
 
 

 

 

Koleżanki i Koledzy! 
 

 

Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – czternasty już – numer Biuletynu 

Informacyjnego, zawierającego przegląd działalności Zarządu Oddziału w minionym roku, 

aby tą drogą poinformować wszystkich Członków i Sympatyków PZITS o sprawach doty-

czących różnych form aktywności naszego Zrzeszenia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 

Niniejszy Biuletyn spełnia jednocześnie szczególną rolę, gdyż zawiera sprawozdanie 

z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w kadencji 2004–2008. Prezydium 

Zarządu Oddziału informuje tą drogą wszystkich Członków PZITS, że w związku z upływa-

jącą kadencją, 29 lutego 2008 r. (piątek) o godz. 15.00 (drugi termin 15.15) w sali 104 bu-

dynku NOT we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego 74 (sala kominkowa, wysoki parter, 

lewa strona) odbędzie się Walne Zebranie Oddziału poświęcone wyborom władz na kaden-

cję 2008–2012, wg następującego porządku obrad: 

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 

2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

3. Wybór prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz 

delegatów na Zebranie Stowarzyszenia. 

4. Sprawy różne. 



Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS 

w kadencji 2004–2008 
Walne Zebranie Oddziału, które odbyło się 27 lutego 2004 r. wybrało władze 

Oddziału Dolnośląskiego PZITS na kadencję 2004–2008 w następującym składzie: 

 Prezes Zarządu: kol. Andrzej M. Dziubek. 

 Wiceprezesi: kol. kol. Jolanta Maćkiewicz, Krzysztof Lorenz. 

 Sekretarz: kol. Agnieszka Nawirska. 

 Zastępca Sekretarza: kol. Ryszard Szpadt. 

 Skarbnik: kol. Irena Marczyk. 

 Zastępca Skarbnika: kol. Jerzy K. Mikołajczak. 

 Członkowie Zarządu: kol. kol. Jan D. Rutkowski, Kazimierz Siwecki, Jan 

Ślęczek. 

 Komisja Rewizyjna: kol. kol. Tadeusz Głowniak (przewodniczący), Halina Szy-

mańska (z-ca przewodniczącego), Maria Goławska, Tomasz Łaska, Henryk Orzeszek. 

 Sąd Koleżeński: kol. kol. Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca), Witold 

Sumisławski (z-ca przew.), Andrzej Kotowski, Janusz Przewłocki, Zbigniew Szurlej. 

 Delegaci Zarządu Oddziału do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT: kol. kol. Bolesław Hebrowski (Członek Honorowy WR 

FSNT-NOT), Andrzej M. Dziubek (z urzędu), Gerard J. Besler (z wyboru). 

 Pełnomocnicy Zarządu Oddziału: w Jeleniej Górze – kol. Longin Zięba, 

w Legnicy – kol. Jadwiga Rześniowiecka. 

Działalność Zarządu Oddziału nawiązywała do przemian zachodzących w kraju, 

realizując m.in. ideę elitarności PZITS. Koła Zakładowe, poza nielicznymi wyjątkami 

mającymi dobre tradycje, okazały się formą nieadekwatną do obecnej sytuacji, stąd też 

dominująca działalność członków PZITS prowadzona była bezpośrednio przy Zarzą-

dzie Oddziału oraz w następujących sekcjach i komisjach branżowych: 

 Sekcja Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji (przew. kol. 

Jerzy K. Mikołajczak). 

 Sekcja Gazownictwa (przew. kol. Irena Marczyk). 

 Sekcja Inżynierii Ochrony Atmosfery (przew. kol. Krystyna Syczewska). 

 Sekcja Usuwania i Unieszkodliwiania Odpadów (przew. kol. Ryszard Szpadt). 

 Sekcja Wodociągów i Kanalizacji (przew. kol. Andrzej M. Dziubek). 

 Komisja Kwalifikacyjna (przew. kol. Jolanta Maćkiewicz). 

 Komisja Szkoleniowa (przew. kol. Jan Ślęczek). 

 Komisja Egzaminacyjna (przew. kol. Krzysztof Grzegółka). 

Oprócz sekcji Oddziałowych, Wrocław był również siedzibą Głównej Sekcji 

Branżowej Inżynierii Ochrony Atmosfery (przew. kol. Jan D. Rutkowski). 

 

Z grona członków naszego Oddziału w czasie trwania kadencji odeszli na zawsze 

kol. kol.: Bogusław Mielczarek (04-08-2004), Irena Trzepierczyńska (10-10-2004), Stani-

sław Wilczyński (14-12-2004), Jerzy Żelecki (20-02-2006), Jolanta Czarniecka (18-07-

2006), Stefan Paleń (02-09-2006) oraz Edward S. Kempa (16-12-2006). Ich dokonania 

i pamięć o Nich będą zawsze żywe w naszym środowisku. 



Podstawowe formy działalności statutowej Zarządu Oddziału 
 

 Wydawanie czasopisma naukowo-technicznego – kwartalnika „Ochrona Śro-

dowiska”, 

 Organizacja konferencji naukowo-technicznych, 

 Organizacja sympozjów i seminariów, 

 Organizacja szkoleń i egzaminów. 

 

Zarząd Oddziału, wraz z sekcjami branżowymi, w ramach działalności statutowej 

zorganizował lub współorganizował imprezy zestawione liczbowo w tabeli: 
 

Impreza 
2004 2005 2006 2007 

A B A B A B A B 

Konferencje 3 310 5 520 3 233 1 250 

Seminaria, sympozja 4 80 – – 3 143 5 175 

Kursy szkoleniowe 10 169 6 94 6 108 6 95 

Wycieczki zagraniczne – – – – 1 25 – – 

Wycieczki krajowe – – 1 35 – – 1 45 

Liczba osób, które 

zdobyły uprawn. „E” 
– 861 – 399 – 275 – 350 

A – liczba imprez, B – liczba uczestników 

 

Konferencje naukowo-techniczne 
 

 X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Problemy 

ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry – ODRA 2004” – Jugowice, 16–19 maja 

2004 r. (120 osób). 

 8 konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Emisje zagrażające środowisku – 

POL-EMIS 2004” – Kudowa-Zdrój, 16–19 czerwca 2004 r. (110 osób). 

 IV sesja naukowa z cyklu „Inżynieria Środowiska” – Wrocław, 18–19 czerwca 

2004 r. (80 osób). 

 Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna pt. „Międzygminna gospoda-

rka odpadami – Zastosowanie oceny cyklu życia w planowaniu gospodarki odpadami 

komunalnymi” – Wrocław, 10 czerwca 2005 r. (50 osób). 

 Sesja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego PZITS – 

Wrocław, 1 lipca 2005 r. (80 osób). 

 XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Air 

conditioning, air protection and district heating” – Szklarska Poręba, 23–25 czerwca 

2005 r. (150 osób). 

 XIX ogólnopolska konferencja z cyklu „Postęp techniczny w wodociągach” –

Wrocław, 20–22 października 2005 r. (180 osób). 

 I ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów pt. „Zagadnienia 

interdyscyplinarne w inżynierii ochrony środowiska” – Szklarska Poręba, 21–23 lis-

topada 2005 r. (60 osób). 



 XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Zarządzanie 

zasobami wodnymi w dorzeczu Odry” –  Lądek-Zdrój, 28–31 maja 2006 r. (100 

osób). 

 8 konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Ochrona powietrza atmos-

ferycznego – POL-EMIS 2006” – Osiągnięcia w nauce, przemyśle i energetyce” – 

Karpacz, 21–24 czerwca 2006 r. (73 osoby). 

 II ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów pt. „Interdyscyplinarne 

zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska” – Szklarska Poręba, 22–24 listopada 

2006 r. (60 osób). 

 XX jubileuszowa ogólnopolska konferencja z cyklu „Postęp techniczny 

w wodociągach” – Wrocław, 25–27 października 2007 r. (250 osób). 

 

Seminaria szkoleniowe 
 

 17 marca 2004 r. – seminarium firm Poliplast i Ekol-Unicon nt. najnowszych 

rozwiązań odwodnień liniowych oraz nowoczesnych systemów kanalizacji niskoszu-

mowej (40 osób). 

 26 marca 2004 r. – seminarium firmy Wavin Metalplast-Buk nt. zasad działania 

i metod projektowania systemów instalacji do podciśnieniowego odwadniania dachów 

„Fast Flow” oraz zagospodarowania wód deszczowych „Azura” (30 osób). 

 12 maja 2004 r. – seminarium firmy Zehnder Polska sp. z o.o. nt. najnowszych 

rozwiązań sufitowych promienników ciepła zasilanych wodą c.o. (22 osób). 

 5 sierpnia 2004 r. – seminarium firmy SMAY sp. z o.o. nt. nowych urządzeń 

i akcesoriów stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji (13 osób). 

 5 kwietnia 2006 r. – seminarium firmy Wavin Metalplast-Buk nt. nowości 

w zakresie projektowania i stosowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych 

(46 osób). 

 25 września 2006 r. – seminarium promocyjne firmy Verano-konwektor – pol-

skiego producenta grzejników kanałowych, naściennych i stojących (17 osób). 

 7 listopada 2006 r. (z okazji otwarcia zmodernizowanego zakładu uzdatniania 

wody w Lubinie) – seminarium firmy KREVOX (pod patronatem Oddziału Dolno-

śląskiego PZITS) pt. „Nowoczesne technologie uzdatniania wody” (80 osób). 

 6 czerwca 2007 r. – seminarium szkoleniowe dla projektantów sieci sanitar-

nych, przygotowane przez firmy Hawle i Kaczmarek (32 osoby). 

 26 czerwca 2007 r. – seminarium szkoleniowe dla projektantów sieci sanitar-

nych, przygotowane przez firmę HOBAS System Polska (36 osób). 

 14 listopada 2007 r. – seminarium szkoleniowe dla projektantów instalacji 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz sieci i instalacji wodociągowych, przygo-

towane przez firmy Honeywell i SANOKOM (31 osób). 

 23 listopada 2007 r. – seminarium szkoleniowe dla projektantów i eksploatato-

rów urządzeń gazowniczych, przygotowane przez firmę EMERPOL (21 osób). 

 12 grudnia 2007 r. – seminarium szkoleniowe dla projektantów, wykonawców 

i eksploatatorów miedzianych instalacji sanitarnych, przygotowane przez Polskie 

Centrum Promocji Miedzi (25 osób). 



Działalność wydawnicza 
 

 Oddział Dolnośląski PZITS wydaje czasopismo naukowo-techniczne o zasięgu 

ogólnopolskim „Ochrona Środowiska” (prenumerowane również przez wiele zagra-

nicznych ośrodków naukowych), nad którym patronat naukowy sprawuje Sekcja 

Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk. 

Czasopismo to (kwartalnik) ukazuje się nieprzerwanie od 1979 r. i jest jedynym perio-

dykiem wydawanym przez oddział PZITS w skali kraju. W minionej kadencji ukazało 

się 16 kolejnych numerów czasopisma (93–108). W styczniu 2008 r. czasopismo zostało 

włączone do bazy Thomson Scientific Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). 

 Ponadto Oddział wydał 8 wydawnictw zwartych (w formie książkowej), zawie-

rających materiały konferencyjne. 
 

Zestawienie działalności wydawniczej Zarządu Oddziału: 
 

Wydawnictwo 

2004 2005 2006 2007 

liczba 
ark. 

wyd. 
liczba 

ark. 

wyd. 
liczba 

ark. 

wyd. 
liczba 

ark. 

wyd. 

Czasopismo „Ochrona 

Środowiska” 
4 80 4 100 4 80 4 100 

Materiały konferencyjne 3 70 3 100 2 50 – – 

Razem 7 150 7 200 6 130 4 100 

Wydawnictwa wg branż 

Wodociągi i kanalizacja 6 130 6 150 5 110 4 100 

Ciepłownictwo – – 1 50 – – – – 

Ochrona atmosfery 1 20 – – 1 20 – – 

Inne (biuletyn 

informacyjny Oddziału) 
1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,5 

 

Komisja Kwalifikacyjna 

 

Do Komisji Kwalifikacyjnej w minionej kadencji nie wpłynął żaden wniosek 

o nadanie tytułu Rzeczoznawcy PZITS lub o zaopiniowanie tytułu Rzeczoznawcy 

Budowlanego. 

 

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS 
 

Liczbę i wartość (bez VAT) ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawców PZITS 

obrazuje tabela: 

 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Liczba ekspertyz 1 4 2 4 

Wartość ekspertyz, zł 2.500 15.350 1.950 22.370 
 



Współpraca z Zarządem Głównym PZITS 
 

Członkami Zarządu Głównego byli kol. kol. Andrzej M. Dziubek (z urzędu) oraz 

Jan D. Rutkowski (z wyboru), który pełnił także funkcję członka Prezydium Zarządu 

Głównego. Kol. Jolanta Maćkiewicz była członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego 

(z wyboru). Ponadto członkowie Zarządu Oddziału uczestniczyli w pracach głównych 

sekcji PZITS. 

Współpraca z Wrocławską Radą FSNT NOT 
 

Członkami Wrocławskiej Rady FSNT NOT byli kol. kol. Gerard J. Besler 

(z wyboru) oraz Andrzej M. Dziubek (z urzędu) i Bolesław Hebrowski (Członek 

Honorowy). Ponadto przedstawiciele Zarządu Oddziału byli członkami Komisji 

Odznaczeń i Wyróżnień, Komisji Konkursów i Nagród oraz Komisji Seniorów. 

Inna działalność 
 
 

Z ogromną satysfakcją informujemy, że od 2005 roku, dzięki ogromnej pracy 

społecznej kol. Patryka Wójtowicza, działa strona internetowa naszego Oddziału: 

www.pzits.not.pl. Największym sukcesem jest powszechny dostęp do pełnych 

tekstów artykułów opublikowanych w naszym czasopiśmie „Ochrona Środowiska” 

od 1979 roku (29 roczników), a także do informacji bibliograficznych o wydawnic-

twach książkowych od 1992 r. (33 pozycje). 

 
 Koło Seniorów w minionej kadencji pod przewodnictwem kol. B. Hebrow-

skiego zorganizowało kilkanaście prelekcji i odczytów. Obecnie koło liczy około 50 

członków, spośród których 19 wyróżniono dyplomami Honorowego Seniora NOT. 

 Sześciu przedstawicieli Oddziału Dolnośląskiego wzięło udział w XXIV Zjeź-

dzie Delegatów PZITS, który odbył się 7–9 października 2004 r. w Toruniu. 

 Z okazji 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego PZITS, 1 lipca 2005 r. zorganizowa-

no Sesję Jubileuszową połączoną ze spotkaniem koleżeńskim w restauracji Casablan-

ca. Z tej okazji uhonorowano zasłużonych członków naszego Oddziału Medalami im. 

prof. Zygmunta Rudolfa (2), Złotymi Odznakami Honorowymi PZITS (7), Srebrny-

mi Odznakami Honorowymi PZITS (5), Złotymi Odznakami Honorowymi NOT (3) 

oraz Srebrnymi Odznakami Honorowymi NOT (3); czterech członków wyróżniono 

dyplomami honorowymi Wrocławskiej Rady FSNT NOT. 

 W dniach 16–19 lutego 2006 r. odbył się techniczno-szkoleniowy wyjazd semi-

naryjny do Austrii (okolice Salzburga), w którym wzięło udział 25 osób. Uczestnicy 

zapoznali się z gospodarką wodno-ściekową i odpadową okolic Salzburga, zwiedzili 

oczyszczalnię ścieków w Salzburgu oraz zabytkową kopalnię soli w Bad Dűrenberg. 

 Zgodnie z wieloletnią tradycją, każdego roku w dniu Święta Zmarłych delega-

cja Zarządu Oddziału złożyła wiązanki kwiatów wraz ze specjalnie przygotowanymi 

szarfami oraz zapaliła znicze na grobach szczególnie zasłużonych działaczy PZITS: 

kol. kol. Aleksandra Szniolisa, Romana Wilczyńskiego, Ryszarda Rakowicza, Krzysztofa 

Bartoszewskiego, Stanisława Wilczyńskiego i Edwarda S. Kempy. 



Plany na 2008 r. 
 

Ustępujący Zarząd Oddziału przygotował następujący plan działania na 2008 r., 

związany przede wszystkim z organizacją cyklicznych konferencji naukowo-tech-

nicznych: 

 

 W dniach 11–14 maja 2008 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się XII między-

narodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Problemy ochrony zasobów 

wodnych w dorzeczu Odry – ODRA 2008” (główny organizator: Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; informacje: Elżbieta Bazan, tel. 071 328 30 30, 

poczta elektroniczna zasoby.wodne@rzgw.wroc.pl). 

 W dniach 18–21 czerwca 2008 r. w Karpaczu odbędzie się 9. konferencja nau-

kowo-techniczna z cyklu POL-EMIS pt. „Aktualne problemy w ochronie powietrza 

atmosferycznego” (główny organizator: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Po-

litechniki Wrocławskiej; informacje szczegółowe: dr inż. Anna Musialik-Piotrowska, 

tel. 071 320 38 04, poczta elektr. anna.musialik-piotrowska@pwr.wroc.pl). 

 W dniach 26–29 czerwca 2008 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się XII 

międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Air conditioning, air 

protection and district heating” (główny organizator: Katedra Klimatyzacji i Ciep-

łownictwa Politechniki Wrocławskiej, informacje: prof. Gerard J. Besler, tel. 

071 328 64 35, poczta elektr. marcin.klimczak@pwr.wroc.pl). 

 

Ponadto w dniach 4–10 maja 2008 r. (dwa terminy: 4–7 i 7–10 maja) planowany 

jest wyjazd techniczno-szkoleniowy do Monachium na 15. Międzynarodowe Targi 

Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Odpadów – IFAT. Szczegółowych infor-

macji udziela Biuro Podróży GLOB w Opolu (www.bpglob.pl – zakładka „Dla 

firm”). 

 
 

 Na zakończenie jeszcze raz bardzo ważna informacja: 

W związku z upływem obecnej kadencji, 29 lutego 2008 r. (piątek) 

o godz. 15.00 (drugi termin 15.15) w sali 104 budynku NOT we 

Wrocławiu odbędzie się Walne Zebranie Oddziału Dolnośląskiego 

PZITS, podczas którego zostaną wybrane władze Oddziału na 

kadencję 2008–2012. 

 Ustępujący Zarząd Oddziału prosi wszystkich Członków 

PZITS o udział w zebraniu oraz o wcześniejsze uzupełnienie skła-

dek członkowskich, co jest warunkiem potwierdzenia członkostwa. 

 Niniejszy Biuletyn jest jedyną informacją o terminie i miejscu 

wyboru nowych władz Oddziału, rozesłaną – zgodnie ze Statutem 

PZITS – co najmniej na 14 dni przed terminem wyborów. 



Koleżanki i Koledzy! 
 

Apelujemy do wszystkich Członków PZITS o aktualizację członkostwa poprzez uregu-

lowanie zaległych składek w sekretariacie Zarządu Oddziału oraz o sukcesywne wpłacanie 

składek za rok bieżący. Najprościej jest uzgodnić z macierzystym zakładem pracy comie-

sięczne (kwartalne) przekazywanie z poborów kwoty składki bezpośrednio na konto podane 

w nagłówku Biuletynu lub też złożyć odpowiednią dyspozycję w banku obsługującym włas-

ne konto. Takie rozwiązanie odciąża pamięć, a jednocześnie stanowi stosunkowo niewiel-

kie obciążenie dla budżetów naszych Członków. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Za-

rządu Głównego PZITS, wysokość składki członkowskiej wynosi 6 zł miesięcznie (emeryci, 

renciści i studenci 2 zł miesięcznie). 

 

Sekretariat Zarządu Oddziału PZITS, który mieści się w budynku NOT przy 

ul. marszałka J. Piłsudskiego 74 (pokój 230), czynny jest w poniedziałki i piątki 

w godzinach 10–14 oraz w środy w godzinach 12–16. W sprawach dotyczących 

członkostwa można kontaktować się telefonicznie ze Skarbnikiem Zarządu Oddziału, 

inż. Ireną Marczyk, pod numerem 071 344 14 50 w godzinach pracy sekretariatu. 

Wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom Zarząd Oddziału Dolno-

śląskiego PZITS składa tą drogą serdeczne życzenia szczęścia, zdrowia, sukce-

sów i wszelkiej pomyślności w Nowym – 2008 – Roku. 


