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Koleżanki i Koledzy! 
 
 
 Biuletyn informacyjny, który trzymacie w rękach, może stać się jednym z 
ogniw integrujących i aktywizujących nasze środowisko zawodowe, tj. środowisko 
inżynierów i techników sanitarnych. Łamy biuletynu, zawierającego aktualności z 
działalności Zarządu Oddziału, udostępnimy także każdemu Członkowi PZITS, 
który wyrazi chęć bezpośredniego wypowiedzenia się na temat nurtujących nas 
problemów. Dołożymy starań, aby nasz biuletyn docierał do wszystkich Członków 
PZITS na terenie Dolnego Śląska 2-3 razy w ciągu roku. 
 
 
 Zarząd Oddziału 
 
 
 Skład Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS, wybrany przez Walne Zgromadzenie 
Delegatów 19 listopada 1993 r. na kadencję 1994-1999, jest następujący: 
 
– Prezes: mgr inż. Bolesław Hebrowski; 
– Wiceprezesi: dr inż. Andrzej M.Dziubek, dr inż. Jolanta Maćkiewicz; 
– Sekretarz: mgr inż. Agnieszka Nawirska; 
– Skarbnik: inż. Irena Marczyk; 
– Zastępca Skarbnika: mgr inż. Małgorzata Zaleńska; 
– Członkowie Zarządu: dr hab.inż. Krzysztof Bartoszewski (członek prezydium), dr inż. Józef 
Cebula, dr inż. Elżbieta Grochulska-Segal, dr inż. Jerzy K.Mikołajczak, dr inż. Edmund 
Nowakowski, mgr inż. Jacek Pankowski, prof.dr hab.inż. Jan D.Rutkowski (członek 
prezydium), dr inż. Krystyna Syczewska, inż. Jan Ślęczek; 
— Komisja Rewizyjna: inż. Tadeusz Głowniak (przewodniczący), inż. Henryk Orzeszek, inż. 
Maria Goławska, mgr inż. Krystyna Pankowska, mgr inż. Tomasz Szewczyk; 
— Sąd Koleżeński: dr hab.inż. Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca), prof.dr hab.inż. 
Edward W.Mielcarzewicz, mgr inż. Zbigniew Szurlej. 



 
 Podstawowa działalność merytoryczna Oddziału prowadzona jest w siedmiu sekcjach i 
dwóch komisjach: 
 
– Sekcja Balneotechniki (przew. dr inż. Edmund Nowakowski), 
– Sekcja Badań i Kontroli Środowiska (przew. mgr inż. Jacek Pankowski), 
– Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji (przew. dr inż. Jerzy 
K.Mikołajczak), 
– Sekcja Gazownictwa (przew. inż. Irena Marczyk), 
– Sekcja Inżynierii Ochrony Atmosfery (przew. dr inż. Krystyna Syczewska), 
– Sekcja Usuwania i Unieszkodliwiania Odpadów (przew. dr inż. Józef Cebula), 
– Sekcja Wodociągów i Kanalizacji (przew. dr inż. Andrzej M.Dziubek). 
– Komisja Kwalifikacyjna (przew. dr inż. Jolanta Maćkiewicz), 
– Komisja Szkoleniowa (przew. inż. Jan Ślęczek). 
 
 Oprócz sekcji oddziałowych, Wrocław jest również siedzibą dwóch Głównych Sekcji 
Branżowych PZITS, a mianowicie Głównej Sekcji Inżynierii Ochrony Atmosfery (przew. 
prof.dr hab.inż. Jan D.Rutkowski) oraz Głównej Sekcji Wodociągów (przew. prof.dr hab.inż. 
Apolinary L.Kowal). 
 
 Jakkolwiek zdecydowana większość spośród 350 naszych członków mieszka i pracuje we 
Wrocławiu lub na terenie województwa wrocławskiego, to mamy również po kilkunastu 
członków w województwach jeleniogórskim, legnickim i wałbrzyskim. 
 
 Przedstawicielami Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS we Wrocławskiej Radzie 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych są: mgr inż. Bolesław Hebrowski (z urzędu) i 
prof.dr inż. Gerard J.Besler (z wyboru). 
 
 
 
 Formy działania Zarządu Oddziału 
 
 
 Zmiany zachodzące w systemie społeczno-gospodarczym naszego kraju nie pozostały bez 
wpływu na stan i działalność PZITS. Upadek wielu przedsiębiorstw oraz przekształcenia 
własnościowe innych spowodowały znaczną redukcję w zatrudnieniu, w tym również wśród 
kadry inżynieryjno-technicznej. Pociągnęło to za sobą zanik Kół Zakładowych PZITS lub w 
najlepszym przypadku zmniejszenie ich liczebności oraz aktywności. Również trudności 
gospodarcze kraju oraz pauperyzacja znacznej grupy inżynierów i techników sprzyjają 
dezintegracji naszego środowiska. 
 
 Ważnym wydarzeniem w życiu naszego Zrzeszenia był Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 
PZITS w Warszawie 2 grudnia 1991 r., na którym uchwalono nowy statut PZITS oraz 
kierunki jego działania w nowej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Wybory Zarządu 
Głównego na kadencję 1994-1999 miały miejsce na XXII Zjeździe Delegatów PZITS w 
Szczawnicy 20-22 maja 1994 r., podczas którego Prezesem Zrzeszenia został ponownie 
wybrany prof. dr inż. Marek Roman, a godność Członka Honorowego PZITS otrzymał Prezes 
naszego Oddziału, mgr inż. Bolesław Hebrowski. 
 



 Ponieważ Koła Zakładowe, nie licząc wyjątków, należy uznać za formę działalności 
nieadekwatną do obecnej sytuacji, stąd też działalność członków PZITS prowadzona jest 
głównie bezpośrednio w Zarządzie Oddziału oraz w branżowych Sekcjach i Komisjach. 
Podstawowa działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS ma następujące formy: 
A – Wydawanie własnego czasopisma, 
B – Organizacja konferencji naukowo-technicznych, 
C – Organizacja sympozjów i seminariów, 
D – Organizacja szkoleń i egzaminów. 
Ad.A. Podstawowym efektem działalności wydawniczej Oddziału jest czasopismo naukowo-
techniczne o zasięgu ogólnokrajowym pt. „Ochrona Środowiska”, nad którym patronat 
naukowy sprawuje Sekcja Inżynierii Snitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej 
Akademii Nauk. Czasopismo to ukazuje się od 1979 roku i jest jedynym periodykiem 
wydawanym przez oddział PZITS w skali kraju. Dotychczas ukazało się 55 numerów 
czasopisma, każdy w nakładzie 1.000 egzemplarzy i o objętości 5 arkuszy wydawniczych. 
Ad.B. Od 1966 roku organizowane są cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowo-techniczne 
pt. „Postęp Techniczny w Wodociągach” oraz „Postęp Techniczny w Kanalizacji”. Łącznie 
zorganizowano już 24 konferencje z udziałem referentów krajowych i zagranicznych. Od 1992 
roku organizowane są co dwa lata sympozja naukowe pt. „Ograniczenie Zanieczyszczeń 
Atmosfery — POL-EMIS”, a od 1995 r. będą organizowane cykliczne sympozja naukowe pt. 
„Badania i Stan Zanieczyszczenia Powietrza Atmosferycznego — POL-IMIS”. 
Ad.C. Od trzech lat we współpracy z firmami krajowymi i zagranicznymi organizowane są 
przez sekcje branżowe Zarządu Oddziału sympozja i seminaria promocyjne. Dotychczas w 
sympozjach udział wzięły następujące firmy: 
– duńsko-polska DANFOSS-POLAND, 
– szwajcarska GEORG-FISHER, 
– niemiecka PLEWA i polska TELLUS, 
– szwajcarska VON-ROLL i polska WOD-KAN, 
– niemiecka NIEDUNG, 
– austriacka REHAU, 
– niemiecka SCHMIDING-ARMATUREN 
– duńska WAVIN METALPLAST-BUK, 
– norweska TOUR & ANDERSON AS, 
– niemiecka HAMILTON-SIMONA, 
– szwedzka KONSEB i polska EKOL, 
– polska CERMAG. 
Ad.D. Sekcja Szkoleniowa organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów oraz 
przeprowadza egzaminy na uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru i eksploatacji 
urządzeń sanitarnych (w minionym roku poddano egzaminom ponad 1.200 osób). Sekcja 
Gazownictwa organizuje kursy szkoleniowe z zakresu zgrzewania rur z tworzyw sztucznych i 
nadzoru budowy sieci sanitarnych, dla projektantów i wykonawców (w minionym roku 
przeprowadzono 13 kursów, w których wzięło udział 260 osób). Komisja Kwalifikacyjna 
rozpatruje m.in. następujące wnioski: o nadanie specjalizacji zawodowej 1o i 2o dla inżynierów i 
techników sanitarnych, o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PZITS oraz Rzeczoznawcy 
Budowlanego, o wydanie opinii promocyjnej itp. Pojawienie się w warunkach wolnego rynku 
licznych prywatnych firm stwarza potrzebę wprowadzenia nowej formy działalności 
Zrzeszenia, polegającej na udzielaniu rekomendacji i licencji świadczących o wiarygodności 
fachowej danej firmy. Obecnie przygotowywane są regulaminy udzielania takich 
rekomendacji. 
 



 Najbliższe plany Zarządu Oddziału 
 
 W bieżącym roku odbędą się następujące imprezy naukowo-techniczne: 
 
VII międzynarodowa konferencja „Klimatyzacja i Ciepłownictwo”; maj, Szklarska Poręba. 
I sympozjum naukowe „Badania i Stan Zanieczyszczenia Powietrza Atmosferycznego – POL-
IMIS”; czerwiec, Szklarska Poręba. 
XIV ogólnopolska konferencja „Postęp Techniczny w Wodociągach”; listopad, Wrocław. 
Sesja jubileuszowa z okazji 50-lecia Oddziału Dolnośląskiego PZITS; listopad, Wrocław. 
 
 Ponadto, jak co roku, planujemy udział w XXI Wrocławskich Dniach Nauki i Techniki, 
które odbywają się tradycyjnie w drugiej połowie listopada. 
 
 Apel do wszystkich Członków i Sympatyków PZITS 
 
 Zarząd Oddziału zwraca się do wszystkich Koleżanek i Kolegów, zarówno Członków jak i 
Sympatyków PZITS, z apelem o uregulowanie składek członkowskich za rok 1994 w wysokości 
120 tys. zł (emeryci i renciści 24 tys.) oraz o wypełnienie i jak najszybszy zwrot załączonego 
formularza. Dane zawarte w formularzu pozwolą na uaktualnienie liczby i adresów członków 
PZITS oraz na kierowanie do odpowiedniej grupy osób informacji o planowanych imprezach 
naukowo-technicznych, seminariach promocyjnych itp. Jednocześnie informujemy, że w 1995 
roku minimalna wysokość składek członkowskich, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z 15 
czerwca 1994 r., wynosi 2 zł miesięcznie (dla emerytów, rencistów i studentów – 50 gr). 
 

Koleżanki i Koledzy! 
 
 Jeśli w Waszym środowisku są Sympatycy PZITS, którzy kiedyś należeli do 
naszego Zrzeszenia ale z różnych powodów zawiesili działalność i przestali płacić 
składki, a obecnie chcieliby włączyć się w dzieło integracji środowiska inżynierów 
i techników sanitarnych lub też po raz pierwszy przystąpić do PZITS – przekażcie 
im kopię tego biuletynu oraz formularza. Nie chcielibyśmy używać wielkich słów, 
ale pamiętajmy, że ranga i prestiż inżyniera sanitarnego zależą przede wszystkim 
od nas samych oraz od siły przebicia i aktywności naszego Zrzeszenia, które z 
organizacji masowej przekształca się w organizację elitarną. 
 
 Czytelnie wypełnione formularze prosimy jak najszybciej dostarczyć do sekretariatu 
Oddziału (budynek NOT, pokój 230) lub przesłać pod adresem podanym w nagłówku biuletynu. 
Składki można wpłacać osobiście w sekretariacie Oddziału lub przelewem na konto podane 
również w nagłówku. Sekretariat Oddziału Dolnośląskiego PZITS czynny jest w poniedziałki i 
piątki w godzinach 10-14 oraz w środy w godzinach 12-16. We wszystkich sprawach dotyczących 
członkostwa można kontaktować się telefonicznie ze Skarbnikiem Zarządu Oddziału, inż. Ireną 
Marczyk, pod numerem (0-71) 44 14 50 w godzinach pracy sekretariatu Oddziału. 
 


