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Podczas IX Krajowego Zjazdu PIIB do KUiW wpłynęło łącznie 119 wniosków.  

68 wniosków z 12 okręgowych zjazdów oraz 51 wniosków zgłoszonych przez 30 delegatów z 

12 okręgowych izb podczas trwania IX Krajowego Zjazdu. 

Komisja UiW przeanalizowała i pogrupowała wnioski w następujący sposób.  

 

Wydzielono 7 grup wniosków:  

 

Grupa I  (załącznik nr 1) – wnioski kierowane do Krajowej Rady PIIB:  

są to 28 wniosków ze zjazdów OIIB, 29 wniosków złożonych przez delegatów na Zjeździe; 

łącznie 57 wniosków. 

 

Grupa II (załącznik nr 2 ) – wnioski kierowane do KKK: 

są to 4 wnioski złożone przez delegatów na Zjeździe. 

 

Grupa III (załącznik nr 3) – wnioski dotyczące czasopism branżowych i „Inżyniera 

Budownictwa”: 

są to 2 wnioski w tym 1 wniosek zgłoszony na okręgowym zjeździe oraz 1 złożony przez 

delegatów na Zjeździe Krajowym. 

 

Grupa IV (załącznik nr 4) – wnioski kierowane do IX Krajowego Zjazdu: 

są to 3 wnioski, z których jeden został zgłoszony na zjeździe okręgowym, a dwa wniesione na 

IX Krajowym Zjeździe, z czego jeden został wycofany w trakcie IX Krajowego Zjazdu. 

 

Grupa V (załącznik nr 5) – wnioski rekomendowane do odrzucenia: 

są to 33 wnioski zgłoszone na zjazdach okręgowych oraz  15 wniosków zgłoszonych przez 

delegatów na IX Krajowym Zjeździe. 

 

Grupa VI (załącznik nr 6) – wnioski skierowane do Rad OIIB  do rozpatrzenia wg 

kompetencji: 

są to 3 wnioski skierowane przez okręgowe zjazdy.  

 

Grupa VII (załącznik nr 7) – wnioski zwrócone do wnioskodawców celem uzupełnienia treści 

wniosków: 

są to 2 wnioski wniesione przez zjazdy okręgowe. 

 

Wnioski pierwotnie zakwalifikowane do odrzucenia (Grupa V – załącznik nr 5): 

Z uwagi na obawy przed odrzuceniem wniosków zasadnych  KUiW proponuje Krajowemu 

Zjazdowi skierowanie tych wniosków do KR PIIB w celu wnikliwego, ostatecznego, 

powtórnego ich przeanalizowania.  

Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani o ich załatwieniu wraz z uzasadnieniem.  
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