Przed IX Krajowym Zjazdem
wtorek, 11 maja 2010

Przygotowaniom do IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa poświęcone było posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w dniu 5
maja.

Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia Prezydium KR, skarbnik Izby Andrzej
Jaworski przedstawił i omówił projekt budżetu krajowych organów na 2011 r. . Następnie
sekretarz Izby Janusz Rymsza zaprezentował proponowany porządek obrad IX Krajowego
Zjazdu, który podobnie jak w latach poprzednich zaplanowano na dwa dni. Został on przyjęty i
zarekomendowany do przedstawienia Krajowej Radzie na najbliższym jej posiedzeniu.

Prof. Zbigniew Grabowski, prezes Krajowej Rady PIIB omówił wspólne posiedzenie nowo
wybranych w okręgowych izbach przewodniczących wraz ze swoimi poprzednikami oraz
Prezydium KR PIIB, które odbyło się w Mikołajkach. Prezes podkreślał konstruktywny charakter
tego spotkania, chęć współpracy zgłaszaną przez poszczególne okręgi oraz kontynuacji
dotychczasowej działalności. Rozmowy dotyczyły także przedstawicielstwa poszczególnych
okręgów w Krajowej Radzie oraz w innych krajowych organach PIIB. Izby okręgowe
wypowiadały się za zachowaniem parytetów branżowych w szczególności w Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej.

Piotr Korczak przeciwny był temu stanowisku mówiąc, że po 8 latach działalności PIIB mamy
swoje doświadczenia, na podstawie których można zauważyć, że do pracy w organach Izby
angażują się przede wszystkim osoby o odpowiednich cechach charakteru, a nie
przynależności branżowej. Dlatego też nie powinno się uwzględniać parytetów branżowych przy
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tych decyzjach.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad regulaminem IX Krajowego Zjazdu PIIB, który
przedstawił J. Rymsza. Następnie wnioski z okręgowych zjazdów, które zostały skierowane do
krajowych organów omówił P. Korczak. Niestety, jak zauważył przewodniczący Komisji Uchwał i
Wniosków, część wniosków które zostały przesłane do krajowych organów są źle
sprecyzowane albo też zostały skierowane pod niewłaściwy adres. Dlatego też będą one
odesłane do okręgowych izb z prośbą o doprecyzowanie oraz przesłanie przed terminem
najbliższego posiedzenia Krajowej Rady. Odnosząc się do złożonych wniosków prof. K.
Szulborski stwierdził, że nadal nie można nadawać pełnych uprawnień absolwentom
pierwszego stopnia studiów technicznych, czyli inżynierom. Podkreślił, że oczekuje tego całe
środowisko.

W dalszej części posiedzenia Andrzej Orczykowski przedstawił proponowaną listę gości do
zaproszenia na IX Krajowy Zjazd, która została przyjęta.
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