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WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

 Kraków to kolebka polskiego ruchu stowarzyszeniowego 

inżynierów i techników. Tu w 1877 roku utworzono pierwszą 

organizację – Krakowskie Towarzystwo Techniczne. Szeroki rozwój 

techniki XX wieku spowodował, że w Polsce – podobnie jak                  

w niektórych  innych krajach – inżynierowie przystąpili do tworzenia 

stowarzyszeń specjalistycznych.  

 W 1912 roku na Zjeździe Techników Polskich w Krakowie, 

powołano Polski Związek Techników Gazownictwa, działający na 

terenie Małopolski – dający początek tworzenia się naszego 

Stowarzyszenia. Jednak za formalną datę powstania obecnego 

PZITS-u przyjęto 23-25 kwietnia 1919 roku, kiedy to powołano na     

I Ogólnokrajowym Zjeździe Gazowników Polskich w Warszawie 

Zrzeszenie Gazowników Polskich pod przewodnictwem prezesa    

A. Teodorowicza.  



WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

Inż. Adam Teodorowicz – I Prezes 

Zrzeszenia Gazowników Polskich 

(1919 – 1921) 

Zatwierdzony statut Zrzeszenia 

Gazowników Polskich w 1921 r.  



WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

Do Zrzeszenia w 1920 r. dołączyli wodociągowcy, co doprowadziło do 

powstania w 1922 r. Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców.  

VI Zjazd Gazowników i Wodociągowców Polskich w 1924 r. w Krakowie 



W 1930 r. zostają powołane pierwsze sekcje branżowe: 

- gazownicza, 

- wodociągowo-kanalizacyjna, 

- higieniczno-sanitarna. 

 W związku z powołaniem sekcji higieniczno-sanitarnej, w 1936 r. 

na zjeździe Gazowników i Wodociągowców we Lwowie, ustalono zmianę 

dotychczasowej nazwy Zrzeszenia na Zrzeszenie Gazowników, 

Wodociągowców i Techników Sanitarnych.  

WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

Znaczek Zrzeszenia z 1937 r. 



 W 1937 r. na Zjeździe w Grudziądzu podjęto uchwałę               

o utworzeniu oddziałów. Na posiedzeniu zarządu w marcu 1938 r. 

ustalono powołanie sześciu oddziałów:  

- Oddział Lwowski, 

- Oddział Śląsko-Krakowski, 

- Oddział Pomorski, 

- Oddział Poznański, 

- Oddział Wileński, 

- Oddział Lubelski.  

WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

 Pierwszym przewodniczącym Oddziału Śląsko-Krakowskiego    

z siedzibą w Katowicach został wybrany Bolesław Dalbor – dyrektor 

Gazowni w Chrzanowie, zaś jego z-cą Tadeusz Orzelski – dyrektor 

Wodociągów i Kanalizacji Stołeczno-Królewskiego miasta Krakowa,     

a sekretarzem Tadeusz Kielanowski – inżynier w tym zakładzie. Pełny 

skład zarządu ukonstytuował się na zebraniu Oddziału w marcu 1939 r.  



WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

Referat przygotowany na XIV Zjazd 

Gazowników i Wodociągowców 

Polskich 

Wytyczne wykonywania 

urządzeń gazowych PZGWTS 

z 1939 r. (obowiązywały do 

1956 r.) 



 20-letnia działalność Zrzeszenia zostaje nagle przerwana 

wybuchem II wojny światowej.  

W styczniu 1939 r. Czesław Świerczewski 

pisał: „…Ale nie smućmy się! Polska to 

„Wielka Rzecz” i praca w niej nie może 

być mierzona krótkimi 20-letnimi 

okresami. Powiedzmy sobie, że w tym 

pierwszym okresie Niepodległego 

Państwa Polskiego ziściło się wiele 

rzeczy, przekraczających nasze 

najśmielsze marzenia i powiedzmy sobie, 

że musi przyjść również moment 

ocknienia się na tle konieczności 

programowej rozbudowy gazownictwa 

węglowego, obok rozwijającego się z 

dużym rozpędem wodociągarstwa, sieci 

kanałów miejskich i urządzeń techniczno-

sanitarnych…”.  

WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

Inż. Czesław Świerczewski – 

wybitny działacz, prezes w latach 

1921-1931 



 Oswobodzenie w roku 1945 wytworzyło zupełnie nowe warunki 

działania. Pojawiły się olbrzymie zadania, wynikające z odbudowy 

Polski ze zniszczeń wojennych, a następnie rozbudowy gospodarczej.  

 W maju 1946 r. nasze Zrzeszenie przystąpiło do Naczelnej 

Organizacji Technicznej. Nie było to bez wpływu na samodzielność 

Zrzeszenia, które od lipca 1952 r. (XXVIII Zjazd w Opolu) zmieniło 

nazwę na Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów                    

i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa i Gazownictwa 

(SNITSOG).  

WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

Nazwa ta jednak nie przetrwała zbyt 

długo. Zjazd delegatów w Toruniu (9-

10 grudnia 1957 r.) uchwalił nowy 

statut i zmienił nazwę Stowarzyszenia 

na Polskie Zrzeszenie Inżynierów       

i Techników Sanitarnych (PZITS), 

która obowiązuje do dziś.  

Zjazd Delegatów w Toruniu 

(przewodniczy prof. Z. Rudolf) 



 Od początku działalności Zrzeszenia, jego zarząd interesował 

się sprawami słownictwa fachowego powołując Komisję Słownikową, a 

także podjął sprawę wydawania literatury fachowej i dążył do założenia 

własnego czasopisma.  

W 1921 r. zaczyna się ukazywać 

organ Zrzeszenia – „Przegląd 

Gazowniczy”, a po powstaniu 

Zrzeszenia Gazowników i 

Wodociągowców w 1922 r. jego tytuł 

zmienia się na „Przegląd 

Gazowniczy i Wodociągowy”.  

WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 

Następnie od 1927 r. czasopismo 

ukazuje się pod tytułem „Gaz i 

Woda”, a od 1937 r. „Gaz, Woda i 

Technika Sanitarna” i jest obecnie 

jednym z najstarszych czasopism 

technicznych w Europie.  



Obecnie Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest 

właścicielem trzech tytułów czasopism: 

- Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 

- Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 

- Ochrona Środowiska. 

WPROWADZENIE – o historii Zrzeszenia słów kilka 



 Oddział Krakowski PZITS został powołany z inicjatywy 

grupy członków PZITS z naszego regionu uchwałą XXII Zjazdu 

Delegatów w dniu 9.XI.1945 r., który odbył się w Katowicach                  

i Gliwicach i te datę przyjęto przy określaniu lat działalności Oddziału.  

ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Od początku działalności Oddziału, przyświecały mu cele, które 

zapisano w Statucie Zrzeszenia:  

- rozwijanie techniki i myśli technicznej , 

- szerzenie wiedzy i postępu technicznego, 

- integracja środowiska branżowego, 

- podnoszenie i weryfikacja kwalifikacji zawodowych członków i innych 

osób w specjalnościach Stowarzyszenia, 

- stała troska o przestrzeganie zasad etyki zawodowej członków.   



 Wyrazem zaufania Zarządu Głównego PZITS do 

Krakowskiego Oddziału było dwukrotne powierzenie mu organizacji 

zjazdów jubileuszowych PZITS i połączonych z nimi konferencji 

naukowo-technicznych oraz wystaw.    

ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Pierwszy z nich odbył się w dniach 24-28 maja 1959 r.              

w Krakowie z okazji 40-lecia działalności PZITS. W Zjeździe udział 

wzięło ponad 1200 uczestników, w tym goście z Czechosłowacji, Danii, 

Węgier, Francji. Zjazdowi towarzyszyła Wystawa Techniki Sanitarnej      

i Gazownictwa. Liczba członków indywidualnych wynosiła 5752, 

członków zbiorowych 193, kół zakładowych 192.     

 Drugi ze zjazdów jubileuszowych to zjazd z okazji 50-lecia 

działalności PZITS, który również odbył się w Krakowie w dniach 19-

22 maja 1969 r. połączony z sesją naukową  „Kierunki rozwoju           

techniki sanitarnej w Polsce” oraz wystawą „Inżynieria sanitarna w 

służbie człowieka i gospodarki narodowej”. Liczba członków 

indywidualnych PZITS wynosiła 11711, członków zbiorowych 436, 

Oddziałów PZITS  - 19.        



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

Uczestnicy Zjazdu 40-lecia PZITS 

Odznaka Zjazdu 40-lecia PZITS 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

Otwarcie wystawy „Technika 

Sanitarna i Gazownictwo” 

Sekcja Wodociągów i Kanalizacji, 

przewodniczący mgr inż. K. Dohnalik  



Władze Zarządu Głównego PZITS w kadencji 2012-2016    

ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

Krystyna Korniak-Figa 

Prezes 

Jan Pawełek                 

V-ce Prezes 



 Celem nadrzędnym działalności Oddziału od momentu jego 

powołania było kształtowanie w naszym mieście i regionie 

nowoczesnej inżynierii sanitarnej.   

 Początkowe lata to współpraca z miejskimi zakładami, przede 

wszystkim wodociągami i gazownią. Główne problemy to najpierw 

uruchomienie, a następnie rekonstrukcja i powiększenie wydajności 

istniejących urządzeń komunalnych ocalałych w czasie wojny, lecz 

zdewastowanych przez okupanta.  

ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

Wodociąg Bielański w Krakowie Zakład Gazowniczy w Krakowie 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Drugi okres ożywionej działalności Oddziału przypada na czas 

wielkich inwestycji w Krakowie, związanych z budową Nowej Huty            

i Kombinatu Huta im. Lenina.  

 Nowymi jednostkami stają się tworzone wówczas i szybko 

rozwijające się biura projektowe i przedsiębiorstwa instalacyjne. 

Powstaje wtedy dobry klimat dla rozwoju kół zakładowych i całości 

ruchu stowarzyszeniowego.  

Dzielnica Krakowa – Nowa Huta Kombinat Huta im. Lenina 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Praca kół zakładowych to bogata mozaika inicjatyw, akcji 

szkoleniowych, wycieczek, narad technicznych i innych ważnych form 

pracy, dostosowanych do potrzeb zakładów.   

 Oddział Krakowski PZITS działając na terenie miasta Krakowa 

oraz województwa małopolskiego i częściowo śląskiego, zrzesza 

obecnie 9 kół, w tym 7 w Krakowie i 2 na terenie województw: 

- Koło Seniorów,  

- Koło Grodzkie,  

- Koło przy Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A.            

w Krakowie, 

- Koło przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

w Krakowie,  

- Koło przy Politechnice Krakowskiej, 

- Koło przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, 

- Koło przy Zakładzie Gazowniczym Sp. z o.o. w Krakowie, 

- Koło przy AQUA S.A. w Bielsku Białej, 

- Koło przy Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o. w Nowym Sączu. 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Od lat 60. ubiegłego wieku, w naszym regionie narastało 

przekonanie o konieczności zoorganizowania w Krakowie 

specjalistycznych studiów z zakresu techniki sanitarnej.  

Dzięki usilnym staraniom m. in. 

naszego Oddziału, w roku 1969 

utworzono Wydział Inżynierii 

Sanitarnej w Politechnice 

Krakowskiej.  

Podobną przychylność do 

działalności naszego 

Zrzeszenia, wykazały w 

następnych latach: Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie   

i Akademia Rolnicza w 

Krakowie, tworząc wydziały        

i włączając do programów 

studiów zagadnienia z zakresu 

inżynierii sanitarnej. 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Działalność merytoryczna Oddziału, to ciągłe realizowanie 

oczekiwań środowiska zawodowego. Zmieniała się ona zależnie od 

potrzeb tego środowiska.  

 W okresie powojennym prowadzono kursy doszkalające           

o różnych poziomach nauczania. W latach późniejszych organizowano 

sympozja przy współudziale O/Krakowskiego i Polskiej Akademii Nauk, 

kursokonferencje, seminaria, a także konferencje naukowo-techniczne.  

III Konferencja „Wentylacja w budownictwie i przemyśle”, Kraków 1965 r. 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

Do najważniejszych organizowanych cyklicznie o zasięgu ogólnopolskim 

należą: 

Konferencja Naukowo-Techniczna 

„Wentylacja w budownictwie              

i przemyśle” (od 1961 r.)  

Konferencja Naukowo-Techniczna  

„Ochrona jakości i zasobów wód”  

(od 1969 r.), 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

Seminaria projektantów (od 1978 r. - cykl zakończony), 

 Ważnym elementem działalności szkoleniowej były kursy 

przygotowawcze do egzaminów na uprawnienia budowlane w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych                   

i gazowych. 

Konferencja Naukowo-Techniczna 

„Bezpieczeństwo i niezawodność działania 

systemów i urządzeń gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych               

i grzewczych” (od 1997 r.). 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Szczególne miejsce w naszej statutowej działalności zajmuje 

organizacja szkoleń, o stale poszerzanej tematyce. Obecnie, wspólnie 

z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, 

organizowanych jest ok. 30 seminariów szkoleniowych rocznie,            

w których bierze udział łącznie ok. 900 uczestników.  

Tak duża aktywność szkoleniowa Oddziału sprawia, że od dłuższego 

czasu liczba członków Oddziału utrzymuje się na poziomie ok. 300.  
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ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Z uwagi na bardzo szeroką i zróżnicowaną strukturę branżową 

Zrzeszenia, w Oddziale Krakowskim utworzono pięć sekcji: 

- Sekcja Wodociągowa, 

- Sekcja Kanalizacyjna, 

- Sekcja Ciepłownictwa, 

- Sekcja Gazownictwa, 

- Sekcja Balneotechniczna. 

Zostały również powołane do życia komisje: 

- Komisja kwalifikacyjna rzeczoznawstwa i referencji technicznych, 

- Komisja kwalifikacyjna na uprawnienia energetyczne, 

- Komisja konkursowa FSNT NOT dla oceny prac dyplomowych  

 

oraz Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa PZITS.    



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Historia Oddziału to historia ludzi, którzy nim kierowali i którzy 

byli jego członkami. 

 W ciągu minionych lat pracą Krakowskiego Oddziału PZITS 

kierowało 12-tu Prezesów, którymi byli kolejno: 

- Tadeusz Orzelski (1945 – 1946) 

- Ludwik Obidowicz (1947 – 1949) 

- Mieczysław Duma (1950) 

- Tadeusz Kozub (1951) 

- Jerzy Tokarski (1952 – 1963) 

- Leon Lijowski (1964 – 1965) 

- Marian Czerwiński (1966 – 1969) 

- Jerzy Banaś (1970 – 1982) 

- Stanisław A. Rybicki (1982 – 1992) 

- Leszek Reguła (1992 – 1998) 

- Jan Pawełek (1998 – 2007) 

- Mariusz Olko (2007 – 2015) 

- Małgorzata Duma-Michalik (2015 – nadal).  



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – powołanie i funkcjonowanie 

 Aktywnym członkom oraz osobom szczególnie zasłużonym dla 

Stowarzyszenia i rozwoju dziedzin reprezentowanych przez 

Stowarzyszenie, PZITS przyznaje tytuły oraz odznaczenia honorowe     

i okolicznościowe. Są to: 

- Złota Honorowa Odznaka PZITS, 

- Srebrna Honorowa Odznaka PZITS, 

- Medal PZITS im. prof. Zygmunta Rudolfa, 

- Członek Honorowy, 

- Medale okolicznościowe. 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Prezesi Oddziału Krakowskiego PZITS 

Dr Tadeusz Orzelski   

(1945 – 1946) 

Mgr inż. Ludwik Obidowicz 

(1947 – 1949) 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Prezesi Oddziału Krakowskiego PZITS 

Mgr inż. Mieczysław Duma 

(1950) 

Mgr inż. Jerzy Tokarski    

(1952 – 1963) 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Prezesi Oddziału Krakowskiego PZITS 

Inż. Leon Lijowski          

(1964 – 1965) 

Prof. dr hab. inż. Marian Czerwiński 

(1966 – 1969) 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Prezesi Oddziału Krakowskiego PZITS 

Doc. dr inż. Jerzy Banaś 

(1970 – 1982) 

Doc. dr inż. Stanisław A. Rybicki   

(1982 – 1992) 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Prezesi Oddziału Krakowskiego PZITS 

Mgr inż. Leszek Reguła 

(1992 – 1998) 

Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek        

(1998 – 2007) 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Prezesi Oddziału Krakowskiego PZITS 

Dr Mariusz Olko             

(2007 – 2015) 

Mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik 

(2015 – nadal) 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Działalność Oddziału 
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Działalność Oddziału 
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Działalność Oddziału 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Działalność Oddziału 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Działalność Kół Zakładowych 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Działalność Kół Zakładowych 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Działalność Kół Zakładowych 



ODDZIAŁ KRAKOWSKI PZITS – w obiektywie 

Pracownicy biura Oddziału Krakowskiego PZITS 

Dr Henryk Żywioł Mgr Janina Żywioł Mgr Małgorzata Pańczuk 



PODSUMOWANIE 

 Działalność Oddziału w Krakowie przechodziła różne fazy 

związane z rozwojem gospodarczym miasta i regionu, rozwojem ruchu 

stowarzyszeniowego, postępem technicznym i narastaniem problemów 

współczesnej cywilizacji. Ostatnie lata przemian ustrojowych i 

ekonomicznych w kraju stworzyły nowe formy i kierunki działania 

związane z gospodarką w systemie wolnego rynku, liberalną polityką 

ekonomiczną, działaniami po wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.  

 Patrząc z dzisiejszej odległej perspektywy, na cały okres 

działalności  Zrzeszenia, a także Oddziału Krakowskiego, należy 

wyrazić głębokie uznanie dla siły woli, charakteru, pracowitości oraz 

poziomu intelektualnego i fachowego tej grupy ludzi, która Zrzeszenie 

do życia powołała i ustaliła aktualne do dziś ogólne ramy jego 

funkcjonowania, a także tych, którzy z pełnym podziwu zapałem 

kontynuowali i dalej kontynuują ich dzieło.  



Dziękuję za uwagę 


