
 
 
Koleżanki i Koledzy! 

Niniejszy Biuletyn jest sprawozdaniem z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego 
PZITS w kadencji 2016–2020. Prezydium Zarządu Oddziału informuje tą drogą wszystkich 
Członków Oddziału, że w związku z upływającą kadencją, 6 marca 2020 r. (piątek) o godz. 15.00 
(drugi termin godz. 15.15) w sali 104 w budynku NOT we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego 74 
(sala kominkowa, wysoki parter, lewa strona) odbędzie się Walne Zebranie członków Oddziału 
poświęcone wyborom władz statutowych Oddziału na kadencję 2020–2024, wg 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 delegata 
na Zebranie Delegatów PZITS. 

 
Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS 

w kadencji 2016–2020 
4 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału, podczas którego 

zostały wybrane władze Oddziału Dolnośląskiego PZITS na kadencję 2016–2020, które 18 
marca 2016 r. ukonstytuowały się w następującym składzie: 

♦ Prezes: kol. Andrzej M. Dziubek 
♦ Wiceprezesi: kol. kol. Jolanta Maćkiewicz, Agnieszka Nawirska-Olszańska 
♦ Sekretarz: kol. Krzysztof Lorenz 
♦ Zastępca Sekretarza: kol. Ryszard Szpadt 
♦ Skarbnik: kol. Irena Marczyk 
♦ Zastępca Skarbnika: kol. Kazimierz Wielgus 
♦ Członkowie: kol. kol. Barbara Kołwzan, Kazimierz Siwecki, Jan Ślęczek 
♦ Komisja Rewizyjna: kol. kol. Zbigniew Szurlej (przewodniczący), Tadeusz Głowniak 

(zastępca przewodniczącego), Halina Szymańska (sekretarz), Tomasz Łaska, Henryk 
Orzeszek 

♦ Sąd Koleżeński: kol. kol. Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca), Andrzej Kotowski 
(zastępca przewodniczącej), Edward Nawirski (sekretarz), Michał Mańczak, Paweł Licznar 



♦ Delegat na XXVII Zebranie Delegatów PZITS: kol. Barbara Kołwzan 
♦ Delegat Zarządu Oddziału do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT: kol. Gerard J. Besler 
♦ Pełnomocnicy Zarządu Oddziału: w Jeleniej Górze – kol. Longin Zięba, w Legnicy – 

kol. Jadwiga Rześniowiecka 
 
Z grona członków Oddziału w czasie trwania kadencji odeszli na zawsze kol. kol. Jerzy 

Wartalski (22-06-2016), Maria Goławska (??-08-2016), Jan D. Rutkowski (24-10--2017), Tomasz 
Łaska (09-01-2018), Janina Sabatowska-Władyczka (06-02-2018), Halina Szymańska (09-05-
2019), Henryk Orzeszek (??-08-2018) i Jerzy Marks (26-04-2019) oraz Emilia Sołowij (22-04-
2019) – wieloletnia księgowa Oddziału. Ich dokonania i pamięć o Nich będą zawsze żywe 
w naszym środowisku. 

 
Działalność statutowa Oddziału w liczbach 

Zarząd Oddziału w ramach działalności statutowej zorganizował lub współorganizował 
następujące imprezy naukowo-techniczne (A – liczba imprez, B – liczba uczestników): 

Impreza 2016 2017 2018 2019 
A B A B A B A B 

Konferencje – – – – 1 120 – – 
Seminaria 2 75 – – – – 3 51 
Szkolenia (PE) 6 77 5 81 6 84 5 95 

Uprawnienia „E” – 144 – 51 – 51 – 53 

 
Konferencje naukowo-techniczne 

♦ W ramach XLIV Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, 16 listopada 2018 r. 
odbyła się współorganizowana przez WR FSNT NOT oraz Oddział Dolnośląski 
PZITS konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”, którą 
przygotowała i prowadziła kol. dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska. 
W konferencji wzięło udział 120 uczestników. Celem konferencji była promocja 
wśród mieszkańców Dolnego Śląska idei i strategii gospodarki obiegu zamkniętego, 
która jest regeneracyjnym systemem gospodarczym, w którym minimalizuje się 
zużycie surowców i ilość odpadów oraz emisję i utratę energii przez tworzenie 
zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów technologicznych 
są wykorzystywane jako surowce w innych procesach. Idea ta obejmuje także tzw. 
sztukę z odzysku, czyli tworzenie z produktów zużytych, niepotrzebnych lub 
odpadowych nowych przedmiotów użytecznych, np. mebli, biżuterii lub nawet dzieł 
sztuki (obrazy, rzeźby). Wystawa towarzysząca konferencji pokazała, że zużyte 
przedmioty stają się inspiracją i tworzywem dla wielu artystów.  

Seminaria szkoleniowe 
♦ 20 stycznia 2016 r. odbyło się seminarium szkoleniowe firmy ECOL-UNICON pt. 
„Zbiorniki retencyjne wód opadowych – dobór deszczów miarodajnych, obliczenia 
objętości i rozwiązania konstrukcyjne”, przeznaczone dla projektantów sieci 
i urządzeń kanalizacyjnych, którego tematyka obejmowała prezentację metod 
obliczeń deszczów i wymiarowanie zbiorników retencyjnych wraz przykładami 
rozwiązań prefabrykowanych zbiorników modułowych. 



♦ 17 czerwca 2016 r. odbyło się seminarium szkoleniowe firmy WAVIN pt. 
„Nowości w zakresie projektowania systemów wodociągowych, kanalizacyjnych 
i grzewczych”, przeznaczone dla projektantów sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, którego tematyka obejmowała prezentację metod obliczeń 
płaszczyznowych systemów grzewczych oraz metody projektowania 3D wraz 
z prezentacją bibliotek Wavin. 

♦ 25 października 2019 r., w ramach XLV Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, 
Oddział Dolnośląski PZITS zorganizował seminarium, podczas którego sekretarz 
Oddziału dr. inż. Krzysztof Lorenz zaprezentował sylwetkę Jana Zeha, pioniera 
przemysłu rafineryjnego w Galicji. Jan Zeh, który żył w latach 1817–1897, był 
postacią nierozerwalnie związaną z początkami wykorzystania ropy naftowej na 
obszarze dawnej Rzeczypospolitej – w tym zakresie współpracował z nim o pięć lat 
młodszy Ignacy Łukasiewicz, uznawany za pioniera przemysłu naftowego w Europie. 
Postać Jana Zeha jest w Polsce prawie nieznana, a jedyny jego pomnik znajduje się 
na Ukrainie. 

Działalność wydawnicza 
♦ Oddział Dolnośląski PZITS od 1979 r. wydawał czasopismo naukowe „Ochrona 

Środowiska” (kwartalnik). W minionej kadencji ukazało się 13 kolejnych numerów 
czasopisma (141–153). Największym sukcesem czasopisma było jego indeksowanie 
i abstraktowanie od 2007 r. przez Thomson Reuters, a następnie Clarivate Analytics, 
w Science Citation Index Expanded (SciSearch®) oraz od 2009 r. w Journal Citation 
Reports. Uzyskanie przez czasopismo tzw. współczynnika wpływu (Impact Factor) 
umożliwiło jego umieszczenie w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z liczbą 15, a obecnie 40 punktów. Niestety, z uwagi na 
niesatysfakcjonujący poziom naukowy nadsyłanych propozycji manuskryptów, Zarząd 
Oddziału w maju 2019 r. podjął decyzję o zawieszeniu tej formy działalności 
wydawniczej. 
♦ Oddział był także wydawcą jednej pozycji książkowej, tj. skryptu szkoleniowego 

autorstwa mgr. inż. Kazimierza Siweckiego pt. „Urządzenia, instalacje i sieci na paliwa 
gazowe i olejowe”; ISBN 978-83-61775-08-9. 

 
Zestawienie działalności wydawniczej Oddziału 

Wydawnictwo 
2016 2017 2018 2019 

liczba ark. 
wyd. liczba ark. 

wyd. liczba ark. 
wyd. liczba ark. 

wyd. 
Kwart. OCHRONA 
ŚRODOWISKA 4 80 4 80 4 80 1 20 

Materiały szkoleniowe 
i konferencyjne 1 20 – – – – – – 

Razem 5 100 4 80 4 80 1 20 
Wydawnictwa wg branż 

Wodociągi i kanalizacja 4 80 4 80 4 80 1 20 
Ciepłownictwo 1 20 – – – – – – 
Inne (biuletyn inform. 
Oddziału) 1 0,3 1 0,3 1 0,3 1 0,3 

 



Szkolenia i egzaminy 
♦ Pod kierownictwem kol. kol. Lucyny Dąbrowskiej, a następnie Kazimierza 

Siweckiego zorganizowano 22 edycje szkoleń z zakresu zgrzewania rurociągów 
z polietylenu metodą doczołową i elektrooporową, które ukończyło 337 osób. Komisja 
Kwalifikacyjna nr 234, pod przewodnictwem kol. kol. Krzysztofa Grzegółki 
i Dariusza Nojka, przeprowadziła egzaminy na uprawnienia w zakresie urządzeń 
energetycznych i gazowych (Grupa 2 i Grupa 3) dla 299 osób. 

Pozostała działalność 
♦ 6 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Wrocławskiej Rady Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, którego specjalnym punktem programu 
było wystąpienie prezesa Oddziału Dolnośląskiego PZITS Andrzeja M. Dziubka, 
który przedstawił referat poświęcony 100-leciu działalności PZITS. Prezes 
zaprezentował Wrocławskiej Radzie FSNT NOT historię powstania PZITS oraz jego 
działalność w latach 1919–2019, podkreślając dorobek organizacyjny i wydawniczy 
Zrzeszenia. Zebrani docenili szczególną rolę Oddziału Dolnośląskiego PZITS, jako 
pierwszego stowarzyszenia technicznego zarejestrowanego na Dolnym Śląsku, które 
również jako pierwsze stowarzyszenie weszło w struktury NOT we Wrocławiu. 
W kolejnym punkcie programu posiedzenia prezes Zarządu Wrocławskiej Rady 
FSNT NOT mgr inż. Tadeusz Nawracaj przekazał na ręce prezesa Oddziału 
Dolnośląskiego PZITS dr. inż. Andrzeja M. Dziubka medal „Zasłużony Działacz 
Wrocławskiej Rady FSNT NOT” za aktywną działalność Oddziału Dolnośląskiego 
w okresie 100 lat istnienia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 
Sanitarnych. 
♦ Koło Seniorów w minionej kadencji pod przewodnictwem kol. J. Marksa zorga-

nizowało 8 spotkań seminaryjnych. Obecnie koło liczy 37 członków, spośród których 
jedną osobę (kol. J. Maćkiewicz) wyróżniono tytułem Zasłużonego Seniora NOT. 
♦ Zgodnie z wieloletnią tradycją, każdego roku w dniu Święta Zmarłych delegacja 

Zarządu Oddziału składała wiązanki kwiatów wraz ze specjalnie przygotowanymi 
szarfami oraz zapalała znicze na grobach szczególnie zasłużonych działaczy PZITS: 
kol. kol. Aleksandra Szniolisa, Romana Wilczyńskiego, Ryszarda Rakowicza, Krzysztofa 
Bartoszewskiego, Stanisława Wilczyńskiego, Edwarda S. Kempy, Apolinarego L. 
Kowala, Bolesława Hebrowskiego i Jana D. Rutkowskiego. 

♣♣♣♣♣ 
♦ Niniejszy Biuletyn jest jedyną informacją o terminie (6 marca) i miejscu (budynek 

NOT, sala 104, godz. 15:00) wyboru władz Oddziału na nową kadencję, rozesłaną – 
zgodnie ze Statutem PZITS – co najmniej na 14 dni przed terminem wyborów. 
♦ Ustępujący Zarząd Oddziału Dolnośląskiego prosi wszystkich Członków PZITS 

o udział w Walnym Zebraniu oraz wcześniejsze uzupełnienie składek członkowskich, co 
będzie dowodem potwierdzenia członkostwa. 
♦ Sekretariat Zarządu Oddziału PZITS, który mieści się w budynku NOT przy 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 74 (pokój 230), czynny jest w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach 10–14. W sprawach dotyczących członkostwa można się kontaktować 
telefonicznie z Panią Danutą Stanisławską pod numerem 71 344 14 50 w godzinach 
pracy sekretariatu. 
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