
Posiedzenie Zarządu Głównego PZITS 

w dniu 18 września 2017 w Warszawie 

 

Posiedzenie Zarządu Głównego prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. Na 
wstępie przedstawiła nowo wybraną Prezes Z/O w Kielcach kol. Małgorzatę Janiszewską. 
Zebrani przyjęli porządek posiedzenia oraz Protokół nr 3/ZG/17 z posiedzenia Zarządu 
Głównego w dniu 12 czerwca w Warszawie. Następnie Wiceprezes PZITS kol. Jan Pawełek 
przedstawił informację o spotkaniach, które Prezydium Zarządu Głównego odbyło w sprawie 
czasopism PZITS, z Wiceprezes SIGMA-NOT oraz Redaktorami Naczelnymi C. O. W. i 
GWiTS. Podsumowanie tych spotkań i wynikające z nich wnioski zostaną przedstawione 
Zarządowi Głównemu na posiedzeniu 11 grudnia 2017 roku.  

Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan przedstawiła członkom Zarządu Głównego przyjęte do 
tej pory przez Prezydium Zarządu Głównego projekty aktualizacji regulaminów organów 
Zarządu Głównego, tj.: 

 Głównych Sekcji Branżowych 
 Głównej Komisji Legislacyjnej 
 Współpracy z Członkami Wspierającymi, które Prezydium zaakceptowało na 

posiedzeniu w dniu 31 lipca br. 

oraz: 

 Prezydium Zarządu Głównego 
 Pracy Sekretarza Generalnego zaakceptowane przez Prezydium 18 września 2017 

roku. 

Po dyskusji nad projektami regulaminów w wyniku, której wprowadzono do nich pewne 
zmiany i uzupełnienia Zarząd Główny podjął Uchwałę nr 13/ZG/17 akceptującą Uchwały 
Prezydium podjęte 31 lipca 2017 roku oraz podjęte 18 września 2017 roku ( w tym dotyczące 
w/w regulaminów). 

Pełny tekst uchwały będzie zamieszczony za stronie internetowej Zarządu Głównego. 

Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, pełniąca funkcję Przewodniczącej powołanego przez 
Zarząd Główny odpowiedniego zespołu problemowego przedstawiła opracowaną przez ten 
zespół „Strategię rozwoju PZITS” do roku 2024. 

Opracowanie to będzie przesłane do Członków Zarządu Głównego jako materiał do dyskusji. 
Złożyła również informację o współpracy PZITS z REHVA. 

Informacje bieżące przedstawił Sekretarz Generalny. Oto ważniejsze z nich, które miały 
miejsce od posiedzenia Prezydium w dniu 31 lipca 2017 roku. 

1. Odbyły się dwa posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego: 



 31 lipca 2017 w Warszawie z udziałem Redaktora Naczelnego czasopisma COW prof. 
Krzysztofa Wojdygi. 

 18 września 2017 roku w Warszawie ( przed posiedzeniem Zarządu Głównego) z 
udziałem Redaktora Naczelnego czasopisma GWiTS prof. Zbigniewa Heidricha. 

 1 sierpnia wystąpiliśmy do Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz do 
Prezesa Stowarzyszenia N-T Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i 
Gazowniczego, z zaproszeniem do współorganizacji XXXIX Zjazdu Gazowników 
Polskich w roku 2019, połączonego z obchodami Jubileuszowymi 100-lecia PZITS 
/spotkanie ewentualnych współorganizatorów odbędzie się po posiedzeniu Z.G./. 

 8 sierpnia przekazaliśmy do Pani Prezes FSNT-NOT, odpowiedź na jej prośbę o 
wyrażenie przez PZITS opinii w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i 
Finansów dot. „wymagań jakim powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do 
gazomierzy oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas kontroli 
metrologicznej tych urządzeń pomiarowych”. Komentarze do projektu tego 
rozporządzenia przygotowała Główna Komisja Legislacyjna. 

 24 sierpnia przekazaliśmy do Głównego Inspektora Sanitarnego, komentarze PZITS 
do projektu rozporządzenia w sprawie „jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi”. Komentarze przygotowała również Głowna Komisja Legislacyjna. 

 1 września Minister Infrastruktury i Budownictwa przekazał do konsultacji 
publicznych /w tym do PZITS/ „Projekt ustawy o architektach, inżynierach 
budownictwa oraz urbanistach”. Uwagi mamy zgłosić do 22 września. 

 

 


