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Załącznik Nr 3 
 
Rekomendowane przez Komisję Uchwał i Wniosków do odrzucenia przez VIII Zjazd 
jako pozostające w Kompetencji Okręgowych Rad 
 
8 wniosek 

Wprowadzić zakres szkoleń w Okręgowych Izbach. Cykliczne szkolenia z 
zakresu bezpieczeństwa pracy. W budownictwie znacznie wzrasta 
wypadkowość. W tym zbiorowa i śmiertelna. W uzasadnieniu informuję, Ŝe 
jako biegły sądowy często spotykam się z ośmieszającą znajomością przepisów 
związanych z bezpieczeństwem pracy stosowaną przez niestety członków izby. 
– autor wniosku: Zenon Naskręt (nr mandatu 10) 

 
 
15 wniosek 
Zobowiązać Radę PIIB do przygotowania metodologii szkoleń, wprowadzających stosowanie 
euro kodów w projektowaniu – autor wniosku: Jacek SkarŜewski (nr mandatu 192) 
 
 
35 wniosek 

Wprowadzenie moŜliwości uzyskiwania przez członków „zaświadczeń” o 
przynaleŜności do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa drogą elektroniczną.   

Uzasadnienie: W obecnym czasie po wprowadzeniu podpisu elektronicznego 
i istniejących moŜliwościach wynikających z poczty elektronicznej propozycja 
stworzyłaby uzyskiwanie oszczędności związanych z przesyłkami 
pocztowymi, przykłady róŜnych instytucji (banki, urzędy, zakłady) są jedynie 
potwierdzeniem złoŜonej propozycji. – autorzy wniosku: Jan Bobkiewicz (nr 
mandatu 195), Janusz Komorowski (nr mandatu 199) 

 
 
46 wniosek 
Wnioskuję o opracowanie zasad udzielania pomocy członkom Izby w ochronie ich dobrego 
imienia. – Autor wniosku: Rudolf Mokrosz (Śląska OIIB) 
Uzasadnienie:  
Członek Izby powinien mieć prawo do korzystania z pomocy Izby nie tylko w zakresie 
wymienionym w § 16 statutu, lecz takŜe w przypadkach gdy naruszane jest jego dobre imię.  
Propozycja KR załatwienia wniosku 
Wniosek odrzucić. § 16 ust. 1 pkt 2 ustalający, Ŝe „członek Izby na prawo:(…) 2) korzystać z 
ochrony i pomocy prawnej Izby” daje moŜliwość korzystania z pomocy prawnej w 
przypadkach, gdy naruszane jest dobre imię członka Izby, w związku z jego działalnością w 
zakresie samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie i członkostwie w samorządzie 
zawodowym. 
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31 i 36 wniosek 
31. Wprowadzić działania w celu umoŜliwienia obrony inŜynierów budownictwa przez 
niefachowymi opiniami biegłych sądowych powołanych przez prezesów sądów okręgowych 
bez opinii Izb Okręgowych. 
UZASADNIENIE: zdarza się Ŝe są powoływane osoby nie posiadające kwalifikacji 
zawodowych, a ich opinie mają decydujący wpływ na wyroki spraw sądowych – autor 
wniosku: Marek Kisiekiński (nr mandatu 198) 
 
36. Zobowiązać Radę Krajową do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie 
uregulowań prawnych wymagających zasięgania opinii Izb Okręgowych przy powoływaniu 
biegłych sądowych. 
Uzasadnienie: Dotychczasowa ocena pracy oraz postępowanie wielu biegłych sądowych jest 
często naganna i znacznie odbiega od podstawowych zasad etyki i rzetelności sporządzanych 
opinii. Opinie te w wielu przypadkach decydują o rozstrzygnięciu sprawy. Wskazane byłoby 
ustalenie czytelnych kryteriów oraz zasad umoŜliwiających prawidłową ocenę InŜynierów 
budownictwa pełniących rolę biegłych sądowych na zasadzie współdziałania Izby i sądów. – 
autorzy wniosku: Jan Bobkiewicz (nr mandatu 195), Janusz Komorowski (nr mandatu 199) 
 
 


