
Interesujące wydawnictwo MOIIB 

 

 

Miło nam poinformować, że staraniem Małopolskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kwietniu br. 

ukazało się interesujące wydawnictwo pt: 

„METODOLOGIA OPRACOWYWANIA OPINII I 

EKSPERTYZ W BUDOWNICTWIE DLA POTRZEB 

POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH”. 

Słowo wstępne do wydawnictwa napisali Przewodniczący 

Rady MOIIB dr inż. Stanisław Karczmarczyk oraz Prezes 

Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Rafał Dzyr, 

natomiast autorem wprowadzenia jest dr inż. Paweł Fiszer 

– przewodniczący Zespołu Problemowego ds. 

Rzeczoznawstwa MOIIB. 

Wydawnictwo zawiera pełne teksty 12 referatów 

prezentowanych przez przedstawicieli Sądów oraz 

rzeczoznawców i biegłych sądowych reprezentujących 

MOIIB. Są to referaty na temat: 

o Rola biegłych w postępowaniu sądowym -Paweł Rygiel  

o Aspekty etyczne w zawodzie inżyniera rzeczoznawcy budowlanego i biegłego 

sądowego z zakresu budownictwa- Józef Szostak 

o Wymogi opinii biegłego w postępowaniu sądowym-Paweł Szewczyk  

o Uwagi praktyczne co do sposobu opracowywania opinii i ekspertyz sądowych - Leszek 

Dybał 

o Wizje lokalne w aspekcie wykonywania opinii na zlecenie sądu przez biegłych o 

specjalności budowlanej - Leszek Dybał 

o Aspekty prawne ocen i ekspertyz technicznych - Stanisław Reizer 

o Udział biegłych sądowych i rzeczoznawców w rozpoznaniu patologii budowlanej na 

przykładzie katastrofy hali MTK w Chorzowie - Marian Gwóźdź  

o Problematyka oceny i utrzymania zabytków nieruchomych w postępowaniach 

sądowych - Stanisław Karczmarczyk 

o Opracowania opinii i ekspertyz technicznych  z uwzględnieniem specyfiki obiektów 

zabytkowych- Stanisław Karczmarczyk 

o Prawa autorskie w twórczości architektonicznej i urbanistycznej – analiza przypadku - 

Tomasz Basista 

o Zasady wyznaczania pasów służebności dla linii energetycznych - Jan Strzałka 

o Wpływ drgań na budynki i ludzi w budynkach - normy i sporządzanie opinii - Krzysztof 

Stypuła 

 

Wydawnictwo uzupełniono „Standardami dotyczącymi opinii i ekspertyz technicznych w 

budownictwie” przyjętymi przez Radę MOIIB w 2016r. Zamieszczono również podpisany w 

2017r. „List intencyjny pomiędzy Sądem Apelacyjnym w Krakowie a Małopolską Okręgową 

Izbą Inżynierów Budownictwa” określający zasadę i zakres współpracy. 

Wydawnictwo może być przydatne również dla rzeczoznawców i biegłych sądowych z 

zakresu elektryki opracowujących ekspertyzy i opinie techniczne. 



Pragniemy poinformować, że w trzyosobowym Zespole wydawniczym pracował kol. dr inż. 

Jan Strzałka z O/Kr SEP, ówczesny Wiceprzewodniczący Rady MOIIB a wydawnictwo jest 

dostępne w biurze O/Kr SEP. 

 


