
Regulamin Komisji Wnioskowej
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 1
Regulamin określa  organizację,  zasady  i tryb działania Komisji  Wnioskowej  Krajowej  Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2
1. Komisja jest organem pomocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
2. Celem działania Komisji jest koordynacja, w okresie między zjazdami, realizacji wniosków

zjazdowych  przez  właściwe  organy  Krajowej  Izby.  Komisja  realizuje  swoje  zadania  w
szczególności poprzez:

1) Rejestrację  wniosków  zgłoszonych  przez  okręgowe  zjazdy  w celu  ich
przekazania komisji wnioskowej Krajowego Zjazdu,
2) Rejestrację wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,
3) Opracowywanie planów (sposobów) realizacji wniosków i przedstawianie ich
Krajowej Radzie do akceptacji,
4) Koordynację realizacji przez poszczególne organy wniosków przyjętych przez
Krajowy Zjazd,
5) Występowanie  do  właściwych  organów  o informacje  o stanie  realizacji
wniosków,
6) Informowanie  wnioskodawców  o stanie  realizacji  złożonych  przez  nich
wniosków,
7) Okresowe składanie sprawozdań z realizacji wniosków Krajowej Radzie PIIB,
8) Sporządzanie  projektu  części  sprawozdania  z działalności  Krajowej  Rady  na
Krajowy Zjazd w zakresie informacji o stanie realizacji wniosków.

§ 3
1. Komisja jest powoływana i odwoływana przez Krajową Radę PIIB.

2. W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z okręgowych izb inżynierów
budownictwa.

3. Krajowa Rada PIIB wyznacza Przewodniczącego Komisji. 

4. Komisja  ze  swojego  grona  wybiera,  zwykła  większością  głosów,  dwóch
wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Komisji.

5. Przewodniczący Komisji  kieruje pracami Komisji,  w szczególności  zwołuje i prowadzi  jej
posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.

6. W razie potwierdzonej nieobecności Przewodniczącego pracami Komisji  kieruje jeden z
wiceprzewodniczących.

7. Do  obowiązków  Sekretarza  Komisji  należy  protokołowanie  posiedzeń  i kompletowanie
dokumentów Komisji.

§ 4
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Miejscem posiedzeń Komisji jest siedziba Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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3. Członkowie  Komisji  za  udział  w posiedzeniach  otrzymują  ekwiwalent  w wysokości
określonej w odrębnych przepisach PIIB.

4. Obsługę  administracyjną  Komisji  zapewnia  Krajowe  Biuro  Polskiej  Izby  Inżynierów
Budownictwa.


