Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji i działalności
wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym 23 czerwca 1919 r.
Zrzeszeniu Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja ta obejmowała swoim zasięgiem
coraz szersze grono specjalistów z branży sanitarnej, przechodząc liczne przeobrażenia
i przyjmując kolejno nazwy: Zrzeszenie Gazowników i Wodociągowców Polskich (od 30 maja
1922 r. do 25 czerwca 1936 r.), Polskie Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników
Sanitarnych (od 26 czerwca 1936 r. do 5 lipca 1952 r.), Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych (od
6 lipca 1952 r. do 9 grudnia 1957 r.), aby 10 grudnia 1957 r. przyjąć obecną nazwę – Polskie
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Inicjatorem powołania Oddziału Dolnośląskiego PZITS był inż. Mieczysław Seifert, pionier
gazownictwa polskiego, były członek Zarządu Głównego i członek honorowy Zrzeszenia z okresu
przedwojennego, który obejmując w maju 1945 r., jako pierwszy dyrektor, Gazownię Wrocławską,
a następnie jako dyrektor „Dalgazu” w Wałbrzychu, przystąpił do organizowania Oddziału
Dolnośląskiego naszego Zrzeszenia. On też stanął na jego czele jako przewodniczący. 8 listopada
1945 r. na XXII Zjeździe Polskich Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych
w Katowicach i Gliwicach, pierwszym po wojnie, uczestniczyli członkowie Oddziału
Dolnośląskiego, który został zarejestrowany jako piąty oddział w kraju powstały po drugiej wojnie
światowej i jako pierwsze stowarzyszenie techniczne na Dolnym Śląsku z siedzibą w Wałbrzychu.
Początkowo Oddział Dolnośląski zgrupował w swoich szeregach 19 osób związanych
z wodociągami, gazownictwem i techniką sanitarną, ale już w marcu 1947 r. liczył 50 członków
i mógł zorganizować w dniach 27–29 czerwca tego samego roku XXIV Zjazd Polskiego Zrzeszenia
Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych we Wrocławiu, w którym uczestniczyło
370 osób. W 1949 roku, w wyniku decyzji Walnego Zgromadzenia Oddziału, siedziba Zarządu
została przeniesiona z Wałbrzycha do Wrocławia. Liczba członków Oddziału, w miarę
przybywania fachowców, powstawania nowych zakładów, instytucji i przedsiębiorstw
systematycznie wzrastała, osiągając pod koniec lat 80. XX w. prawie 1800 członków
zgrupowanych w 57 kołach zakładowych i terenowych. Obecnie Oddział Dolnośląski PZITS jest
organizacją elitarną i liczy około 300 członków i sympatyków.
Funkcję prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS pełnili kolejno: inż. Mieczysław Seifert
(1945), inż. Henryk Olszewski (1946–1948), mgr inż. Jan Dziewoński (1949), inż. Władysław
Lema (1950–1951), inż. Stanisław Wojciechowski (1952), mgr Wacław Żyłko (1953–1955),
inż. Kazimierz Kuźmiński (1956), inż. Roman Wilczyński (1957–1983), mgr inż. Ryszard
Rakowicz (1983–1990) i mgr inż. Bolesław Hebrowski (1991–2001). Od 1 marca 2001 r. funkcję
prezesa pełni dr inż. Andrzej M. Dziubek.

