
Zarządu Głównego PZITB, RW  NOT oraz regionalnych władz administracyjnych. 
Z okazji Jubileuszu 75-lecia PZITB Wiceprzewodniczący Z.G. wręczył przyznane 
z tej okazji przez Zarząd Główny PZITB „Medale 75-lecia PZITB”. Medale te 
otrzymali: 

 Goście honorowi NWZD – 6 szt. 
 Zasłużeni seniorzy PZITB – 10 szt. 
 Zasłużeni dla Oddziału PZITB – 8 szt. 
 Rzeczoznawcy – 8 szt. 
 Członkowie Wspierający – 14 szt. 
 Członkowie Zarządu Oddziału – 9 szt. 
 Członkowie Organów i pracownicy Biura Z.O. – 10 szt. 

Ogółem przyznano 65 medali. 
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Podczas tej uroczystości wręczono również 29 odznaczeń honorowych przyzna-
nych przez Z.G. zasłużonym członkom Oddziału oraz odznakę „Zasłużony Senior 
PZITB” kol. Józefowi Zamorskiemu. 
 
3.1. Działalność wewnątrz-organizacyjna 
 
W okresie mijającej kadencji odbyło się: 

a)  18 posiedzeń Zarządu Oddziału na których podjęto 50 uchwał dotyczą-
cych: 

- spraw statutowo-organizacyjnych –12 
- zatwierdzenia uchwał Prezydium Z.O. – 8 
- spraw członkowskich – 4 
- odznaczeń i wyróżnień – 2 
- zatrudnienia i wynagrodzeń – 4 
- gospodarczo-finansowych – 9 
- zapomóg z FSK – 3 
- konkursu BRP – 8  
b) 23 posiedzenia Prezydium Zarządu Oddziału na których podjęto 51 

uchwał dotyczących: 
- spraw statutowo-organizacyjnych – 2 
- spraw członkowskich – 12  
- odznaczeń i wyróżnień – 5 
- zatrudnienia i wynagrodzeń – 15 
- szkoleń – 2 
- spraw gospodarczo-finansowych – 6 
- zapomóg z FSK – 4  
- konkursu BRP – 5 

Liczebność Kół oraz członków zwyczajnych Oddziału wynikała z jednej strony 
z kreatywności i zaangażowania aktywnych działaczy Stowarzyszenia, a z drugiej 
strony z bierności i opieszałości niektórych kolegów. 

W okresie kadencji w roku 2009 zorganizowano Koła PZITB przy firmie Best 
Construction i Przedsiębiorstwie Budowlanym BESTA. Niestety Koło przy Best 
Construction zostało rozwiązane z końcem 2011 roku.  
W tym okresie przyjęto 38 nowych członków. 
 

Równocześnie mając na uwadze skomplikowaną sytuację Kół, których człon-
kowie albo pracują rozrzuceni często po całym obszarze kraju (Koła Zakładowe) 
albo mieszkają i pracują na obszarze kilku powiatów (Koła Terenowe), Zarząd 
Oddziału skierował indywidualne listy do wszystkich członków, zalegających z 
opłacaniem składek za okres dłuższy niż 1 rok (zgodnie z § 22 Statutu) z prośbą o 
uregulowanie zaległości lub deklarację o rezygnacji z członkostwa. Odzew ze stro-
ny większości kolegów był bardzo żywy i efektywny, natomiast brak jakiejkolwiek 
reakcji ze strony niektórych kolegów został potraktowany jako podstawa do podję-
cia przez Z.O. Uchwały o skreśleniu danej osoby z listy członków PZITB. 
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W tym trybie w okresie mijającej kadencji skreślonych zostało z listy członków 
Oddziału:   30 osób. 
W rezultacie liczebność członków Oddziału na koniec każdego roku wynosiła: 

- stan na 31.12.2008 rok – 134 członków 
- stan na 31.12.2009 rok – 147 członków 
- stan na 31.12.2010 rok – 141 członków  
- stan na 31.12.2011 rok – 144 członków 

 
Równocześnie dla ułatwienia członkom bieżącego regulowania składek, bez 

konieczności wizytowania Biura Z.O., zaproponowano możliwość dokonywania 
wpłat drogą internetową lub przelewami bankowymi. Spadek aktywności znaczniej 
części członków Oddziału był widoczny również na poprzedzających Walne 
Zgromadzenie Oddziału zebraniach sprawozdawczo-wyborczych Kół.  
Równocześnie podstawowa działalność statutowa Oddziału realizowana jest dzięki 
aktywności tych koleżanek i kolegów, którzy od lat angażują się w prace stowarzy-
szenia. 

Doceniając ich zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia na wniosek                  
Kół oraz Zarządu Oddziału, Zarząd Główny wyróżnił ich honorowymi odznacze-
niami PZITB. 

W roku 2008 na WZD: srebrną odznaką honorową PZITB wyróżniony został 
kol. Marek Bajerlajn oraz kol. Aleksander Szluz,  a złotą odznaką PZITB kol. kol. 
Irena Kurowska-Stypuła, Zbigniew Plewako oraz Małgorzata Żabicka-Poloczek. 
 

W roku tym kol. Edward Gala został wyróżniony nagrodą im. Prof. A. Dyżew-
skiego, a kol. Prof. Stanisław Kuś otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Rzeszowa. 
 
W roku 2009 na NWZO 
Srebrne odznaki PZITB otrzymali: 
Halina Hess 
Leszek Hładki 
Donat Partyka 
Danuta Pazdro 
Jacek Pięta 
Tomasz Sikorski 
Piotr Wojtan 
 
Złote odznaki PZITB otrzymali: 
Czesław Bałamut 
Andrzej Gołąbek 
Zbigniew Kiełbasa 
Aleksander Kozłowski 
Lech Lichołai 
Stanisław Materniak 
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Bogdan Stankiewicz 
Aleksander Starakiewicz 
Lucjan Ślęczka 
 
Złote  odznaki z diamentem otrzymali: 
Adam Jakóbczak 
Adam Reichhart 
Piotr Zoła 
 

W okresie mijającej kadencji wyróżnieni zostali odznaką „Zasłużony Senior 
PZITB” kol. Wilhelm Hrycyszyn i kol. Zbigniew Szczupak. 
Istotną rolę w działalności Oddziału odgrywa zaangażowanie instytucji współpra-
cujących ze Stowarzyszeniem na zasadzie „członkostwa wspierającego”. Liczba 
aktywnych członków wspierających wynosiła: 
w 2008 r. – 9 
w 2009 r. – 14 
w 2010 r. – 13 
w 2011 r. – 13 

Podjęta przed 10 laty inicjatywa opracowania rysu historycznego rozwoju bu-
downictwa na Podkarpaciu w okresie powojennego 50-lecia znalazła pozytywny 
odzew wśród licznej rzeszy pracowników budownictwa, którzy brali bezpośredni 
udział w tych zdarzeniach najczęściej byłych lub aktywnych członków PZITB. 
 

W styczniu zorganizowaliśmy spotkanie seniorów budownictwa, którzy mieli 
możliwość zapoznania się z przygotowanymi materiałami, oraz ich ewentualnego 
uzupełnienia lub skorygowania. Jestem przekonany, że uda nam się sfinalizować to 
wydawnictwo jeszcze w bieżącym roku. 
 

Bieżącą działalność Oddziału przedstawiamy w wydawanym  Biuletynie Infor-
macyjno-Technicznym, który w mijającej kadencji ukazał się po 3 wydania w każ-
dym roku. 
 

Jeżeli chodzi o samopomoc koleżeńską, to w mijającej kadencji udzielono      
14 zapomóg na łączna kwotę 4150 zł, w tym 13 zapomóg losowych, 1 zapomoga 
pośmiertna. 
 
3.5. Współpraca z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa  

 
Realizowane zasady i formy współpracy między PDK OIIB a Stowarzyszenia-

mi, w tym również z PZITB zostały wzbogacone i poszerzone po odbytym w 2010 
roku Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Izby.  
Dotychczasowa współpraca w zakresie szkoleń i współredagowania Biuletynu 
Informacyjnego Izby poszerzona została o: 
- współorganizowanie konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” 
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-współorganizowanie konkursu prac dyplomowych absolwentów WBiIŚ Politech-
niki Rzeszowskiej. 
Wstępnie uzgodniono wspólne organizowanie spotkań czwartkowych. 
 
3.5. Kontynuowana jest współpraca z Oddziałami PZITB Polski Południowej 
w ramach działającego Klubu Prezesów Polski Południowej, polegająca głównie na 
wymianie poglądów i uzgodnień stanowisk, w węzłowych problemach działalności 
PZITB. We wrześniu 2008 r. Oddział Rzeszowski był gospodarzem spotkania 
Klubu Prezesów Polski Południowej. 
 
3.4. Działalność promocyjna 

Koncentruje się na głównej dorocznej imprezie jaką jest konkurs „Budowa Ro-
ku Podkarpacia”. Konkurs z każdym rokiem obejmuje coraz więcej uczestniczą-
cych w nim obiektów, a dla jednostek zgłaszających, zarówno projektantów, inwe-
storów jak i wykonawców otrzymane nagrody i wyróżnienia stanowią coraz bar-
dziej doceniany symbol pozycji na rynku budowlanym. 
 
W okresie mijającej kadencji, w poszczególnych latach przyznano: 
Lp. Miejsce 2007 2008 2009 2010 

1. I miejsce + ty tuł BRP 5 3 4 8 
2. II miejsce 5 3 5 8 
3. III miejsce 2 3 1 - 
4. Wyróżnienie 1 1 2 - 
5. Wyróżnienie specjalne       

i branżowe 
- 1 2 1 

 
W ramach podsumowania X edycji konkursu wyróżniono te instytucje, które na 

przestrzeni 10-lecia najbardziej aktywnie uczestniczyły w kolejnych konkursach, 
przyczyniając się tym samym do promocji zrealizowanych na Podkarpaciu cieka-
wych obiektów jak i do promocji i popularyzacji  samej idei konkursu.  

Dla podniesienia rangi konkursu do współpracy w procesie oceny zgłaszanych 
obiektów zaproszeni zostali zarówno przewodniczący Oddziałów branżowych SNT 
działających na Podkarpaciu w odniesieniu do zgłaszanych obiektów z tych branż, 
jak również Dyrektor WINB oraz  Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
 

Do działalności promocyjnej Oddziału zaliczyć należy również organizowany 
konkurs prac dyplomowych absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. 18 maja 2009 roku odbyła się 5-ta edycja 
tego konkursu. Dziewięcioosobowa Komisja Konkursowa złożona z przedstawicie-
li Politechniki Rzeszowskiej, Z.O. PZITB, PDK OIIB oraz przedsiębiorstw wyko-
nawczych przyznała: 

 jedną nagrodę I stopnia 
 jedną nagrodę II stopnia 
 trzy nagrody III stopnia 
 dwa wyróżnienia 
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PZITB współdziała na arenie międzynarodowej z branżowymi organizacjami 
działającymi w sferze budownictwa z Węgier, Czech i Słowacji w ramach tzw. 
„Grupy Wyszehradzkiej”. Współpraca ta polega między innymi na wspólnym re-
dagowaniu i wydawaniu albumu promującego „Zabytki techniki krajów czwórki 
Wyszehradzkiej”. W IV tomie tego wydawnictwa zamieszczono 10 stronicowe 
opracowanie kol. Anny Kaczkowskiej „Muzeum Przemysłu Naftowego im. Igna-
cego Łukasiewicza” w Bóbrce k/Krosna. 
 
3.5. Działalność gospodarcza 
Głównymi nurtami tej działalności pozostaje: 
- działalność rzeczoznawcza 
- działalność szkoleniowa. 
Do tej sfery działalności zaliczyć należy również: 
- dystrybucję wydawnictw centralnych, która w miarę rozwoju internetu odgrywa 

coraz mniejszą rolę, 
- wynajem pomieszczeń biurowych, która w ostatnim okresie również wykazuje 

ograniczone zainteresowanie. 
 
Do działalności gospodarczej zaliczyć należy również działania podejmowane w 

celu utrzymania i rozbudowy majątku będącego na stanie Oddziału. 
W tym zakresie w okresie mijającej kadencji: 
- zaprojektowano i wykonano parking, współfinansowany przez Zarząd Oddziału 

PZITB  i Zarząd Okręgu  PZF, 
- dokonano niezbędnych napraw systemu odwodnienia  dachu, 
- zaprojektowano windę zewnętrzną dla obsługi kondygnacji będących własnością 

Oddziału, której realizacja jest przewidziana w bieżącym roku, 
- w ostatnim okresie po kontroli bhp, przeprowadzono w siedzibie Oddziału wy-

mianę oświetlenia, 
- doposażono Biuro w zestawy komputerowe oraz wprowadzono skomputeryzowa-

ny system finansowo-księgowy co wiązało się z koniecznością zakupu odpo-
wiednich programów. 

Zgodnie z zaleceniami MPEC Rzeszów wspólnie z Z.O. PZF uzgodniono dokona-
na zostanie modernizacja węzła c.o.  

 
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Rzeszowskiego PZITB 

za okres od 28.03.2008 r. do 24.03.2012 r. 
 

I. Działalność statutowa Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Komisja Rewizyjna Oddziału PZITB w Rzeszowie wybrana została na Walnym 
Zgromadzeniu Delegatów Oddziału w dniu 28.03.2008 r. w następującym składzie: 

1. kol. Halina Hess 
2. kol. Bronisław Czyż 
3. kol. Janusz Pasternak 
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4. kol. Jan Kuna 
5. kol. Jerzy Styś 

Na pierwszym zebraniu w dniu 28.03.2008 r. Komisja Rewizyjna Oddziału 
ukonstytuowała się następująco: 

1. kol. Jerzy Styś – Przewodniczący 
2. kol. Halina Hess – Z-ca Przewodniczącego 
3. kol. Bronisław Czyż – Sekretarz 
4. kol. Janusz Pasternak – Członek 
5. kol. Jan Kuna – Członek 

Komisja Rewizyjna Oddziału pracowała w oparciu o Regulamin zatwierdzony 
przez Zarząd Główny PZITB w Warszawie, Ramowy plan pracy Komisji przyjęty 
na całą oraz roczne plany pracy przyjmowane i zatwierdzane na zebraniach              
Komisji. 

W okresie kadencji Komisja Rewizyjna odbyła 16 zebrań. Dokumentacja z ze-
brań zawiera porządek zebrania, listę obecności, protokół oraz załączniki stosowne 
dla omawianych tematów. 

Począwszy od 2009 roku Komisja Rewizyjna Oddziału pracowała w                            
4 osobowym składzie gdyż kol. Janusz Pasternak wyłączył się całkowicie z dzia-
łalności stowarzyszeniowej, a pod koniec 2011 roku zrezygnował z członkostwa w 
PZITB. Przy założeniu, że Komisja pracowała w 4 osobowym składzie frekwencja 
na zebraniach wynosiła 100%. 

W poszczególnych latach kadencji członkom Komisji Rewizyjnej przydzielony 
był nadzór nad określonymi formami działalności Oddziału z którego corocznie 
przygotowywali sprawozdanie i oceny. 

Wyniki kontroli opracowywane były w formie protokołów i  przedstawiane na 
zebraniach Komisji Rewizyjne Oddziałuj, a następnie na posiedzeniach Zarządu 
Oddziału PZITB.  

Od kilku kadencji stosowana była zasada, że w zebraniach Prezydium Zarządu 
uczestniczy Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w zebraniach Zarządu 
Oddziału Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Taka forma działania skutkowała 
tym, że Komisja Rewizyjna posiadała wiedzę co do treści podejmowanych uchwał 
wyrażając swoje stanowisko w dyskusji nad ich treścią. 

Wiele uwagi Komisja Rewizyjna poświęciła nadzorowi nad realizacją wnio-
sków  z ostatniego Zgromadzenia Delegatów PZITB, zgłoszonych przez ustępujący 
Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz przez delegatów w czasie obrad. Komisja Rewi-
zyjna z pełnym zaangażowaniem nadzorowała realizacje uchwał Krajowego Zjazdu 
PZITB oraz Zarządu Głównego. 

W czasie trwania kadencji 2008-2012 Komisja Rewizyjna Oddziału na bieżąco 
czuwała nad tym aby działania Oddziału były zgodne z zatwierdzonym planem 
działania na dany rok i przyjętym planem finansowym.  

Wszelkie odstępstwa od planu mieszczące się w ramach określonych Statutem 
PZITB, były podejmowane w oparciu o uchwały Zarządu po szczegółowym prze-
dyskutowaniu niezbędności tych działań. 
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W okresie kadencji Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchwał Zarządu Oddzia-
łu, które byłyby sprzeczne z przepisami prawa, uchwałami Zarządu Głównego, 
uchwałami Krajowego Zjazdu albo postanowieniami Statutu. Dokumentacja zebrań 
Prezydium Zarządu i Zarządu Oddziału była prowadzona prawidłowo. 

 
Rok 2011 był dla naszego Oddziału bardzo niekorzystny. Obfitował w zdarze-

nie losowe, które wymagało dodatkowych nakładów dla utrzymania prawidłowego 
funkcjonowania księgowości Oddziału. Ciężka choroba, a następnie śmierć Głów-
nej Księgowej Pani Janiny Żyradzkiej mogła w sposób istotny zakłócić prawidłowe 
funkcjonowanie działalności księgowo-finansowej. Komisja Rewizyjna złożyła 
pisemny wniosek do zarządu Oddziału a podjęcie skutecznych działań w celu za-
trudnienia Głównej Księgowej. Ciągłość pracy została zachowana dzięki tymcza-
sowemu zatrudnieniu Głównej Księgowej RW NOT i zwiększenie etatu do pełnego 
dla Pani Marii Grancowskiej w okresie do 31.12.2011 r. Z chwilą przyjęcia nowej 
Głównej Księgowej nastąpiło zabezpieczenie prawidłowości funkcjonowania 
spraw księgowo-finansowych. Poniesione z tego tytułu koszty wyniosły 24 945,40 
zł i spowodowały w roku 2011 straty brutto w kwocie 8 984,54 zł. 

Komisja Rewizyjna skierowała również pismo do zarządu Oddziału odnośnie 
przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy, racjonalizacji zatrudnienia i wprowadze-
niu na 2012 rok programu oszczędnościowego i badan okresowych pracowników 
etatowych. 

Pisma kierowane do Zarządu Oddziału znajdują się w dokumentacji Komisji 
Rewizyjnej Oddziału.  

 
II. Ocena działalności Oddziału PZITB w Rzeszowie w kadencji 2008-2012. 

Zarząd Oddziału PZITB w Rzeszowie przedstawił Walnemu Zgromadzeniu De-
legatów pisemne sprawozdanie z działalności w kadencji 2008-2012 wraz ze spra-
wozdaniami poszczególnych Komisji. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu Oddziału.  
W oparciu o treść sprawozdania, wyniki kontroli oraz bieżący nadzór nad pra-

widłową działalnością Zarządu Oddziału PZITB Komisja Rewizyjna stwierdza, że 
działalność była zgodna ze Statutem PZITB i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. 

Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługują takie formy działalności jak: 
1. Prowadzenie konkursu „Budowa Roku Podkarpacia”. 
2. Prowadzenie konkursu prac dyplomowych z zakresu nowych technolo-

gii i nowych materiałów budowlanych. 
3. Organizowanie kursów i seminariów promocyjnych.  

Są to tylko przykładowe tematy realizowane w ramach działalności Oddziału 
PZITB w Rzeszowie. 

W mijającej kadencji zdecydowanie zmniejszyło się zaangażowanie Komisji 
problemowych w realizacji swoich zadań statutowych. 

Również Koła PZITB w tej kadencji działały znacznie mniej efektywnie. Koła 
takie jak Koło Seniorów, Koło Miejskie w Krośnie, Koło Zakładowe przy KPB w 
Krośnie, Koło przy P.B. BESTA wykazywały najwięcej aktywności. 
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W zakresie działalności finansowej Oddziału Komisja Rewizyjna dokonywała 
corocznych kontroli i oceny. W 2011 roku prowadzona była kontrola kasy Oddzia-
łu i sporządzony protokół. Mimo ujemnego wyniku finansowego w 2011 roku 
należy stwierdzić, że na przestrzeni całej kadencji globalnie wynik finansowy był 
zadowalający. Przyczyniły się do tego organizowane kursy, odpłatne seminaria i 
szkolenia. 

Wiele działań przynoszących Oddziałowi wymierne korzyści finansowe zostało 
wykonanych z inicjatywy Dyrektora Biura PZITB Kol. Juliana Krupy. Inicjatywy, 
podejmowane i realizowane przez Kol.  Dyrektora Juliana Krupę przyniosły nie 
tylko efekty finansowe ale także to co dla każdego Stowarzyszenia jest bardzo 
ważne,  a mianowicie jego dostrzegalność i uznanie w środowisku. Za tak aktywne 
działanie merytoryczne i pełne zaangażowanie Komisja Rewizyjna Oddziału składa                   
Kol. Julianowi Krupie serdeczne podziękowanie licząc na dalsze wspieranie swoim 
doświadczeniem w następnej kadencji. 

Działający w kadencji 2008-2012 Zarząd Oddziału PZITB kierowany przez 
Przewodniczącego Kol. Adama Jakóbczaka osiągnął bardzo dobre wyniki pracy, 
Komisja Rewizyjna Oddziału składa serdeczne gratulacje i równocześnie stawia 
wniosek o udzielenie absolutorium dla  Przewodniczącego i całego ustępującego 
Zarządu Oddziału PZITB w Rzeszowie. 

Nowo wybranym dzisiaj, Przewodniczącemu i Zarządowi Oddziału, Komisja 
Rewizyjna życzy dobrych wyników w pracy społecznej i utrzymanie tak dobrej jak 
dotychczas koleżeńskiej atmosfery. 

 
 

                                                                     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
                                                                                                 mgr inż. Jerzy Styś 

 
 
 

9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału PZITB                            
w Rzeszowie za okres kadencji 2008-2012  

 
Sąd Koleżeński Oddziału w składzie: 

1. Jan Kupiec – Przewodniczący  
2. Piotr Wojtan – Członek 
3. Ewa Sobierajska – Członek  

stwierdza, że w okresie sprawozdawczym nie zaszła konieczność interwencji okre-
ślonych Statutem PZITB § 67 a-c. 
 

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego 
inż. Jan Kupiec 
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10a)  Sprawozdanie z działalności Komisji Samopomocy Koleżeńskiej 
O ddziału PZITB w Rzeszowie w kadencji 2008-2012  

 
 
 
Komisja działała w składzie: 

1. Maria Kaczmarczyk – przewodniczący 
2. Józef Bosek – członek 
3. Jan Chudzik – członek 
4. Julian Krupa – członek 
5. Donat Partyka – członek  

 
Komisja działała w oparciu o Regulamin Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej 

PZITB w Rzeszowie zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Uchwałą z dnia 
19.12.2000r. Nr 25/Z/2000. 

 
Komisja w w/w składzie odbyła 18 posiedzeń, na których rozpatrzyła  

złożone wnioski w ilości jak niżej: 
- w 2008 – 3 wnioski 
- w 2009 – 4 wnioski 
- w 2010 – 4 wnioski 
- w 2011 – 7 wniosków. 

 
Wnioski złożone w 2008-2010 zostały zaopiniowane pozytywnie przez Komi-

sję, zaś w 2011r.  spośród 7 wniosków pozytywnie zaopiniowano 3, zaś 4 nie uzy-
skały akceptacji Komisji. Wśród przyznanych wniosków 1 dotyczył zapomogi 
pośmiertnej. 

Łącznie suma przyznanych zapomóg w kadencji 2008-2012 wyniosła 4.150,- zł. 
Komisja przeanalizowała dotychczasowy Regulamin Funduszu Samopomocy 

Koleżeńskiej i zaproponowała Zarządowi Oddziału zmianę treści pkt. 5. w § 7.   
 
Treść zmienionego pkt 5 brzmi: Przy rozpatrywaniu wniosku powinna  być 

uwzględniona opinia Zarządu Koła lub jednostki organizacyjnej Oddziału, w której 
pracach uczestniczył członek PZITB, potwierdzająca aktywność członkowską zain-
teresowanego na rzecz Oddziału. 

 
 

      Przewodnicząca Komisji 
mgr inż. Maria Kaczmarczyk 

 
 
 
 

 34

10b) Sprawozdanie Komisji Nauki Oddziału Rzeszowskiego PZITB                      
z  działalności w kadencji 2008-2012 

 
Komisja Nauki skupia 32 członków Komitetu Nauki PZITB zamieszka-

łych lub działających na terenie Oddziału PZITB w Rzeszowie. Podstawą jej dzia-
łalności jest Regulamin Komisji Nauki Oddziału PZITB.  
 

W wyniku wyborów przeprowadzonych w maju 2002 roku Komisją kieruje Za-
rząd w składzie Adam Reichhart –przewodniczący, Lucjan Janas – zastępca prze-
wodniczącego, Lucjan Ślęczka – sekretarz. Na początku kadencji Zarząd Komisji 
przyjął następujący plan pracy. 

Plan pracy Komisji Nauki Oddziału PZITB w Rzeszowie na kadencję                
2008-2012 

Za główne zadanie przyjęto integrację członków PZITB wokół problematyki 
lżącej na pograniczu nauki i techniki. 

Zasadniczym celem pracy Komisji Nauki będzie popularyzacja wśród kadry 
technicznej budownictwa nowych osiągnięć nauki i techniki.  
Plan obejmował następujące formy realizacji tego zadania. 

 
1. Kontynuowanie podjętych i organizowanie następnych szkoleń w zakresie 

wdrażania Eurokodów do projektowania i wykonawstwa obiektów budowla-
nych. 

2. Kontynuowanie szkoleń inżynierów ubiegających się o uprawnienia bud. 
3. Organizowanie cyklicznych, dyskusyjnych spotkań otwartych związanych z 

zainteresowaniami kadry technicznej regionu. 
4. Kontynuowanie prezentacji wyrobów, materiałów lub technologii firm budow-

lanych poszerzone o tematycznie związaną prelekcję członka Komisji Nauki. 
5. Współorganizowanie i czynny udział w konkursach prac dyplomowych tech-

ników i absolwentów Politechniki Rzeszowskiej. 
6. Aktywizacja środowiska regionalnego przez organizowanie corocznych kon-

kursów Budowa Roku Podkarpacia. 
7. Recenzowanie referatów na konferencje Krynickie. 
 

Realizacja planu  
Ad 1. Wprowadzenie Eurokodów do stosowania w 2010 roku wymagało od człon-

ków Komisji Nauki pracujących na Politechnice Rzeszowskiej wdrożenia 
ich w procesie dydaktycznym. To ułatwiło dostosowanie przygotowanych 
materiałów do potrzeb czynnych inżynierów. W minionej kadencji przepro-
wadzono odpowiednie szkolenia w zakresie podstawowych norm niezbęd-
nych do projektowania konstrukcji stalowych, żelbetowych i mostowych. 

Ad 2. Szkolenie inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane było pro-
wadzone dwukrotnie każdego roku wiosną i jesienią. 
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Ad 3. i 4. Oba punkty obejmują poszerzanie wiedzy kadry technicznej w zróżnico-
wanych zakresach i poziomach. Obejmują one promocje efektów działalno-
ści producentów; materiałów, wyrobów technologi, a także seminaria i kon-
ferencje organizowane przez Wydział Budownictwa P Rz. Te ostatnie formy 
nie są wystarczająco promowane. W minionej kadencji odbyła się cykliczna 
konferencja dotycząca kształtowania konstrukcji i konstrukcji cienkościen-
nych. Konferencja ta jest ogólnopolska, patronowana przez Komitet Nauki 
PZITB i Sekcje Konstrukcji betonowych, metalowych i drewnianych Komi-
tetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN a także przez Stowarzyszenia Rze-
szowskie PZITB i SARP. W 2010 roku konferencji towarzyszyły wystawy 
odrobku Wacława Zalewskiego wieloletniego profesora MAT (Massachu-
sets Institute of Technology) USA i dr h.c. Politechniki Warszawskiej. Od-
była się również sesja panelowa z jego udziałem. Druga konferencja cy-
kliczna Rzeszowsko – Lwowsko – Koszycka jest organizowana kolejno w 
Politechnikach wymienionych miast z językami polskim, ukraińskim, sło-
wackim łatwymi do porozumienia się i angielskim. 

Ad 5.Prace dyplomowe w technikach zostały zastąpione egzaminami,  więc kon-
kursy nie były organizowane. Natomiast odbył się konkurs prac magister-
skich kierunku Budownictwo PRz. 

Zgodnie z regulaminem Komisja Nauki PZITB dokonała wstępnego wyboru 
prac dyplomowych dopuszczonych do Konkursu, zaś Komisja Konkursowa w 
składzie: 
1. mgr inż. Adam Jakóbczak – Przew. Oddziału PZITB – Przew. Komisji 
2. mgr inż. Jacek Gil – PDK OIIB – Wiceprzewodniczący Komisji 
3. mgr inż. Jacek Pieta – BEST CONSTRUCTION Sp. z o.o. Rzeszów – członek 
4. mgr inż. Adam Skomra – HARTBEX P.B. Trzebownisko – członek 
5. mgr inż. Jarosław Mrozik – BESTA P.B. Rzeszów – członek 
6. dr inż. Grzegorz Bajorek – Komisja Nauki PZITB – członek 
7. dr inż. Aleksander Starakiewicz – Komisja Nauki PZITB – członek 
8. dr inż. Krzysztof Trojnar – Komisja Nauki PZITB – członek 
9. mgr inż. Julian Krupa – Z.O. PZITB - sekretarz 
po zapoznaniu się z pracami i wysłuchaniu prezentacji przez  ich autorów, przyzna-
ła następujące nagrody: 
I  Nagroda  
Autor – Paweł Krasoń    
Tytuł pracy - „Projekt hali wielofunkc. o przekryciu w postaci łupin sektorialnych” 
Promotor – prof. dr hab. inż Stanisław Kuś 
II  Nagroda  
Autor – Damian Miciak 
Tytuł pracy - „Koncepcja dwupoziomowego skrzyżowania projektowanej 
drogi obwodowej miasta Jarosław z istniejącą drogą wojewódzką nr 865” 
Promotor - dr inż. Lesław Bichajło 
 III  Nagroda  
Autorzy – Łukasz Machowski, Piotr Matkowski 
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Tytuł pracy - „Projekt centrum konferencyjno-usługowego” 
Promotor - dr inż. Zdzisław Pisarek 
III  Nagroda  
Autor – Piotr Początko 
Tytuł pracy - „Koncepcje mostu betonowego monolitycznego przez rzekę San w 

miejscowości Krzemienna” 
Promotor - dr inż. Ewa Michalak 
III  Nagroda  
Autorzy – Dariusz Galus, Mirosław Seroka 
Tytuł pracy - „Projekt kładki dla pieszych” 
Promotor - dr hab. inż. Aleksander Kozłowski prof. Polit. Rz. 
Wyróżnienie  
Autor – Michał Lebryk 
Tytuł pracy - „Ocena stanu technicznego i projekt przebudowy mostu w m. 
Sufczyna w ciągu drogi nr 1777 R Nienadowa - Bircza” 
Promotor - dr inż. Lucjan Janas 
Wyróżnienie  
Autor – Kazimierz Smoła 
Tytuł pracy - „Projekt przekrycia hali wystawowej o rzucie sześciokątnym i rozpię-

tości 48 m” 
Promotor - dr inż. Zbigniew Kiełbasa 

Ad 6. Konkurs Budowa Roku odbywał się corocznie z udziałem członków Komite-
tu oceniającego w sądzie konkursowym 

Ad 7. Prowadzone jest recenzowanie referatów zgłaszanych z terenu działalności 
Komisji Nauki – województwo podkarpackie – na coroczne „Konferencje 
Krynickie”. Jest ono realizowane zgodnie z przyjętym trybem dwustopnio-
wego recenzowania: (1) Komisje Nauki, (2) Komitet Naukowy Konferencji. 
Liczba referatów zależy od aktywności autorów naszego województwa, w 
poprzedniej kadencji wynosiła średnio 8 referatów na rok. W obecnej ka-
dencji liczba referatów złożonych do recenzji w latach 2009 do 2012 wyno-
siła odpowiednio:3, 7, 15, 20. Wzrost liczby referatów w ostatnich dwóch 
latach wynika z faktu, że Politechnika Rzeszowska jest organizatorem Kon-
ferencji Krynickich 2011 i 2012. 

Plan pracy został wykonany za wyjątkiem punktu 5 w odniesieniu do konkursu 
prac dyplomowych techników, gdyż dyplomy zostały zastąpione egzaminami.  

Proponuje się w nowej kadencji reaktywować spotkania czwartkowe i wpro-
wadzić szerszą informację o różnych formach kontaktu kadry technicznej z tema-
tyką organizowanych seminariów otwartych.   

W podsumowaniu należy stwierdzić, że udział członków Komisji Nauki jest 
znaczący, choć uzyskany jest dzięki pracy mniej niż połowy członków Komisji. 
 

Przewodniczący Komisji Nauki 
dr hab. inż. Adam Reichhart prof. PRz 
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10c) Sprawozdanie Komisji Projektowania i  Realizacji PZITB O ddział 
w Rzeszowie  na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wybor-
cze Członków PZITB  O /Rzeszów w dniu 24 marca 2012 r. 

 
Przy czynnym udziale, współpracy i koordynacji ww. Komisji, w minionej 
kadencji  w Oddziale PZITB zrealizowano niżej wymienione opracowania 
projektowe: 
 

1. Pełną inwentaryzację architektoniczno – budowlaną budynku Filharmonii Podkar-
packiej  im Artura Malawskiego w Rzeszowie, która stanowiła podstawę do opracowania 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa, rozbudowa i 
modernizacja budynku Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie” przez Biuro 
Projektowe KKM ,,Kozień – Architekci” w Krakowie. Pomiary inwentaryzacyjne i doku-
mentację inwentaryzacyjną wykonał w 2009 roku zespół młodych inżynierów pod nadzo-
rem mgr inż. Alfreda Magdonia.  

2. Kompleksową wielobranżową dokumentacje projektową dla zadania inwestycyj-
nego pn. ,,Ograniczenie negatywnego oddziaływania wody na budynek Podkarpackiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy  ul. Zamkowej”.  

W zakres dokumentacji weszły: inwentaryzacja piwnic budynku, odkrywki  i pomiary 
poziomu wody gruntowej, PT izolacji poziomych i pionowych oraz rekonstrukcji posadzek   
i tynków w piwnicach, PT drenażu wewnętrznego, zewnętrznego, przepompowni  i przebu-
dowy kanalizacji, PT wentylacji mechanicznych i grawitacyjnych piwnic, PT instalacji 
elektrycznych zasilających oraz PT ukształtowania terenu, parkingu i chodników.  

Opracowanie ww. dokumentacji poprzedziły ekspertyzy techniczne ustalające  przyczy-
ny zalewania wodą piwnic budynku, wykonane przez rzeczoznawców PZITB. Podstawowy 
zakres ekspertyzy opracował rzeczoznawca budowlany mgr inż. Jan Chudzik.  

 Należy nadmienić, że w ramach w/w ekspertyzy wyprzedzająco zostały wykonane w 
piwnicach budynku (w bardzo trudnych warunkach gruntowo-wodnych) odkrywki funda-
mentów (15 sztuk) celem określenia poziomu fundamentów budynku oraz założenia piezo-
metrów do stałej kontroli wahań poziomu wody gruntowej. Odkrywki wykonał sprawnie i 
fachowo zespół robót budowlanych kolegi Eugeniusza Porzuczka.    

Ekspertyza ta w zakresie zagadnień dotyczących ochrony budynku  przed wodą poddana 
została weryfikacji, której dokonał dr inż. Jerzy Karyś pracownik naukowo-dydaktyczny 
Politechniki Wrocławskiej.   

Dokumentację projektową zrealizował w 2010 roku  zespół doświadczonych projektan-
tów, przy koordynacji i pod kierunkiem mgr inż. Mariana Podgórskiego.  

Narodowy Fundusz Zdrowia w ubiegłym roku zrealizował roboty objęte projektem. 
3. Zakres opracowań ujętych w sprawozdaniu został zrealizowany w ramach Zespołu 

Rzeczoznawców Budowlanych PZITB pod nadzorem Dyrektora mgr inż. J. Krupy. 
 

 
 

Przewodniczący Komisji 
Marian Podgórski 
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11. Proponowane kierunki działania Oddziału PZITB w Rzeszowie                
w kadencji 2012-2016 

 
 

1. Działalność wewnątrz organizacyjna 
1.1. Dostosowanie struktury organizacyjnej Oddziału do aktualnej sytuacji 

jednostek organizacyjnych branży budowlanej i do warunków pracy osób 
w nich pracujących 

1.2. Promocja członkostwa wspierającego 
1.3. Organizowanie spotkań środowiskowych 
1.4. Samopomoc koleżeńska 
2. Działalność wydawnicza 
2.1. Włączenie Kół do redagowania „Biuletynu informacyjnego Oddziału” 
2.2. Sfinalizowanie wydawnictwa „Rys historyczny rozwoju budownictwa na 

Podkarpaciu w 50-leciu powojennym” 
3. Współpraca z PDK OIIB 
3.1. Realizacja zawartego porozumienia o współpracy Izby z Oddziałem 

PZITB w zakresie: 
 Konkursu „Budowa Roku Podkarpacia” 
 Konkursu prac dyplomowych absolwentów Wydziału Budownictwa                    

i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej 
 Szkoleń specjalistycznych 
 Redagowania „Biuletynu Informacyjnego” 
 Uczestnictwa członków PZITB w pracach Komisji Egzaminacyjnej na 

Uprawnienia Budowlane. 
4. Współpraca w ramach Klubu Prezesów Polski Południowej. 
5. Działalność promocyjna 
5.1. Organizowanie konkursu BRP 
5.2. Organizowanie konkursu prac dyplomowych absolwentów WBiIŚ Poli-

techniki Rzeszowskiej 
6. Działalność gospodarcza 
6.1. Działalność rzeczoznawcza 
6.2. Działalność Ośrodka Obsługi Technicznej Budownictwa 
6.3. Seminaria szkoleniowo-promocyjne 
6.4. Działalność szkoleniowa 
6.5. Dystrybucja katalogów i wydawnictw 
6.6. Wynajem lokali 
6.7. Prace remontowo-modernizacyjne budynku 
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12. Wybory - głosowanie 
 

KOMISJA SKRUTACYJNA  
 

 
 

Kol. Jarosław Mrozik  i kol. Ryszard Jaworski – swój głos oddaje kol. Aleksander Szluz 
 

 
Głosuje  kol. Jan Kuna 
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Swój głos oddaje prof. Szczepan Woliński 
 

13. O głoszenie  wyników wyborów 
 

 
 

Przewodniczący WZO ogłasza wyniki  wyborów 
Przewodniczącym Oddziału na kadencję 2012 – 2016 wybrany został ponownie                                 

kol. Adam Jakóbczak. 
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14. Nowo wybrane władze w kadencji 2012 – 2016 
 

I. Zarząd Oddziału: 
1. Adam Jakóbczak – Przewodniczący Oddziału 
2. Edward Gala – Wiceprzewodniczący  
3. Adam Reichhart – Wiceprzewodniczący 
4. Alicja Róg – Sekretarz 
5. Bogusław Uchman – Skarbnik 
6. Lidia Buda-Ożóg – członek Z.O. 
7. Andrzej Gołąbek – członek Z.O. 
8. Anna Kaczkowska – członek Z.O. 
9. Ryszard Lis – członek Z.O. 
10. Jarosław Mrozik – członek Z.O. 
11. Eugeniusz Porzuczek – członek Z.O. 
12. Stanisław Śliwka – członek Z.O. 
13. Szczepan Woliński – członek Z.O. 
 
II. Komisja Rewizyjna Oddziału  
1. Jerzy Styś – Przewodniczący 
2. Halina Hess – Zastępca Przew. 
3. Zbigniew Szczupak – Sekretarz 
4. Jan Kuna – Członek 
5. Leszek Hładki – Członek  
 
III. Sąd Koleżeński 
1. Jan Kupiec – Przewodniczący 
2. Piotr Wojtan – Sekretarz 
3. Ewa Sobierajska – Członek  
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15. Gratulacje  
 
 
 

 
         

Gratulacje  nowo wybranemu Przewodniczącemu składają                                                                       
koleżanki z Biura Oddziału i Przewodniczący WZO. 
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Zdrowych i spokojnych Świąt  Wielkanocnych 
oraz wesołego „Alleluja” 

Koleżankom i Kolegom  
życzy  

Przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału 
PZITB 

oraz pracownicy Biura 
 
 

 

 
 
 
 

 


