
 
 

Koleżanki i Koledzy! 
 

Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – 21. 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. 
 

Przypominamy, że wszystkie biuletyny są dostępne na stronie www.pzits.not.pl 
 

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2014 r. 
 

W minionym roku Zarząd Oddziału pracował w składzie wybranym na kadencję 

2012–2016 podczas walnego Zebrania Oddziału, które odbyło się 24 lutego 2012 r.: 
 

 Prezes: kol. Andrzej M. Dziubek 

 Wiceprezesi: kol. kol. Jolanta Maćkiewicz, Krzysztof Lorenz 

 Sekretarz: kol. Agnieszka Nawirska-Olszańska 

 Zastępca Sekretarza: kol. Ryszard Szpadt 

 Skarbnik: kol. Irena Marczyk 

 Zastępca Skarbnika: kol. Kazimierz Wielgus 

 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 Sumi-

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

 Delegaci Zarządu Oddziału PZITS do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzy-

szeń Naukowo-Technicznych NOT: kol. kol. Bolesław Hebrowski (do 25 czerwca), 

Andrzej M. Dziubek (z urzędu), Gerard J. Besler (z wyboru) 

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

w Legnicy – kol. Jadwiga Rześniowiecka 



Konferencje 

 W dniach 26–29 czerwca 2014 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się XIX 

międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Air, Heat & Energy”. 

Głównym organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Środowiska (Instytut 

Klimatyzacji i Ogrzewnictwa) Politechniki Wrocławskiej, a jej współorganizatorami 

także Sekcja Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 

PAN oraz Oddział Wielkopolski PZITS i Oddział Dolnośląski PZITS. 

Szkolenia i egzaminy 
 Sekcja Gazownictwa, pod przewodnictwem kol. inż. Ireny Marczyk i pod 

kierownictwem kol. mgr inż. Lucyny Dąbrowskiej, zorganizowała cztery sympozja 

szkoleniowe z zakresu zgrzewania rurociągów z polietylenu metodą doczołową 

i elektrooporową, zakończone przeegzaminowaniem łącznie 70 osób. 

 Komisja Kwalifikacyjna, pod przewodnictwem kol. kol. dr. inż. Krzysztofa 

Grzegółki oraz mgr. inż. Dariusza Nojka, przeprowadziła egzaminy na uprawnienia 

w zakresie urządzeń energetycznych i gazowych (Grupa 2 i Grupa 3) dla 142 osób. 

Działalność wydawnicza 
 Redakcja Oddziału Dolnośląskiego wydała cztery kolejne numery ogólnopol-

skiego kwartalnika naukowego OCHRONA ŚRODOWISKA (kolejne numery 133– 

–136). Pełne teksty artykułów są dostępne na stronie internetowej: www.os.not.pl. 

Współpraca z DOIIB 
 25 listopada zostało uroczyście podpisane porozumienie o współdziałaniu 

Oddziału Dolnośląskiego PZITS z Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budow-

nictwa. Porozumienie to ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynie-

rów i techników działających w budownictwie oraz przygotowywanie do uzyskania 

uprawnień budowlanych, ochronę interesów zawodowych i szerzenie wiedzy o prob-

lemach budownictwa oraz rozwoju techniki i jej twórcach, zapewnienie właściwego 

poziomu etycznego swoich członków, a także troskę o doskonalenie aktów norma-

tywnych dotyczących budownictwa. 

Na mocy tego porozumienia Oddział Dolnośląski PZITS będzie uczestniczyć 

w przygotowywaniu kandydatów ubiegających się o uprawnienia do pełnienia samo-

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach związanych z sie-

ciami, instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, będzie również zgłaszać kandydatów 

do powoływanych przez DOIIB komisji egzaminacyjnych, a także współdziałać 

z DOIIB w przygotowywaniu programów egzaminów na uprawnienia budowlane 

oraz regulaminów związanych ze sposobem i trybem przeprowadzania tych egzami-

nów. Oddział Dolnośląski PZITS będzie również opiniować kandydatów na rzeczo-

znawców budowlanych oraz będzie współdziałać z DOIIB w opracowywaniu 

regulaminów postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu Rzeczo-

znawcy Budowlanego. 

Oddział Dolnośląski PZITS i DOIIB będą ponadto współdziałać w opiniowaniu 

minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynie-

rów i techników wszystkich specjalności związanych z sieciami, instalacjami i urzą-

dzeniami sanitarnymi oraz w opiniowaniu aktów normatywnych dotyczących tej 

dziedziny budownictwa. 



Współpraca z Zarządem Głównym PZITS 
 Zarząd Główny PZITS uruchomił procedurę wydawania Referencji Wiary-

godności Technicznej firmom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji w następujących specjalizacjach: 

gazownictwo, wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, 

klimatyzacja, balneotechnika, technologia basenów i kąpielisk, technologia urządzeń 

zbiorowego żywienia, pralnictwo, ochrona wód, ochrona powietrza atmosferycznego, 

ochrona gleby, ochrona przed hałasem i wibracjami, gospodarka odpadami. 

Firma ubiegająca się o wydanie przez ZG PZITS Referencji Wiarygodności 

Technicznej może wystąpić z wnioskiem do właściwego terytorialnie Zarządu 

Oddziału PZITS. Wniosek wraz z dokumentacją dotyczącą między innymi zakresu 

działalności firmy oraz jej dorobku technicznego, zostaje zaopiniowany przez 

recenzentów i Komisję ds. Referencji Technicznych Oddziału, a następnie skiero-

wany do Głównej Komisji ds. Referencji Technicznych przy ZG PZITS w War-

szawie. Główna Komisja, po rozpatrzeniu wniosku, nadaje firmie List Referencyjny 

potwierdzający wiarygodność techniczną w zakresie wnioskowanej jednej lub kilku 

specjalizacji. Zarząd Główny za pośrednictwem Oddziału Dolnośląskiego zachęca do 

skorzystania z tej formy promocji firm, gdyż legitymowanie się Listem Refe-

rencyjnym wydanym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 

jest doceniane przez klientów pragnących nawiązać współpracę. 
 

Koło Seniorów 
 Z inicjatywy i pod przewodnictwem kol. mgr. inż. Jerzego Marksa odbyły się 

dwa tradycyjne coroczne świąteczne spotkania Koła Seniorów – wielkanocne 22 

marca oraz noworoczne 17 grudnia. W każdym z tych uroczystych spotkań wzięło 

udział ponad 25 naszych Seniorów. 
 

Odeszli od nas 
W 2014 roku Oddział Dolnośląski poniósł ogromną stratę – 25 czerwca w wieku 

93 lat zmarł mgr inż. Bolesław Hebrowski – Honorowy Prezes naszego Oddziału 

(Jego sylwetka jest dostępna na stronie internetowej Oddziału wśród najbardziej 

zasłużonych członków PZITS). 

25 września zmarła mgr Alicja M. Lewińska, wieloletnia redaktorka kwartal-

nika OCHRONA ŚRODOWISKA, która współtworzyła to czasopismo w latach 

1977–1979 wraz z redaktorem B. Zublewiczem, z inicjatywy ówczesnego prezesa 

Oddziału Dolnośląskiego R. Wilczyńskiego oraz J. Wójcika z IMGW we Wrocławiu. 

16 października zmarł prof. Zbigniew Siwoń, emerytowany nauczyciel akade-

micki, specjalista z zakresu wodociągów, autor wielu prac naukowych. 

19 listopada zmarł mgr inż. Stanisław Gdula, zasłużony projektant BPBK we 

Wrocławiu. 
 

Plany na 2015 r. 
 W dniach 22–24 października 2015 r. odbędzie się we Wrocławiu XXIV 

ogólnopolska konferencja z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach”. Informacje 

będą sukcesywnie udostępniane na stronie www.pzits.not.pl (szczegóły: dr inż. Andrzej 

M. Dziubek – adres poczty elektronicznej: pzits@pzits.not.pl). 



Koleżanki i Koledzy! 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny PZITS (przy braku akceptacji Zarządu 

Oddziału Dolnośląskiego) podjął uchwałę o zwiększeniu od 1 lipca 2012 r. wysokości 

składki członkowskiej z 6 zł do 10 zł miesięcznie (składka dla emerytów i rencistów oraz 

studentów i doktorantów wzrosła z 2 zł do 4 zł miesięcznie). 

Prosimy tych wszystkich, którzy jeszcze do tej pory tego nie uczynili o uregulowanie 

różnicy w składkach wynoszącej 4 zł miesięcznie począwszy od lipca 2012 r. oraz o dokona-

nie odpowiedniej korekty w poleceniach zapłaty realizowanych z rachunku bankowego. 

Dane dotyczące numeru rachunku bankowego Oddziału Dolnośląskiego PZITS są na 

stronie internetowej www.pzits.not.pl w zakładce KONTAKT. 
 

 
 

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

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 (pokój 230), czynny jest w poniedziałki i piątki 

w godzinach 10–14 oraz w środy w godzinach 10–15. W sprawach dotyczących 

członkostwa oraz składek można się kontaktować telefonicznie z Panią Danutą 

Stanisławską pod numerem 71 344 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 – 2015 – Roku. 


