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Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – 27. – numer Biuletynu 
Informacyjnego, zawierającego przegląd działalności Zarządu Oddziału w minionym roku, 
aby tą drogą poinformować wszystkich Członków i Sympatyków PZITS o różnych formach 
aktywności naszego Zrzeszenia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku (wszystkie biuletyny są 
dostępne na stronie www.pzits.not.pl/biuletyn.html). 
 

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2020 r. 
 

6 marca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału (frekwencja w II 
terminie 42,7%), podczas którego zostały wybrane władze Oddziału Dolnośląskiego 
PZITS na kadencję 2020–2024, które ukonstytuowały się w następującym składzie: 

♦ Prezes: kol. Andrzej M. Dziubek. 
♦ Wiceprezesi: kol. kol. Jolanta Maćkiewicz, Agnieszka Nawirska-Olszańska. 
♦ Sekretarz: kol. Krzysztof Lorenz. 
♦ Skarbnik: kol. Barbara Kołwzan. 
♦ Członkowie: kol. kol. Irena Marczyk, Kamil Nawirski, Kazimierz Siwecki, 

Ryszard Szpadt. 
♦ Komisja Rewizyjna: kol. kol. Zbigniew Szurlej (przewodniczący), Wojciech 

Adamski (zastępca przewodniczącego), Halina Hotloś (sekretarz), Paweł Licznar. 
♦ Sąd Koleżeński: kol. kol. Andrzej Kotowski (przewodniczący), Krzysztof 

Grzegółka (zastępca przewodniczącego), Krystyna Szpadt (sekretarz), Edward 
Nawirski. 

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

Naukowo-Technicznych NOT: kol. Andrzej M. Dziubek. 
♦ Pełnomocnicy Zarządu Oddziału: w Jeleniej Górze – kol. Longin Zięba, 

w Legnicy – kol. Jadwiga Rześniowiecka. 



Rok 2020 był chyba najtrudniejszym rokiem w działalności Oddziału w całej 
jego 75-letniej historii. Ograniczenia wynikające ze stanu epidemii praktycznie 
całkowicie uniemożliwiły organizację spotkań i seminariów oraz znacznie utrudniły 
działalność statutową Oddziału, zwłaszcza w zakresie szkoleń i egzaminów. 
 

Szkolenia i egzaminy 
 

♦ Pod kierownictwem kol. mgr. inż. Kazimierza Siweckiego zorganizowano 
cztery szkolenia (trzy terminy szkoleń zostały odwołane) z zakresu zgrzewania i mon-
tażu rurociągów z polietylenu metodą doczołową i elektrooporową, zakończonych 
przeegzaminowaniem łącznie 69 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 64 osób. 
 

Współpraca z Zarządem Głównym PZITS 
 

♦ Najważniejszym wydarzeniem zorganizowanym w 2020 roku przez Zarząd 
Główny było XXVIII Zebranie Delegatów, którego zadaniem było podsumowanie 
kadencji 2016–2020 i wybór organów PZITS na kadencję 2020–2024. Początkowo 
Zebranie Delegatów planowano w tradycyjnej formie stacjonarnej na 20–22 
października 2020 r. w Grudziądzu. Jednakże, z uwagi na ograniczenia wynikające 
ze stanu epidemii, Zebranie Delegatów odbyło się w formie zdalnej w dwóch etapach: 
w dniach 22–26 października Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami i uchwałami, 
które zostały następnie zatwierdzone (w tym uchwała o udzieleniu absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Głównemu) przy frekwencji 92%. W drugim etapie 
Zebrania – 11 grudnia – w wyniku przeprowadzonych głosowań wyłoniono władze 
PZITS na kadencję 2020–2024. 

♦ Prezesem PZITS w kadencji 2020–2024 została wybrana dr hab. inż. Anna 
Bogdan (wiceprezes PZITS w kadencji 2016–2020) – profesor w Politechnice 
Warszawskiej, prodziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki 
i Inżynierii Środowiska. 

♦ Członkami Zarządu Głównego zostali wybrani (w porządku alfabetycznym): 
Adrianna Chmura, Ryszard Dela, Piotr Frysztak, Urszula Jóźwik, Zbigniew 
Kilanowski, Elżbieta Kowalczyk, Wojciech Majchrzak, Jan Pawełek, Florian 
Piechurski, Andrzej Pieniążek, Sylwia Prabucka, Wojciech Ratajczak, Dariusz 
Roszak (zastępca członka), Paweł Stańczak, Krzysztof Stelągowski, Mariusz 
Woźniarski. W skład Zarządu Głównego PZITS – oprócz członków z wyboru – 
wchodzą także prezesi wszystkich Oddziałów PZITS. 

♦ Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani (w porządku 
alfabetycznym): Maria Duma, Jolanta Jagucka (zastępca członka), Krystyna 
Janicka-Mazur, Alicja Kaczmarczyk, Alicja Krymska, Mirosław Lewandowski. 

♦ Członkami Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani (w porządku 
alfabetycznym): Bożena Babiarz, Katarzyna Grabowska, Mikołaj Książkiewicz, 
Kazimierz Kudlik, Eliza Mańkowska, Alfred Zgoda (zastępca członka). 

http://pzits.pl/uchwaly-zg/
http://pzits.pl/2020/12/14/rozpoczecie-kadencji-2020-2024/
http://pzits.pl/2020/12/14/rozpoczecie-kadencji-2020-2024/
http://pzits.pl/2020/12/14/rozpoczecie-kadencji-2020-2024/


♦ Delegatem do Rady Krajowej NOT został wybrany Tadeusz Bruzda (Andrzej 
Ślusarczyk – zastępca delegata). 

♦ Zebranie Delegatów PZITS podjęło także uchwały nadające wybitnym 
członkom PZITS wyróżnienia przewidziane w Statucie – prof. Wojciech Adamski 
został wyróżniony godnością Członka Honorowego PZITS, a prezes Oddziału 
Andrzej M. Dziubek został uhonorowany Medalem im. prof. Zygmunta Rudolfa. 
 

Współpraca z Wrocławską Radą FSNT NOT 
 

♦ W strukturach Wrocławskiej Rady FSNT NOT z rekomendacji naszego 
Oddziału w kadencji 2016–2020 pracowali: Agnieszka Nawirska-Olszańska 
(wiceprezes Wrocławskiej Rady), Krzysztof Lorenz (członek Komisji Rewizyjnej), 
Kamil Nawirski (przewodniczący Komisji Młodej Kadry Technicznej), Irena 
Marczyk (członkini Komisji Wyróżnień i Odznaczeń) oraz Danuta Grabowiecka 
(sekretarz Komisji Seniorów). 

♦ Z uwagi na kończącą się kadencję władz Wrocławskiej Rady FSNT NOT (2016–
–2020), w grudniu miały się odbyć wybory władz na kadencję 2020–2024, które ze 
względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii zostały odwołane i przełożone 
na 2021 rok. Zarząd Oddziału Dolnośląskiego zarekomendował dwie osoby do udziału 
w tych wyborach: kol. Agnieszkę Nawirską-Olszańską (wiceprezes Zarządu WR FSNT 
w kadencji 2016–2020) na funkcję prezesa Zarządu Wrocławskiej Rady oraz kol. 
Krzysztofa Grzegółkę na funkcję przewodniczącego/członka Komisji Rewizyjnej 
Wrocławskiej Rady FSNT NOT. 
 

Koło Seniorów 
 

♦ Z uwagi na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii w tym roku nie mogły 
się odbyć tradycyjne cykliczne spotkania Koła Seniorów – wielkanocne planowane 
w kwietniu oraz opłatkowo-noworoczne planowane w grudniu 2020 r. 
 

Pamięć o zmarłych 
 

♦ 1 lutego 2020 r. w wieku 80 lat zmarł inż. Andrzej Strycharczyk, aktywny 
członek Koła Seniorów, ceniony projektant i Rzeczoznawca PZITS. 

♦ 1 czerwca 2020 r. w wieku 89 lat zmarł inż. Ludwik Tichy, były członek 
PZITS, przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego Koła Seniorów. 

♦ 6 sierpnia 2020 r. w wieku 73 lat zmarł wieloletni działacz Oddziału 
Dolnośląskiego PZITS dr inż. Michał Mańczak – członek Sądu Koleżeńskiego 
w kadencji 2016–2020, wieloletni członek Rady Programowej kwartalnika 
OCHRONA ŚRODOWISKA oraz bardzo ceniony Rzeczoznawca PZITS i Rzeczo-
znawca Budowlany. Pogrzeb odbył się 12 sierpnia 2020 r. na cmentarzu Grabi-
szyńskim, przedstawiciele Zarządu Oddziału złożyli wieniec z okolicznościową szarfą. 

♦ Zgodnie z tradycją, tym razem w tygodniu po Święcie Zmarłych, delegacja 
Zarządu Oddziału zapaliła 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. 



Koleżanki i Koledzy! 
 

Prosimy tych wszystkich, którzy jeszcze nie uregulowali zaległych składek 
o dokonanie we własnym banku odpowiedniego polecenia zapłaty. Numer rachunku 
bankowego Oddziału Dolnośląskiego PZITS jest dostępny na stronie internetowej 
Oddziału w zakładce KONTAKT (www.pzits.not.pl/contact.html). 

Szczególną prośbę kierujemy do tych naszych Członków, którzy w ostatnim roku 
(latach) przeszli na emeryturę (zasilając tym samym zacne grono naszych Seniorów), 
w związku z czym zakład pracy przestał odprowadzać miesięczne składki, co doprowa-
dziło do powstania (nawet wielomiesięcznych) zaległości. 
 

 
 

Sekretariat Zarządu Oddziału PZITS, który mieści się w budynku NOT przy 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 (pokój 230), jest czynny w poniedziałki, środy 
i piątki w godzinach 10–14. W sprawach dotyczących członkostwa oraz zaległych 
składek można się kontaktować telefonicznie z Panią Danutą Stanisławską pod 
numerem 71 344 14 50 w godzinach pracy sekretariatu. W przypadku trudności 
z kontaktem telefonicznym (z powodu pracy zdalnej sekretariatu), najprostszą 
metodą kontaktu jest poczta elektroniczna: pzits.wroclaw@gmail.com. 

Wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom Zarząd Oddziału Dolno-
śląskiego PZITS składa tą drogą serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz 
sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym – 2021 – Roku. Liczymy, że Nowy 
Rok pozwoli na przynajmniej częściowy powrót do normalnej działalności 
społecznej na rzecz naszego środowiska zawodowego i całej branży sanitarnej. 


