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Koleżanki i Koledzy! 
 
 
 Tradycyjnie pod koniec roku kierujemy do Was kolejny – czwarty – 
numer Biuletynu Informacyjnego, który pełni rolę ogniwa integrującego 
nasze środowisko zawodowe, tj. środowisko inżynierów i techników 
sanitarnych. Biuletyn ten, zawierający przegląd działalności Zarządu 
Oddziału w 1997 roku, zastępuje jednocześnie plenarne zebrania, z których 
organizowania zrezygnowaliśmy na korzyść informowania tą drogą 
naszych Członków i Sympatyków o sprawach dotyczących PZITS. 
 
 
 Z działalności Zarządu Oddziału 
 
 Zarząd Oddziału – wraz z sekcjami branżowymi – zorganizował lub 
współorganizował w 1997 r. następujące ogólnopolskie imprezy naukowo-techniczne: 
 
 III konferencja pt. „Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu 
Odry – ODRA '97”, która odbyła się w Świeradowie-Zdroju w dniach 12–14 maja 1997 
r. przy udziale 180 osób (główny organizator – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu). 
 
 II sympozjum pt. „Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń – POL-IMIS '97”, które 
odbyło się w Szklarskiej Porębie w dniach 19–22 czerwca 1997 r. przy udziale 120 osób 
(główny organizator – Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki 
Wrocławskiej w ramach Głównej Sekcji Inżynierii Ochrony Atmosfery). 
 
 XV konferencja z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach”, która odbyła się we 
Wrocławiu w dniach 23–25 października 1997 r. (główny organizator – Instytut 



Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej). W tej jubileuszowej 
konferencji wzięło udział ponad 300 uczestników. 
 
 Oprócz konferencji o zasięgu ogólnopolskim zorganizowano także 
szereg imprez naukowo-technicznych o charakterze lokalnym: 
 
 Sympozjum szkoleniowe dla projektantów i wykonawców pt. „Bezrozkopowe 
metody renowacji kanałów w technologiach Kanal Műller Gruppe – Inliner, Posatryn, 
Sideliner” (31-01-97). 
 

 8 sympozjów szkoleniowych dla projektantów i wykonawców pod patronatem 
Przedsiębiorstwa Handlowego BIMS PLUS Sp. z o.o. we Wrocławiu: 
 – „Stacje uzdatniania wody i baseny” – firma BWT (03-03-97 i 04-03-97), 
 – „Systemy podtynkowe instalacji sanitarnych” – firma TMW (07-03-97), 
 – „Odwodnienia poziome” – firma HAURATON (11-03-97), 
 – „Rury i kształtki” – firma UPONOR (12-03-97), 
 – „Podciśnieniowy system odwadniania dachów – PLUVIA” – firma GEBERIT    
 (17-03-97), 
 – „Pompy” – firma KSB (19-03-97), 
 – „Oczyszczalnie” – firma SOTRALENT (09-04-97). 
 

 Seminarium szkoleniowe z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Eksport-
Import KOMPLEKS s.c. pt. „Nowoczesne instalacje sanitarne i przemysłowe z tworzyw 
sztucznych oraz nowoczesny system KAN-therm do instalacji wody ciepłej, zimnej i CO 
z tworzywa sztucznego” (14-03-97). 
 

 Seminarium szkoleniowe z firmą ANTICOR z Poznania, przedstawicielem 
angielskiej firmy POLYKEN, pt. „Zabezpieczenia antykorozyjne” (09-04-97). 
 

 Prezentacja oferty techniczno-handlowej firmy PROCOROL (współnie z DOZG 
we Wrocławiu oraz SITPNiG (05-06-97). 
 

 Seminarium z firmami KOOMPLEKS i UPONOR-POLSKA (w ramach XXIII 
Wrocławskich Dni Nauki i Techniki) pt. „Nowoczesne systemy rurociągów z tworzyw 
sztucznych” (29-10-97). 
 

 Seminarium w ramach XXIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki pt. „Wpływ 
powodzi na stan sieci gazowych” (12-11-97). 
 

 Komisja Kwalifikacyjna działająca przy Zarządzie Oddziału PZITS 
w minionym roku rozpatrzyła pozytywnie: 
 
 Trzy wnioski o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PZITS w zakresie projektowania 
i wykonawstwa w specjalności instalacje sanitarne. 
 Działalność wydawnicza 
 
 W ramach działalności wydawniczej Oddziału ukazały się cztery kolejne numery 
ogólnopolskiego kwartalnika „Ochrona Środowiska” (nr. 64–67). 



 
 Działalność szkoleniowa 
 
 Zorganizowano pięć kursów w zakresie zgrzewania i budowy sieci gazowych z 
tworzyw sztucznych; łącznie przeszkolono (wraz z egzaminem końcowym) 113 osób oraz 
zweryfikowano uprawnienia w tym zakresie dla 116 osób. 
 
 Przeprowadzono dwa szkolenia na uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, 
naprawy i montażu urządzeń energetycznych; łącznie przeszkolono 34 osoby. 
Przeprowadzono także egzaminy na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji 
urządzeń energetycznych dla 1263 osób. 
 
 Działalność szkoleniowo-turystyczna 
 
 W dniach od 27 IV do 4 V 1997 r. zorganizowano wspólnie z Instytutem Inżynierii 
Ochrony  Środowiska  Politechniki  Wrocławskiej  wycieczkę  dydaktyczno--szkoleniową 
dla 20 osób (dyplomanci Wydziału Inżynierii Środowiska) na obiekty ochrony 
środowiska w południowych Niemczech i Szwajcarii. 
 
 W dniach 8–15 VI 1997 r. zorganizowano wycieczkę techniczno-szkoleniową dla 
35 osób na obiekty ochrony środowiska w Niemczech i Francji. Zwiedzono m.in. 
największą fabrykę chemiczną w Europie BAYER w Leverkusen oraz największą na 
świecie fabrykę żeliwa sferoidalnego w Pont-a-Moussont koło Nancy. 
 
 Działalność gospodarcza 
 
 Rzeczoznawcy PZITS skupieni we Wrocławskim Oddziale Biura Studiów 
i Rzeczoznawstwa opracowali w minionym roku 10 ekspertyz technicznych i opinii 
z dziedziny wodociągów i kanalizacji oraz instalacji sanitarnych. 
 
 Inna działalność 
 
 Przedstawiciele Zarządu Oddziału pracowali w komisji ds. uprawnień 
budowlanych przy Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, a także w Wojewódzkiej 
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wrocławiu. 
 
 8 lutego 1997 r. zorganizowano w restauracji „Bankowa” we Wrocławiu Bal 
Prezesa, w którym wzięło udział 50 osób. Podobny bal przewidziany jest 24 I 1998 r. 
 
 Jest nam niezmiernie miło, że w minionym roku nasze grono 
powiększyło się o 36 nowych członków, w tym o 12 pań, w związku 
z czym Oddział nasz liczy obecnie 362 członków. 
 
 Plany Zarządu Oddziału 
 



 W maju 1998 r. odbędzie się we Wrocławiu ogólnopolska konferencja pt. „Za i przeciw 
spalarniom odpadów”. 
 W dniach 18–20 maja 1998 r. odbędzie się w Kudowie-Zdroju IV konferencja pt. 
„Problemy oczyszczania ścieków i ochrona wód w dorzeczu Odry – ODRA '98”. 
 W dniach 4–7 czerwca 1998 r. odbędzie się w Szklarskiej Porębie międzynarodowa 
konferencja pt. „Air conditioning and district heating”. 
 W dniach 18–21 czerwca 1998 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się IV sympozjum pt. 
„Ograniczanie emisji zanieczyszczeń – POL-EMIS '98”. 
 W maju i czerwcu 1998 roku planowane są szkoleniowe wyjazdy techniczne na wybrane 
obiekty ochrony środowiska (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Węgry). 
 W listopadzie 1998 r. kończy się obecna kadencja Zarządu Oddziału Dolnośląskiego 
PZITS. W związku z tym odbędą się wybory nowych władz Oddziału. 
 

Koleżanki i Koledzy! 
 
 Ponawiamy nasz apel zamieszczony w poprzednim biuletynie: Jeśli w Waszym 
środowisku są Sympatycy PZITS, którzy kiedyś należeli do naszego Zrzeszenia, ale 
z różnych powodów zawiesili swoją działalność i przestali płacić składki, a obecnie 
chcieliby włączyć się ponownie w dzieło integracji środowiska inżynierów i techników 
sanitarnych lub też po raz pierwszy przystąpić do PZITS – przekażcie im kopię tego 
biuletynu. 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 przekształciło się obecnie w organizację elitarną. 
 

 Jednocześnie apelujemy do wszystkich Członków i Sympatyków PZITS 
o uregulowanie zaległych składek członkowskich w sekretariacie Zarządu Oddziału oraz o 
sukcesywne wpłacanie składek za rok bieżący. Proponujemy, aby – na wzór koła 
zakładowego przy Politechnice Wrocławskiej – uzgodnić z macierzystym zakładem pracy 
comiesięczne potrącanie z poborów kwoty 4 zł bezpośrednio na konto podane w nagłówku 
Biuletynu. Takie rozwiązanie odciąża pamięć, a jednocześnie stanowi stosunkowo 
niewielkie obciążenie dla naszych budżetów. Możliwe jest też złożenie odpowiedniego 
zlecenia w banku (dla posiadaczy tzw. kont osobistych) na kwartalne (półroczne lub nawet 
roczne) przekazywanie stosownej kwoty na konto PZITS. Przypominamy, że zgodnie z 
uchwałą Zarządu Głównego PZITS wysokość składek członkowskich wynosi 4 zł 
miesięcznie (dla emerytów, rencistów i studentów – 2 zł miesięcznie). 
 

 Informujemy, że sekretariat Zarządu Oddziału PZITS, który mieści się w budynku 
NOT przy ul. 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 (0-71) 44 14 50 w godzinach pracy sekretariatu. 
 
 Wszystkim Koleżankom i Kolegom Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PZITS 
składa tą drogą serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym 
– 1998 – Roku. 
 


