
UCHWAŁA NR 1/1-72/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 72 osób 
 

UCHWAŁA NR 2/1-12/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

 

UCHWAŁA NR 3/1-34/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 34 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 4/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 5/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 6/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 7/1-10/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 8/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 9/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 



UCHWAŁA NR 10/1-5/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 11/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 12/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2013r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 205/1/R/2012 z dnia 28.12.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

 
UCHWAŁA NR 13/1-2/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.01.2013r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 209/4/R/2012 z dnia 28.12.2012r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA Nr 14/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB 
dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB. 

 
UCHWAŁA Nr 15/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 14.02.2013r. 

 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013 

celem przedstawienia go do uchwalenia  
przez XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów DOIIB. 

 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt budżetu DOIIB na rok 2013, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go do uchwalenia przez XII Okręgowy 
Zjazd Sprawozdawczy Delegatów DOIIB.   
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/R/2013 z dnia 14.02.2013 r. 

Projekt budżetu 2013 r. 

    
A. Projekt Budżetu 2013 -  PRZYCHODY     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł 
(2013) 

Struktura  
w budżecie 

2013 

  PRZYCHODY 4074,0 100,00% 
1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3358,0 82,43% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,98% 



3 Procedura kwalifikacyjna    360x1600 zł 576,0 14,14% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 100,0 2,45% 

  
 

    

B. Projekt budżetu 2013 -  GRUPOWANIE WYDATKÓW     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w 

tys. zł 
(2013) 

Struktura w 
budżecie 

2013 

  KOSZTY 3915,0   

I. Koszty administracyjne 1035,0 100,00% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 550,0 53,14% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe, 
pozostałe) 350,0 33,82% 

3 
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, energia, 
wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 60,0 5,80% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, inne 
koszty) 45,0 4,35% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 30,0 2,90% 

II.  Koszty statutowe 2715,0 100,00% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy (wszystkie 
koszty związane z działaniem organów) 1000,0 36,83% 

  OKR 60,0 2,21% 

  OSD 150,0 5,52% 

  OROZ 190,0 7,00% 

  OKK 600,0 22,10% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z działaniem 
Rady) 380,0 14,00% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c + 3d 940,0 34,62% 

a seminaria i szkolenia 300,0 11,05% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 10,31% 

c pozostałe wydatki 260,0 9,58% 

d działalność samopomocowa 100,0 3,68% 

4 Fundusz pomocy losowej 65,0 2,39% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 90,0 3,31% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 90,0 3,31% 

7 Fundusz zapasowy 150,00 5,52% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 165,0 100,00% 

  Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej 165,0   

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 159,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   120,0   

 

UCHWAŁA Nr 16/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 
 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu i Porządku obrad   
XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej  

Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty:  
 



1. Regulaminu XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 1, 

 
2. Porządku obrad XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 2, 

 

celem przedstawienia ich do uchwalenia przez XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów DOIIB.   
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały  nr 16/R/2013 z dnia 14.02.2013 r. 

REGULAMIN XII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO 
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

W DNIU 20.04.2013 R. 
 

§ 1 

Okręgowy Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został zwołany i odbywa się w trybie i na 
zasadach określonych przepisami: 

1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.), zwana dalej Ustawą, 

2. Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

3. uchwały nr 125/R/2012 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 
13.09.2012 r. w sprawie ustalenia terminu XII Zjazdu Sprawozdawczego w kwietniu 2013 r., 

4. niniejszego regulaminu. 

§ 2 

1. Zjazd zwołany został przez Okręgową Radę Izby na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o samorządach 
zawodowych. Okręgowa Rada ustaliła miejsce i czas obrad Zjazdu oraz opracowała projekty dokumentów 
zjazdowych. 

2. Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze. 

3. Zjazd jest prawomocny – zdolny do skutecznego podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co 
najmniej połowa delegatów wybranych zgodnie z ust.2, posiadających w dniu Zjazdu czynne i bierne prawo 
wyborcze w Izbie. 

4. W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci. 

5. W Zjeździe mogą wziąć udział bez prawa udziału w głosowaniach inne osoby zaproszone przez Okręgową 
Radę DOIIB. 

6. Uchwały Zjazdu, zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy, podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności 
co najmniej połowy liczby delegatów na Okręgowy Zjazd DOIIB. Zwykła większość jest wtedy, gdy głosów 
„za” jest więcej niż głosów „przeciw”, choćby suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” była większa niż 
liczba głosów „za”. 

7. Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje delegatom, którzy przed terminem rozpoczęcia Zjazdu: 

1) zostali skreśleni z listy członków Izby, 

2) zostali zawieszeni w prawach członka Izby. 

 



§ 3 

1. Zjazdowi do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu przewodniczy Przewodniczący Okręgowej Rady. 

2. Przewodniczący Okręgowej Rady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu. 

3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród delegatów na Zjazd zwykłą 
większością głosów. 

4. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych czterech członków Prezydium Zjazdu. Wyboru 
dokonują delegaci w głosowaniu jawnym. 

5. Członkami Prezydium Zjazdu mogą być wyłącznie delegaci. 

6. Przewodniczący Zjazdu spośród wybranych członków Prezydium wyznacza dwóch wiceprzewodniczących i 
dwóch sekretarzy. 

7. Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium protokołów obrad oraz 
projektów uchwał Zjazdu. 

8. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności: 

1) zebranie protokołów komisji zjazdowych, 

2) przygotowanie uchwał podjętych przez Zjazd do podpisania przez Przewodniczącego   Zjazdu. 

 
§ 4 

Do kompetencji Prezydium Zjazdu należy w szczególności: 

1) prowadzenie obrad, 

2) zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników, 

3) dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji, 

4) przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielanie i odbieranie im głosu, 

5) doraźna interpretacja regulaminu obrad. 

§ 5 

1. Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowej w składzie 3-5 delegatów. 

2. Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu. 
Prawomocność Zjazdu jest ustalana na podstawie listy obecności delegatów sprawdzonej przez Komisję 
Mandatową. 

§ 6 

1. Zjazd uchwala porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana delegatom w materiałach na 
Zjazd. 

2. Zjazd na wniosek prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania Komisji Zjazdowych, w tym: 

1) Komisji Skrutacyjnej, która: 

a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości, 

b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów, 

c) przejmuje wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 

d) dokonuje liczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 

e) podaje wyniki głosowań w protokole, w którym określa: 



- liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, 
- liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych, 

f) przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu. 

 2) Komisji Uchwał i Wniosków, która: 

a) przyjmuje, w określonym przez Przewodniczącego Zjazdu miejscu i czasie, wnioski członków Izby, 
dotyczące ustawowych działań samorządu zawodowego sporządzone w formie pisemnej i 
zawierające uzasadnienie merytoryczne, 

b) przygotowuje projekty uchwał w sprawach zgłoszonych wniosków, rekomendując Zjazdowi 
przekazanie wniosków do rozpatrzenia lub realizacji przez Radę DOIIB, bądź przekazanie 
wniosków do rozpatrzenia przez KR PIIB. Wnioski do realizacji przez Radę DOIIB są poddawane 
pod głosowanie po uprzednim przeprowadzeniu dyskusji i wysłuchaniu opinii upoważnionych 
przedstawicieli Rady, przedstawicieli innych organów, których wniosek dotyczy, a w razie potrzeby 
opinii radców prawnych obsługujących Zjazd. 

3. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji zjazdowych, 
wymienionych w ust. 2 wstępnie proponuje Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków zgłoszonych 
przez delegatów Zjazd może uzupełnić lub zmienić propozycje    Przewodniczącego Zjazdu. 

4. Wybór komisji zjazdowych odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli ostateczna lista kandydatów do komisji 
Zjazdu obejmuje liczbę osób równą przewidywanej liczbie wybieranych członków komisji, głosowanie 
odbywa się łącznie na całą listę. 

5. W wypadku większej liczby kandydatów do poszczególnych komisji, Przewodniczący Zjazdu zarządza 
głosowanie jawne na poszczególnych kandydatów. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali kolejno 
największą liczbę głosów. 

6. Po ustaleniu składów osobowych komisji zjazdowych, Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości 
miejsce i czas, w którym Komisja Uchwał i Wniosków będzie przyjmować pisemne wnioski w sprawie uchwał 
- w ciągu 1 godziny od chwili jej powołania, przy stoliku Komisji. 

7. Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przedstawiają wnioski Komisji Uchwał i 
Wniosków. 

§ 7 

1. Komisje, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 2, wybierają ze swego składu przewodniczącego      i sekretarza. O 
ukonstytuowaniu się komisji przewodniczący komisji powiadamia Prezydium Zjazdu, które informuje o tym 
Zjazd. 

2. Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie z jej działalności. 

3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.  Protokoły komisji 
stanowią załącznik do protokołu Zjazdu. 

§ 8 

Zadaniem Zjazdu jest w szczególności: 

1) uchwalenie regulaminu Zjazdu, 

2) wybór Prezydium Zjazdu, 

3) wybór komisji zjazdowych: Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, 

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: 

      - Okręgowej Rady DOIIB,  
      - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 
      - Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 
      - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB, 
      - Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 
5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB, 

6) uchwalenie budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2013, 



7) rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych zakresem działalności izby, 

8) podjęcie uchwał. 

§ 9 

1. Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom Izby. 

2. Delegaci mają prawo zadawania pytań. 

3. Głosowania tajne i jawne mogą odbywać się metodą elektroniczną. 

4. O zasadach głosowania informuje Komisja Skrutacyjna. 

5. Głosować może tylko osobiście delegat na Zjazd. 

 

§ 10 

1. W czasie obrad Zjazdu obowiązuje kolejność rozpatrywania spraw wynikająca z porządku obrad. 
Przewodniczący obrad, za zgodą Zjazdu, może od tego porządku zrobić odstępstwa, jeżeli usprawniają one 
przebieg obrad. 

2. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom według kolejności zgłoszeń, poza kolejnością może 
udzielić głosu w przypadku udzielania wyjaśnień, w szczególności przez członków Okręgowej Rady Izby lub 
innych organów Izby. 

3. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi. Wnioski formalne i 
nagłe składa się ustnie, o ile Przewodniczący obrad nie zażąda wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków 
formalnych mogą być w szczególności: 

1) stwierdzenie kworum, 

2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad, 

3) przerwanie lub odroczenie dyskusji, 

4) zamknięcie listy mówców, 

5) zakończenie dyskusji, 

6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów, 

7) forma głosowania, 

8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad, 

9) ponowne przeliczenie głosów, 

10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji. 

4. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności. 

5. O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów. 

6. Prowadzący obrady może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania wystąpień, jak również 
w wypadkach wypowiadania się nie na temat. 

7. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad bądź uchybia 
powadze Zjazdu – Przewodniczący Zjazdu przywołuje mówcę do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło 
skutku – może odebrać głos, odnotowując ten fakt w protokole Zjazdu. 

8. Zjazd może powziąć uchwałę ograniczającą czas trwania wystąpień oraz przemówień wygłaszanych 
podczas dyskusji. W toku dyskusji powtórne wystąpienie tego samego dyskutanta,   w tej samej sprawie, 
może nastąpić dopiero po wyczerpaniu listy mówców przemawiających po raz pierwszy na dany temat. 

 



§ 11 

1. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie: 

1) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów 
odrębnie, 

2) inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad. 

2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu lub 
zalogowanie się poszczególnych delegatów i naciśnięcie wybranego przycisku terminala do głosowania. 
Prezentacja wyników głosowania przedstawiana jest na ekranie     w sali obrad. Prawidłowość przebiegu 
głosowania elektronicznego kontroluje Komisja Skrutacyjna. 

3. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu. 

4. Jeżeli większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu jest oczywista, 
Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyraźnej większości. 

§ 12 

Od decyzji Przewodniczącego Zjazdu w sprawach związanych z prowadzeniem obrad przysługuje odwołanie do 
Prezydium Zjazdu, które zajmuje ostateczne stanowisko. 

§ 13 

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół. 

2. Protokół Zjazdu powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać: 

1) stwierdzenie prawomocności obrad, 

2) uchwalony porządek obrad, 

3) przebieg obrad, w tym: 

a)  treść wystąpień delegatów lub ich streszczenie albo informacje o ich treści, 
b) adnotacje o podjętych uchwałach, 
c) wnioski delegatów, 
d) przebieg głosowania, 
e) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad Zjazdu, 
f) adnotacje o zamknięciu Zjazdu.  

4) Protokół podpisuje Przewodniczący i jeden z Sekretarzy Zjazdu. 

3. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji Zjazdu. 

4. Obrady Zjazdu są dokumentowane w formie audiowizualnej z możliwością publikacji na stronie internetowej 
i w czasopismach Izby. 

5. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz jeden z Sekretarzy Zjazdu. 

§ 14 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie. 

§ 15 

Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 7 dni od zakończenia Zjazdu. 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały  nr 16/R/2013 z dnia 14.02.2013 r. 

Porządek obrad XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w dniu 20 kwietnia 2013 r. 

 



1. Otwarcie Zjazdu  

2. Wystąpienia gości Zjazdu 

Przerwa 

3. Przyjęcie Regulaminu XII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB  

4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu 

5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu 

6. Wybór Komisji Mandatowej 

7. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu 

8. Wybór Komisji Zjazdowych: 

- Komisji Skrutacyjnej 
- Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przerwa kawowa 

9. Sprawozdania: 

- Okręgowej Rady 
- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
 

10. Dyskusja nad sprawozdaniami 

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów DOIIB za rok 2012 

12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB 

14. Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2013 

15. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków o nadanie odznaczeń 

16. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków organów DOIIB  

17. Sprawy różne 

18. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 

19. Zakończenie obrad 

Obiad 

UCHWAŁA Nr 17/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 

 

w sprawie ustalenia wzoru statuetki oraz miniatury statuetki  
dla laureatów Konkursu INŻYNIER ROKU dla członków DOIIB. 

 

§ 1. 
 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w 

związku z pkt 2 i 3 rozdziału X Regulaminu konkursu INŻYNIER ROKU dla członków DOIIB, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza wzór statuetki oraz wzór miniatury statuetki, które będą 

przyznawane laureatom konkursu INŻYNIER ROKU dla członków DOIIB. 



§ 2. 
 

1. Statuetka, oraz miniatura statuetki  przyznawane będą zgodnie z Regulaminem konkursu INŻYNIER ROKU 
dla członków DOIIB, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 173/R/2012 r. z dnia 15.11.2012 r. 

 
2. Wzór statuetki oraz wzór miniatury statuetki stanowią odpowiednio załącznik nr 1  

i 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/R/2013 z dnia 14.02.2013 r. 

 
 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17/R/2013 z dnia 14.02.2013 r. 



 
 

UCHWAŁA Nr 18/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 19/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 20/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 21/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
 



UCHWAŁA Nr 22/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 23/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 24/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.02.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA NR 25/1-63/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 63 osób 
 

UCHWAŁA NR 26/1-13/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

 

UCHWAŁA NR 27/1-17/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 28/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 29/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 30/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 31/1-15/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 



 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 32/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 33/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(których członkostwo ustało na skutek przeniesienia do innej izby okręgowej) 
 

UCHWAŁA NR 34/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 



UCHWAŁA NR 35/1-6/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 36/1-16/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 37/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 7/9/R/2013 z dnia 31.01.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 38/1/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 21.03.2013r. 

 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 39/1-48/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 48 osób 
 

UCHWAŁA NR 40/1-10/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 

 
UCHWAŁA NR 41/1-33/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.03.2013r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 33 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 42/1-14/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 43/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 
 



UCHWAŁA NR 44/1-14/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 45/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 46/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(której członkostwo ustało na skutek przeniesienia do innej izby okręgowej) 
 

UCHWAŁA NR 47/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 48/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 49/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 50/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 31/11/R/2013 z dnia 27.02.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 51/1/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.03.2013r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 36/14/R/2013 z dnia 27.02.2013r. dot. skreślenia z listy członków 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 52/R/2013 
Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 27.03.2013 r. 
 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady DOIIB za rok 2012. 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  przyjmuje Sprawozdanie Rady DOIIB za rok 
2012. 

§ 2 
Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 53/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 27.03.2013 r.  

 
w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Na podstawie § 2 pkt  1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Art. 36 Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 t.j. z późn.zm.) oraz § 3 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024) 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
W Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa przyjmuje się do wdrożenia dokumentację opisującą 
sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, która 
zawiera: 

1) politykę bezpieczeństwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, 

2) instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, w 

brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 2. 

Ustala się termin zakończenia procesu wdrożenia dokumentacji, o której mowa w § 1, na dzień 31.12.2013 r. 

§ 3. 
Wdrażane na podstawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym procedury 
zabezpieczenia danych osobowych obowiązują z dniem zakończenia ich wdrażania i zastępują dotychczas 
funkcjonujące zabezpieczenia. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 54/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 27.03.2013 r. 

 
w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2013.  

§ 1 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 45.000 zł (słownie: 

czterdzieści pięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu 2013 
r. 
 

§ 2 
1. W celu realizacji przedsięwzięcia powołuje się zespół organizacyjny w składzie: 



- Eugeniusz Hotała – przewodniczący zespołu 
- Anita Fokczyńska 
- Janusz Szczepański 
- Andrzej Pawłowski 
- Małgorzata Czajkowska 
- Danuta Witek 
 

2. Program Forum Inżynierskiego DOIIB 2013 dotyczyć będzie zagadnień jednolitej  interpretacji aktualnych 
przepisów  Prawa Budowlanego  przez  organy   nadzoru   budowlanego i administracji samorządowej oraz 
członków DOIIB, zagadnień współpracy DOIIB z tymi organami, a także dyskusji nad aktualnymi projektami 
zmian w ustawie Prawo Budowlane. 

 
3. W obradach Forum Inżynierskiego DOIIB 2013 wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich organów  

nadzoru  budowlanego,  administracji  budowlanej, przedstawiciele DOIIB oraz zaproszeni goście. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr 55/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013 r. 

 
w sprawie kosztów przygotowania ekspertyzy prawnej. 

 

§ 1 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 25.000 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów przygotowania przez prof. dr hab. Ryszarda Mastalskiego 
ekspertyzy prawnej na temat skutków podatkowych świadczeń Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa na 
rzecz ich członków, związanych z uczestnictwem w szkoleniach zawodowych i zakupem literatury fachowej. 
 

§ 2 
Przewodniczący Rady podejmie starania na rzecz zmniejszenia kosztów ekspertyzy pokrywanych przez DOIIB 
poprzez współfinansowanie kosztów przez inne okręgowe izby. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr 56/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego  
do przygotowania XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014. 

 
§ 1 

Powołuje się Zespół Organizacyjny do przygotowania i przeprowadzenia wyborów delegatów na kadencję 2014-
2018 oraz przygotowania obrad XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w składzie: 
 
Aleksander Nowak    – Przewodniczący Zespołu 
Tadeusz Olichwer – Zastępca Przewodniczącego Zespołu 
Danuta Paginowska – Sekretarz Zespołu 
Wiesława Grzelka-Wyppych – Członek Zespołu 
Anita Fokczyńska – Członek Zespołu 
Kazimierz Haznar – Członek Zespołu 
Grażyna Kaczyńska – Członek Zespołu 
Barbara Pawnuk – Członek Zespołu 
Tadeusz Ponisz – Członek Zespołu 
Roma Rybiańska – Członek Zespołu 
Ewa Karkut-Żabińska – Członek Zespołu 
Małgorzata Czajkowska – Członek Zespołu 
Danuta Witek – Członek Zespołu 
Piotr Zwoździak – Członek Zespołu 
Janusz Szczepański - Członek Zespołu 



 
§ 2 

Zadaniem Zespołu jest opracowanie: 
1. projektu podziału obszaru działania DOIIB na obwody wyborcze, 

2. projektu harmonogramu i miejsc zebrań wyborczych w obwodach, 

3. propozycji ustalającej ilość delegatów przypadających na obwody wyborcze, 

4. propozycji obsługi zebrań wyborczych przez członków Rady DOIIB, 

5. propozycji regulaminu zebrań wyborczych delegatów i dokumentacji zebrań wyborczych delegatów, 

6. propozycji harmonogramu prac przygotowawczych i projektów dokumentów, związanych z przeprowadzeniem 
XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB.  

 
§ 3 

Upoważnia się Przewodniczącego Zespołu do uzupełnienia składu, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 57/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 27.03.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 58/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 59/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.03.2013 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA NR 60/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 16.04.2013r. 
 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
1 osoby 

 



UCHWAŁA NR 61/1-22/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 
 

UCHWAŁA NR 62/1-19/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób 

 
UCHWAŁA NR 63/1-21/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.04.2013r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 64/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 65/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 
 

UCHWAŁA NR 66/1-12/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 67/1-6/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 68/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 69/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 



UCHWAŁA NR 70/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 71/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2013r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 44/1/R/2013 z dnia 27.03.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

 
UCHWAŁA NR 72/1-9/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 24.05.2013r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

 
UCHWAŁA NR 73/1-19/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 24.05.2013r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób 

 
UCHWAŁA NR 74/1-22/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 24.05.2013r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 75/1-5/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 76/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 77/1-6/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 78/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 79/1-2/R/2013 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 24.05.2013r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o skreślenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 80/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, przeniesionych do innej izby okręgowej) 
 

UCHWAŁA NR 81/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 82/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 83/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 84/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 24.05.2013r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 66/6/R/2013 z dnia 30.04.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

 
UCHWAŁA NR 85/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 20.06.2013 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB dotyczących przyznania zapomóg losowych 

Członkom DOIIB. 
 

UCHWAŁA NR 86/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.06.2013 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 10/PR/2013 Prezydium Rady DOIIB 
w sprawie obowiązku dokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

przez członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

§ 1 
Na podstawie § 5 ust. 2.  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Rady DOIIB nr 10/PR/2013 z dnia 
17.04.2013r., w sprawie obowiązku dokumentowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

§ 2 
Uchwała nr 10/PR/2013 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 



UCHWAŁA Nr 87/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.06.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
UCHWAŁA Nr 88/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 20.06.2013 r. 

 
w sprawie organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2013 

organizowanej w ramach obchodów Dni Budowlańca. 

 
§ 1 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 48.000 zł (słownie: 

czterdzieści osiem tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Gali Inżynierskiej we wrześniu 2013 r. 
 

§ 2 
1. Za organizację Gali odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB. 
2. Koszt  organizacji  Gali  Inżynierskiej będzie pokryty z funduszu przeznaczonego w budżecie na działania 

na rzecz członków. Koszt ten obejmuje: wynajęcie sali, catering, występ artystyczny, obsługa techniczna 
przedsięwzięcia, koszt pobytu gości. 

3. Prezydium Rady może w ramach swoich upoważnień zwiększyć środki budżetowe na ten cel na 
podstawie stosownej uchwały. 
 

§ 3   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 89/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.06.2013 r. 

 
w sprawie kosztów realizacji Uchwały nr 53/R/2013 z dnia 27.03.2013 r.  

w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

§ 1 
Na podstawie § 2 pkt 1).  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 52 000 zł (słownie : 
pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na pokrycie kosztów wykonania uchwały nr 53/R/2013  z dnia 27.03.2013 r. w 
sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 

§ 2 
Kwota, o której mowa w § 1, zostanie przeznaczona  m. i. na: 

I. modernizację istniejącego systemu informatycznego w celu dostosowania go do potrzeb wynikających z 
przyjętej Polityki Bezpieczeństwa w tym:  

1. rozbudowę serwera i doposażenie serwerowni 
2. zakup oprogramowania Novell Zenworks  dla 50 stanowisk  
3. zakup oprogramowania i dostosowanie istniejącego  oprogramowania KOSENUB dla OKK  
4. wdrożenie i migracja danych. 

II. zakup i dostosowanie mebli biurowych do wymagań Polityki Bezpieczeństwa. 



§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 90/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.06.2013 r. 
 

w sprawie zmiany  uchwały  nr 99/R/2011  z dnia 09.06.2011 r.   

w sprawie warunków, trybu  i terminu zbycia nieruchomości w Przesiece  

zmienionej uchwałą nr 82/R/2012 z dnia 18.06.2012 r.  

 

§1 
W § 5  Uchwały nr 99/R/2011 z dnia 09.06.2011 r. , w miejsce daty „31.05.2013 r.” wpisuje się datę: „30.09.2014 
r.” 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwał nr 99/R/2011 i  82/R/2012 nie ulegają zmianie. 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

UCHWAŁA NR 91/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.06.2013 r. 
 

w sprawie zmiany Regulaminu indywidualnego dofinansowania  
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB. 

. 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Regulaminu 
dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały nr 
10/R/2011 z dnia 13.01.2011 r. w ten sposób, że: 

§ 1 
W § 2 Regulaminu dopisuje się ustęp 5 o następującej treści: 
„5). Członkowie DOIIB mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego DOIIB, w szkoleniach organizowanych przez inne Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa, 
bezpłatnych dla członków tych izb. Koszty takich szkoleń, na wniosek zainteresowanego członka, ponosi DOIIB. 
Koszty te nie są wliczane do kwoty maksymalnego indywidualnego dofinansowania, o której mowa w § 7 ustęp 
2). Jeżeli Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wymaga od swoich członków częściowej odpłatności za 
szkolenie wówczas zainteresowany partycypuje w kosztach szkolenia na takich samych zasadach, jak członkowie 
danej izby.” 
 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Jednolity tekst Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 91/R/2013 z dnia 20.06.2013 r. 
 

REGULAMIN DOFINASOWANIA KOSZTÓW 
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW DOIIB 

 
§ 1 

Podstawowe formy doskonalenia zawodowego organizowane przez DOIIB w postaci jednodniowych szkoleń są 
dla jej członków bezpłatne. W pozostałych przypadkach np. wyjazdów na targi, uczestnictwa w wycieczkach 
technicznych, wielodniowych kursach, prenumerata czasopism itp. może być wymagana częściowa odpłatność. 

§ 2 
1) Członkowie DOIIB mogą ubiegać się o dofinansowanie bądź w szczególnych przypadkach o częściową 

refundację kosztów, indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżyniera budownictwa. 



2) Dofinansowanie obejmuje różne formy doskonalenia zawodowego (szkolenia, seminaria, warsztaty, 
konferencje krajowe i zagraniczne itp.) związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie oraz naukę języków obcych organizowaną przez podmioty zewnętrzne, z wyjątkiem 
uzupełniających studiów inżynierskich i magisterskich oraz studiów doktoranckich. 

3) Z dofinansowania indywidualnego może być wyłączone doskonalenie zawodowe, którego tematyka pokrywa 
się z tematyka doskonalenia zawodowego organizowanego przez Izbę. 

4) Członkowie DOIIB mogą ubiegać się o dofinansowanie prenumeraty czasopism z listy PIIB w wysokości do 
30% kosztów prenumeraty rocznej. 

5) Członkowie DOIIB mogą uczestniczyć, za zgodą Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego DOIIB,  w szkoleniach organizowanych przez inne Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa, 
bezpłatnych dla członków tych izb. Koszty takich szkoleń, na wniosek zainteresowanego członka, ponosi 
DOIIB. Koszty te nie są wliczane do kwoty maksymalnego indywidualnego dofinansowania, o której mowa w 
§ 7 ustęp 2). Jeżeli Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wymaga od swoich członków częściowej 
odpłatności za szkolenie wówczas zainteresowany partycypuje w kosztach szkolenia na takich samych 
zasadach, jak członkowie danej izby. 
 

§ 3 
1. Dofinansowanie lub częściową refundację kosztów członek DOIIB może otrzymać raz w roku, w wysokości nie 

przekraczającej 50 % kosztów uczestnictwa w danej formie szkolenia lub w nauce języków obcych i nie 
większej, niż kwota ustalona przez Radę DOIIB na dany rok kalendarzowy. 

2. Dofinansowanie prenumeraty czasopism, o których mowa w §2 pkt. 4, przysługuje członkowi DOIIB niezależnie 
od innych form dofinansowania.    

§ 4 
1) W celu otrzymania dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego lub nauki języka obcego należy 

złożyć wniosek zawierający następujące informacje: 
a) Imię i nazwisko, numer członkowski, adres zamieszkania i dane kontaktowe członka DOIIB, 

ubiegającego się o dofinansowanie, 
b) Dane dotyczące organizatora doskonalenia zawodowego lub kursu językowego, 
c) Dane zawierające datę/daty, miejsce i tematykę formy doskonalenia zawodowego   oraz dokument 

potwierdzający koszty uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego lub kursu językowego. 
2) Wniosek powinien być złożony  przed rozpoczęciem doskonalenia zawodowego lub kursu językowego do 

Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB.  
 

§ 5 
1) Po rozpatrzeniu złożonego wniosku zgodnie z Regulaminem Komisji ustawicznego doskonalenia 

zawodowego zostanie przyznana promesa lub odmowa przyznania dofinansowania do kosztów doskonalenia 
zawodowego. 

2) Komisja odmówi przyznania dofinansowania w szczególności, gdy: 
- wniosek złoży zawieszony w prawach członek izby, 
- wniosek złoży członek izby, który w danym roku korzystał już z dofinansowania, 
- przekroczony został limit środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowania, 
- przedmiot szkolenia, kursu nie ma bezpośredniego związku z wykonywaniem zawodu inżyniera 

budownictwa. 
§ 6 

Wypłata dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów nastąpi po przedstawieniu przez beneficjenta faktury 
VAT lub rachunku, jeżeli organizator nie jest płatnikiem podatku VAT, obciążającej DOIIB w wysokości kwoty 
przyznanej w promesie. Faktura musi zawierać informacje o osobie, która uczestniczyła w doskonaleniu 
zawodowym (co najmniej imię i nazwisko) oraz informację pozwalającą na identyfikację szkolenia, konferencji, 
seminarium, kursu językowego itp., którego dotyczy. Faktura może również obejmować grupę osób, z ich  
niezbędnymi danymi.  

§ 7 
1) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala, że w roku 2011 maksymalna 

kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa w różnych formach 
doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce języków obcych 
nie może przekraczać kwoty 500 zł (słownie pięćset zł). 

2) Kwota maksymalnego indywidualnego dofinansowania o której mowa w ust. 1 będzie ustalana uchwałą 
Rady DOIIB na każdy następny rok kalendarzowy.  



§ 8 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2011 r. 

 
UCHWAŁA NR 92/1-17/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 01.07.2013r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

 
UCHWAŁA NR 93/1-13/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 01.07.2013r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

 
UCHWAŁA NR 94/1-29/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 01.07.2013r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 29 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 95/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 01.07.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 96/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 01.07.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 97/1-53/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 01.07.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 53 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 98/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 01.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 99/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 01.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 100/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 01.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 



(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 101/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 01.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 102/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 01.07.2013r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 77/3/R/2013 z dnia 29.05.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

 
UCHWAŁA NR 103/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 01.07.2013r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osób zainteresowanych po uchyleniu zawieszenia przymusowego) 
 

UCHWAŁA NR 104/1-71/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 71 osób 
 

UCHWAŁA NR 105/1-16/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób 

 
UCHWAŁA NR 106/1-18/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2013r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 107/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 108/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 109/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 



(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 110/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 111/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, przeniesionych do innej izby okręgowej) 
 

UCHWAŁA NR 112/1-6/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 113/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 114/1-6/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 115/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 97/40/R/2013 z dnia 27.06.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 116/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2013r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osób zainteresowanych po uchyleniu zawieszenia przymusowego) 
 

UCHWAŁA NR 117/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2013r. 
 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 118/1-73/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.08.2013r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 73 osób 

 
UCHWAŁA NR 119/1-17/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 29.08.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

 
UCHWAŁA NR 120/1-14/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.08.2013r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 121/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.08.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 122/1-7/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.08.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 123/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.08.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 124/1-13/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.08.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 125/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.08.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 126/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.08.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 127/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.08.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 128/1/R/2013 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.08.2013r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 109/3/R/2013 z dnia 31.07.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 129/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 13.09.2013r. 
 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 130/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 26.09.2013 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB 

dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB. 

 
UCHWAŁA Nr 131/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 26.09.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
UCHWAŁA Nr 132/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 26.09.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
UCHWAŁA Nr 133/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 26.09.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
UCHWAŁA Nr 134/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 26.09.2013 r. 

 
w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów dla członków organów DOIIB 

§1 

Na podstawie uchwały nr 17/13 XII Krajowego Zajazdu PIIB z dnia 29 czerwca  

2013 r. zmieniającej uchwałę nr 28\08 z dnia 21.06.2010 r. VII Krajowego Zjazdu PIIB w sprawie ustalenia zasad 

gospodarki finansowej PIIB (z późn. zm.) Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala od 

dnia 1 października 2013 r. miesięczne ryczałty i ekwiwalenty dla członków organów DOIIB  

w wysokościach podanych w §2. Ryczałty te, zgodnie z w/w zasadami gospodarki finansowej, zostały 

uzależnione od ilości członków okręgowej izby, a w przypadku DOIIB - jak dla izb zrzeszających  od 9001 

do 12000 członków. Wysokość ryczałtów jest określana w odniesieniu do wartości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok wg 

obwieszczenia Prezesa GUS publikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

 

§2 
1. Wysokość ryczałtów dla członków władz DOIIB ustala się następująco: 

 
a) Przewodniczący Rady DOIIB - 1,5 przeciętnego wynagrodzenia krajowego  

w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w §1; 

b) Zastępca Przewodniczącego DOIIB - 0,5 ryczałtu Przewodniczącego Rady;  



c) Sekretarz Rady Izby, Skarbnik Rady Izby, Przewodniczący oraz Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej koordynujący pracę Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej  - 0,5 

ryczałtu Przewodniczącego Rady. 

 

2. Członkowie organów DOIIB oraz komisji powoływanych przez organy izby nie otrzymujący ryczałtów w DOIIB, 

otrzymują 150 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 30 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy 

indywidualnej  

na rzecz izby. Ekwiwalent ten jest wypłacany na wniosek przewodniczącego organu lub Komisji po 

zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady DOIIB. 

 

§3 
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady DOIIB  

nr 53/R/2010 z dn. 29.04.2010 r. zmieniona uchwałą nr 169/R/2010 z dnia 16.12.2010 r. oraz uchwałą nr 

194/R/2011 z dnia 15.12.2011 r.  

 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.10.2013 r. 
 

UCHWAŁA Nr 135/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 26.09.2013 r. 
 

w sprawie wykonania pilnych prac remontowych i porządkowych,  

zabezpieczających budynek Wzgórze Marty w Przesiece. 

 

§ 1 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z uchwałą 
nr 52/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na 
pokrycie kosztów wykonania pilnych prac remontowych i porządkowych, zabezpieczających budynek Wzgórze 
Marty w Przesiece. 
 

§ 2 
Zespół ds. nieruchomości w Przesiece ustali zakres niezbędnych prac remontowych i porządkowych oraz 
sporządzi harmonogram ich wykonania, z zastrzeżeniem, że prace zabezpieczające obiekt winny być wykonane 
najpóźniej do 30.06.2014 r.  
 
 

§ 3 
Przewodniczący Zespołu przedstawi Radzie DOIIB informacje z realizacji prac remontowych i porządkowych. 
 

§ 4 
Umowy z wykonawcami zawierane będą na ogólnych zasadach, obowiązujących w DOIIB. 
 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 136/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 26.09.2013 r. 
 

 
w sprawie ustalenia terminu XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w kwietniu 2014 

r. 
 

§ 1 



Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn.zm.) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa ustala dzień 12 kwietnia 2014 r. jako termin XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

UCHWAŁA Nr 137/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 26.09.2013 r. 
 

w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych  
do XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. 

 

§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań 

przygotowawczych do XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Terminarz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Okręgowa Rada DOIIB upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XIII Zjazdu 

Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB do zmian terminów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XIII Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego DOIIB, upoważnienie do zmian o których mowa powyżej przysługuje Zastępcy 

Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK  NR 1  

DO UCHWAŁY RADY DOIIB Nr  137/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. 

 

TERMINARZ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  
XIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO DOIIB  

W DNIU 12 KWIETNIA 2014 R. 

DATA DO ZADANIA ODPOWIEDZIALNY 

2013-07-30 Rezerwacja sal w hotelu WROCŁAW Małgorzata Czajkowska 

2013-07-30 Wysłanie zlecenia do Hotelu WROCŁAW Małgorzata Czajkowska 

2013-09-11 Ustalenie terminów i miejsc spotkań wyborczych 
Małgorzata Czajkowska 
Danuta Witek 
Aleksander Nowak 

2013-09-26 
Przyjęcie harmonogramu działań przygotowawczych XIII Zjazdu 
przez Radę DOIIB 

Aleksander Nowak 

2013-12-20 
Wyznaczenie i zawarcie umowy z osobą stenografującą przebieg 
Zjazdu w dn. 12-04-2014 

Małgorzata Czajkowska 

2013-12-20 
Wyznaczenie firmy realizującej elektroniczne liczenie głosów oraz 
omówienie z nią zasad trybu głosowań dn. 12-04-2014 

Małgorzata Czajkowska 

2014-01-31 Przeprowadzenie zebrań wyborczych, wybór delegatów 
wyznaczeni członkowie 
Rady DOIIB 

2014-02-17 
Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności Okręgowej 
Rady DOIIB 

Anita Fokczyńska 
Izabela Orzeł 

2014-03-03 Przekazanie  sprawozdań OKK, OSD, OROZ do Biura 
Kazimierz Czapliński 
Władysław Juchniewicz 
Stanisław Stojewski 

2014-03-07 
Weryfikacja projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB 

Izabela Orzeł 
Aleksander Nowak 
Andrzej Pawłowski 
Eugeniusz Hotała 
Grażyna Kaczyńska 
Andrzej Kudła 
Tadeusz Olichwer 
Janusz Szczepański 
Anita Fokczyńska  

2014-03-07 
Opracowanie dokumentów zjazdowych (mandatu, regulaminu, 
porządku obrad, zaproszenia, druków zgłoszeń. wniosku i do 
dyskusji) 

Tadeusz Olichwer 

2014-03-07 
Sporządzenie listy gości Zjazdu i uzgodnienie jej z 
Przewodniczącym Rady 

Aleksander Nowak 

2014-03-10 Opracowanie projektu uchwał zjazdowych Tadeusz Olichwer 

2014-03-10 
Posiedzenie Zespołu Organizacyjnego Zjazdu w sprawie przyjęcia 
projektu dokumentów zjazdowych i projektu uchwał zjazdowych 

Aleksander Nowak 

2014-03-10 
Przekazanie projektu sprawozdania finansowego Okręgowej Rady 
DOIIB za rok 2013 i projektu budżetu DOIIB na rok 2014. 
Przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie. 

Piotr Dobrzański 
Janusz Szczepański 

2014-03-11 Sprawdzenie sprawozdania Rady przed oddaniem do druku Anita Fokczyńska 



2014-03-12 

Przekazanie projektu sprawozdania  z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB, wstępnego sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 
2013 oraz projektu budżetu DOIIB na rok 2014  Przewodniczącej 
OKR 

Izabela Orzeł 

2014-03-12 Wysłanie zaproszeń do gości Zjazdu  Małgorzata Czajkowska 

2014-03-14 

Posiedzenie Prezydium oraz posiedzenie Okręgowej Rady DOIIB w 
sprawie przyjęcia: 
- sprawozdania z działalności OR DOIIB 
- sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 2013  
- projektu budżetu DOIIB na rok 2014 
- projektu uchwał zjazdowych i dokumentów zjazdowych 

Eugeniusz Hotała 
Tadeusz Olichwer 
Aleksander Nowak 
Anita Fokczyńska 
Janusz Szczepański 

Informacja o sprawozdaniach organów: OKK, OSD, OROZ 
Kazimierz Czapliński 
Władysław Juchniewicz 
Stanisław Stojewski 

Informacja o sprawozdaniu OKR Anna Ficner 

2014-03-17 
Przekazanie ostatecznej wersji sprawozdań wszystkich organów 
DOIIB do Biura (w celu powielenia i wysłania do delegatów) 

Eugeniusz Hotała 
Kazimierz Czapliński 
Władysław Juchniewicz 
Stanisław Stojewski 
Anna Ficner 

2014-03-17 
Ustalenie listy delegatów DOIIB oraz listy członków organów DOIIB 
niebędących delegatami 

Izabela Orzeł 

2014-03-21 

Wysłanie do delegatów DOIIB: zaproszeń, sprawozdań organów za 
rok 2013, projektu porządku obrad, projektu regulaminu zjazdu, 
projektów uchwał zjazdu. Wysłanie zaproszeń do członków organów 
DOIIB niebędących delegatami. 

Izabela Orzeł 

2014-04-04 
Przygotowanie teczek z dokumentami zjazdowymi dla prezydium i 
komisji zjazdowych 

Tadeusz Olichwer 

2014-04-04 Wydrukowanie mandatów Małgorzata Czajkowska 

2014-04-04 Sporządzenie listy obecności delegatów Izabela Orzeł 

2014-04-12 XIII Zjazd DOIIB   

2014-04-21 
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z XIII Zjazdu DOIIB 
do KR PIIB 

Przewodniczący Zjazdu  

 
 

UCHWAŁA Nr 138/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 26.09.2013 r. 
 
w sprawie podziału obszaru działania Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na obwody 

wyborcze. 
 

 
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 i w związku z art. 15 ust. 3   ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn.zm.) oraz w związku 

z uchwałą nr 9/R/13 Krajowej Rady PIIB z dnia 4.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium KR PIIB 

dot.  zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach wyborczych i ramowego regulaminu obwodowych zebrań 

wyborczych, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: 

 

§ 1 



Dokonuje podziału obszaru działania Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 34 Obwody 

wyborcze zgodnie z załącznikiem nr 1. 

§ 2 

Ustala zasady wyboru delegatów na okręgowe zjazdy DOIIB w kadencji 2014-2018 (na podstawie liczebności 

członków DOIIB według listy osób uprawnionych do udziału w obwodowym zebraniu wyborczym na dzień 

30.09.2013 r.), przyjmując, że na każdą rozpoczętą grupę 75 członków DOIIB w obwodzie wybierany  

jest 1 delegat. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

ZAŁĄCZNIK  NR 1  
DO UCHWAŁY RADY DOIIB Nr  138/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. 

 

Podział obszaru działania DOIIB na obwody wyborcze 
 

Nr 
obwodu 

Nazwa obwodu ilość członków 
ilość członków 

czynnych 

ilość delegatów  
1/75  

wszystkich 
członków 

1 Bolesławiecki 220 187 3 

2 Dzierżoniowski 251 224 4 

3 Głogowski 293 247 4 

4 Górowski 78 70 2 

5 Jaworski 105 97 2 

6 Jeleniogórski 147 129 2 

7 Jelenia Góra - grodzki 429 359 6 

8 Kamiennogórski 111 100 2 

9 Kłodzki 427 385 6 

10 Legnicki 128 117 2 

11 Legnica - grodzki 537 456 8 

12 Lubański 162 143 3 

13 Lubiński 406 349 6 

14 Lwówecki 83 73 2 

15 Milicki 77 66 2 

16 Oleśnicki 270 240 4 

17 Oławski 210 187 3 

18 Polkowicki 93 84 2 

19 Strzeliński 82 71 2 

20 Średzki 102 88 2 

21 Świdnicki 431 389 6 

22 Trzebnicki 242 215 4 

23 Wałbrzyski 161 148 3 



24 Wałbrzych - grodzki 405 354 6 

25 Wołowski 146 127 2 

26 Wrocławski 477 428 7 

27 Wrocław Fabryczna 1771 1495 24 

28 Wrocław Krzyki 1516 1275 21 

29 Wrocław Psie Pole 687 571 10 

30 Wrocław Stare Miasto 290 236 4 

31 Wrocław Śródmieście 844 703 12 

32 Ząbkowicki 174 158 3 

33 Zgorzelecki 245 213 4 

34 Złotoryjski 96 88 2 

  

 
RAZEM 

DELEGATÓW: 
175 

 
 
 

 

UCHWAŁA Nr 139/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 26.09.2013 r. 
 

w sprawie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach 
 i regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na zjazdy 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. 

 

 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: 

 

§ 1 

Przyjmuje „Zasady organizacji zebrań wyborczych w obwodach” przedstawione w załączniku nr 1. 

§ 2 

Zatwierdza „Regulamin obwodowych zebrań wyborczych na zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w kadencji 2014-2018” – załącznik nr 2. 

 
§ 3 

Ustala terminy i miejsca zebrań wyborczych w obwodach zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 4 

Upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego do przygotowania XIII Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego DOIIB w roku 2014 (zwanego dalej Przewodniczącym Zespołu)  do podejmowania niezbędnych 

zmian organizacyjnych dotyczących  § 3. 

§ 5 

Upoważnia Przewodniczącego Zespołu, do wyznaczenia przedstawicieli Rady do udziału  w zebraniach zgodnie z 

Regulaminem obwodowych zebrań wyborczych delegatów na zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa  

w kadencji 2014-2018. Każdy przedstawiciel Rady otrzyma na piśmie stosowne upoważnienie podpisane przez  

Przewodniczącego Zespołu.  

 

§ 6 



Upoważnia Przewodniczącego Zespołu do przygotowania wzoru dokumentów  

na zebrania wyborcze. 

 

§ 7 

1. Ustala, że każdy członek DOIIB posiadający czynne i bierne prawo wyborcze  

na dzień 30.09.2013 r. zostanie zaproszony listem zwykłym, z dwutygodniowym wyprzedzeniem, na zebranie 

wyborcze w jego obwodzie wyborczym z podaniem terminu i miejsca zebrania  

2. Informacja o wszystkich terminach i miejscach zebrań wyborczych zostanie załączona do dziesiątego numeru 

czasopisma „Inżynier Budownictwa”, wysyłanego do wszystkich członków DIIB. 

3. Osoby, które uzyskają prawa wyborcze (odwieszeni, nowo wpisani) po dniu  

30 09.2013 r. i przed zebraniem w ich obwodzie wyborczym, o terminie i miejscu zebrania w swoim obwodzie 

wyborczym zostaną zawiadomieni na dwa tygodnie przed tym terminem. 

4. Osoby, które uzyskają prawa wyborcze (odwieszeni, nowo wpisani) po dniu  

30.09.2013 r. i po odbyciu zebrania w ich obwodzie wyborczym, będą mogli wziąć udział z prawem 

wyborczym w ostatnim zebraniu wyborczym organizowanym w DOIIB, o czym zostaną zawiadomieni na dwa 

tygodnie przed terminem tego zebrania.  

5. W przypadkach o których mowa w punktach 3 i 4 nie zmienia się ustalona dla danego obwodu liczba 

wybieranych delegatów, bez względu na liczbę członków zaproszonych na zebranie. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
ZAŁĄCZNIK  NR 1  

DO UCHWAŁY RADY DOIIB Nr  139/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. 
 

 
Zasady organizacji zebrań wyborczych w obwodach DOIIB 

 

1. Zebrania w obwodach wyborczych należy przeprowadzić w IV kwartale 2013 r. i w styczniu 2014 r. 

2. Na zebrania wyborcze zostaną zaproszeni wszyscy nie zawieszeni członkowie samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa wg stanu na dzień 30.09.2013 r. 

3. Lista zaproszonych członków na obwodowe zebranie wyborcze jest określana przez okręgowe rady. 

4. Obwodowe zebrania wyborcze są zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby osób 

uczestniczących i głosujących. 

5. Zawiadomienia o obwodowym zebraniu wyborczym będą dołączone do 10-tego numeru czasopisma „Inżynier 

Budownictwa” doręczanego do miejsca zamieszkania członka samorządu zawodowego. 

6.  Uczestnicy obwodowych zebrań wyborczych wybierają delegatów na okręgowy zjazd izby na kadencję 

obejmującą lata 2014-2018. 

7. Zalecana liczba delegatów na okręgowe zjazdy izb nie powinna być: 

    -  mniejsza niż 80 delegatów, 

    - większa niż 220 delegatów. 

 



8. Liczbę i obszar obwodów, liczbę delegatów wybieranych w danym obwodzie proporcjonalnie do liczby 

członków zamieszkałych w obwodzie oraz miejsce i termin obwodowych zebrań wyborczych ustala Okręgowa 

Rada DOIIB. 

9.  Okręgowy  zjazd sprawozdawczo - wyborczy odbędzie się w terminie do 15 kwietnia 2014 r. 

  

ZAŁĄCZNIK  NR 2  
DO UCHWAŁY RADY DOIIB Nr  139/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. 

 
Regulamin obwodowych zebrań wyborczych na zjazdy DOIIB  

w kadencji 2014-2018 
 

§ 1 

Podstawę prawną zwołania Obwodowego Zebrania Wyborczego Delegatów, zwanego dalej Zebraniem, stanowią: 
1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późn. zmianami), 

2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

3. uchwała nr 138/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w sprawie podziału okręgu na obwody wyborcze, liczby delegatów w obwodach oraz terminów 
Zebrań. 

§ 2 

Celem Zebrania jest wybór delegatów na Zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 
kadencji 2014 – 2018. 

§ 3 

1. Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
zaproszony na Zebranie. 

2. Do udziału w zebraniu może być dopuszczony, nie zaproszony członek okręgowej izby inżynierów 
budownictwa, pod warunkiem uzyskania bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów 
budownictwa po dniu 30 września 2013 r. 

3. Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu, według stanu na dzień 30 września 2013 r., sporządza Biuro 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Uczestnik Zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze. Uczestnik Zebrania otrzymuje mandat (według 
załącznika nr 4 do regulaminu). 

5. Każdy członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, niezawieszony do dnia Zebrania, 
ma bierne prawo wyborcze. 

6. Czynne prawo wyborcze członek posiada tylko na jednym zebraniu. 
§ 4 

1. Zebranie otwiera upoważniony przedstawiciel Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, ogłasza liczbę delegatów wybieranych na Zebraniu, a następnie przeprowadza wybór 
przewodniczącego Zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

§ 5 

1. Zebranie jest prawomocne, niezależnie od liczby uczestników Zebrania. 

2. Zebranie uchwala porządek obrad. Ramowy porządek obrad zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. 

 
 

§ 6 



1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zebrania 
według zasad określonych w § 4 ust. 2. 

2. Przewodniczący Zebrania, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium Zebrania. 

3. Przewodniczący Zebrania lub w jego zastępstwie zastępca przewodniczącego Zebrania: 

a) ogłasza prawomocność Zebrania, 

b) ogłasza liczbę uczestników Zebrania,  

c) kieruje przebiegiem Zebrania i dyskusją, 

d) przeprowadza wybory Delegatów na Zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

e) zarządza głosowania, 

f) ogłasza wyniki wyborów, 

g) czuwa nad sprawnym przebiegiem Zebrania. 

§ 7 

1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji 
Wyborczej, według zasad określonych w § 4 ust. 2. 

2. Komisja Skrutacyjna liczy od 3 do 10 osób, a Komisja Wyborcza od 3 do 5 osób. 

3. Osoba kandydująca na delegata nie może być członkiem komisji Skrutacyjnej. 

§ 8 

1. Komisja Wyborcza: 

a) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 

b) przygotowuje listę wyborczą, 

c) przygotowuje i rozdaje karty wyborcze, 

d) zbiera karty wyborcze do zabezpieczonych urn. 

2. Komisja Skrutacyjna: 

a) informuje o zasadach głosowania, 

b) odnotowuje oddanie głosu na liście uprawnionych do udziału w Zebraniu, 

c) liczy głosy w głosowaniach, 

d) podaje wynik głosowań w protokole, w którym określa: 

- liczbę osób uprawnionych do głosowania, 

- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, 

- liczbę głosów ważnych, nieważnych oraz wstrzymujących się, 

- liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.  

 

§ 9 

1. Komisje, o których mowa w § 7 i § 8, wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. 



3. Sekretarz Komisji sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich jej członków, przekazuje 
przewodniczącemu Zebrania. 

 
 
 

§ 10 

1. Kandydat na delegata powinien być zgłoszony przez uczestnika Zebrania, na karcie zgłoszenia (według 
załącznika nr 2 do regulaminu). 

2. Kandydat na delegata wyraża pisemną zgodę na kandydowanie (według załącznika nr 2 do regulaminu). 

3. Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona. 

4. Uczestnik Zebrania ma prawo zadawać pytania kandydatom na delegatów. W wypadku nieobecności 
kandydata na Zebraniu, odpowiedzi na zadane pytanie udziela osoba zgłaszająca kandydata. 

5. Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku alfabetycznym. 

6. Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

7. Głosować wolno tylko osobiście. 

8. Do głosowania służy karta wyborcza (według załącznika nr 3.1 lub 3.2  do regulaminu). 

9. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie z karty wyborczej nazwiska tych kandydatów, na których 
wyborca nie głosuje. 

10. Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono nie skreśloną liczbę nazwisk kandydatów 
równą lub mniejszą od liczby wybieranych delegatów. 

11. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie pozostawiono nie skreśloną liczbę nazwisk kandydatów większą od 
liczby wybieranych delegatów. 

12. Skreślenie wszystkich kandydatów na karcie oznacza wstrzymanie się od głosu. 

13. Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały największą liczbę głosów. W 
wypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje przekroczenie liczby 
wybieranych delegatów, wybory są powtarzane dla tych kandydatów. 

§ 11 

1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom Zebrania w kolejności zgłoszeń. 

2. Poza kolejnością zgłoszeń można wystąpić z wnioskiem formalnym, który może dotyczyć w 
szczególności: 

- zakończenia dyskusji, 

- ograniczenia czasu wystąpień, 

- ponownego przeliczenia głosów. 

3. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne w pierwszej kolejności; o ich 
przyjęciu decyduje zwykła większość głosów. 

4. Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, jeżeli treść  
lub sposób jego wystąpienia zakłóca Zebranie. 

§ 12 

1. Protokół Zebrania sporządza sekretarz Zebrania. 

2. Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szczególności zawierać: 

- -  listę obecności uczestników Zebrania, 



- -  protokoły Komisji, 

- -  listę wybranych delegatów. 

3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Zebrania. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych  

Delegatów na Zjazd DOIIB w kadencji 2014-2018 

 

 

 RAMOWY PORZĄDEK OBRAD 

OBWODOWEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 

1. Otwarcie Zebrania przez osobę upoważnioną przez Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

2. Wybór przewodniczącego Zebrania 

3.  Przyjęcie porządku obrad 

4. Wybór zastępcy przewodniczącego Zebrania 

5. Wybór sekretarza Zebrania 

6. Wybór Komisji Wyborczej 

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

8. Wybór delegatów 

9. Sprawy wniesione 

10. Zamknięcie Zebrania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych  

Delegatów na Zjazd DOIIB w kadencji 2014-2018 

Delegatów na Zjazdy DOIIB w kadencji 2010-2014 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

NA DELEGATA NA ZJAZD 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

W KADENCJI 2014 – 2018 

 

Zgłaszający:   ....................................................................... 

 (imię i nazwisko) 

 ...........DOŚ/................................................... 

 (numer członkowski) 

 

Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani  ....................................................................... 

 (imię i nazwisko) 

 ..........DOŚ/.................................................... 

 (numer członkowski) 

na Delegata na Zjazdy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w kadencji 2014 – 2018. 
  

                                                                      ....................................................................... 

 (podpis zgłaszającego) 

 

Oświadczam, że znana mi jest treść pkt 7. ppkt 1 i 2 Kodeksu zasad etyki zawodowej członków 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który stanowi: 

„1) Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem i powinnością członka izby. 

 2) Członek  izby, któremu  powierzona została  funkcja  w  organach samorządu, obowiązany jest 

     rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki wynikające z tej funkcji.” 

Naruszenie zasad etycznych powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną przed organami samorządu 

zawodowego. 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie  ....................................................................... 

 (podpis kandydata) 

Obwód Wyborczy Nr ........... 

........................................, dnia ............................ 

(miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania  Wyborczego) 



Załącznik nr 3.1 do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych  
Delegatów na Zjazd DOIIB w kadencji 2014-2018 

D O L N O Ś L Ą S K A  O K R Ę G O W A  

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

          ul .  Od rza ńs ka  22 

    5 0 - 1 1 4  W R O C Ł A W  

 

KARTA WYBORCZA 

OBWODOWEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO NR ........ 

 

..........................................., dnia ..................... 

(miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania Wyborczego) 

1. 16. 

2. 17. 

3. 18. 

4. 19. 

5. 20. 

6. 21. 

7. 22. 

8. 23. 

9. 24. 

10. 25. 

11. 26. 

12. 27. 

13. 28. 

14. 29. 

15. 30. 



Załącznik nr 3.2 do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych  
Delegatów na Zjazd DOIIB w kadencji 2014-2018 

D O L N O Ś L Ą S K A  O K R Ę G O W A  

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

          ul .  Od rza ńs ka  22 

    5 0 - 1 1 4  W R O C Ł A W  

 

KARTA WYBORCZA 

OBWODOWEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO NR ........ 

 

..........................................., dnia ..................... 

(miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania Wyborczego) 

1. 16. 

2. 17. 

3. 18. 

4. 19. 

5. 20. 

6. 21. 

7. 22. 

8. 23. 

9. 24. 

10. 25. 

11. 26. 

12. 27. 

13. 28. 

14. 29. 

15. 30. 

           VERTE 



31. 46. 

32. 47. 

33. 48. 

34. 49. 

35. 50. 

36. 51. 

37. 52. 

38. 53. 

39. 54. 

40. 55. 

41. 56. 

42. 57. 

43. 58. 

44. 59. 

45. 60. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Regulaminu Obwodowych Zebrań Wyborczych  
Delegatów na Zjazd DOIIB w kadencji 2014-2018 

D O L N O Ś L Ą S K A  O K R Ę G O W A  

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

          ul .  Od rza ńs ka  22 

    5 0 - 1 1 4  W R O C Ł A W  

 

 

WYBORÓW DELEGATÓW NA ZJAZD  

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

w kadencji 2014-2018 

 

MANDAT Nr ................ 

                                                                                    (Lp. wg listy obecności) 

 

Pani/Pan ............................................................................................................................... 

jest uprawniona/y do udziału w wyborach Delegatów na  

 

ZJAZD DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 w kadencji 2014 – 2018 

 

w dniu .......................................................................................................... 

 

w obwodzie wyborczym nr .......................................................................... 

 

  
Głosowanie 

II 
 

Głosowanie 

I 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAŁĄCZNIK  NR 3  

DO UCHWAŁY RADY DOIIB Nr  139/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. 
 
 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH 2013-14 
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Data 
zebrania 
wyborcze

go 

Godz. 
zebrania 
wyborcze

go 

Dzień 
tygo- 
dnia 

Miejsce zebrania 

1 Bolesławiecki 220 187 3 2013-11-16 10.00 SO 
Dom Ludowy "Pod lipami" 
Łaziska 
59-700 Bolesławiec 

2 Dzierżoniowski 251 224 4 2013-12-13 16.00 PT 
Hotel DAMA PIK 
ul. Kilińskiego 10 
58-200 Dzierżoniów 

3 Głogowski 293 247 4 2014-01-11 10.00 SO 
Hotel QUBUS 
pl. Konstytucji 3-Maja 1 
67-200 Głogów 

4 Górowski 78 70 2 2013-12-16 16.00 PON 
Dom Kultury 
ul. Armii Polskiej 13 
56-200 Góra 

5 Jaworski 105 97 2 2013-12-17 16.00 WT 

I Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 
ul. Kościuszki 8 
59-400 Jawor 

6 Jeleniogórski 147 129 2 2013-11-18 16.00 PON 

Hotel MERCURE 
ul. Sudecka 63 
58-500 Jelenia Góra 

7 
Jelenia Góra - 
grodzki 

429 359 6 2013-11-07 16.00 CZW 

Hotel MERCURE 
ul. Sudecka 63 
58-500 Jelenia Góra 

8 Kamiennogórski 111 100 2 2014-01-18 10.00 SO 

Centrum Kultury  
w Kamiennej Górze 
ul. Kościuszki 4 
58-400 Kamienna Góra 

9 Kłodzki 427 385 6 2013-12-04 16.00 ŚR 
Hotel METRO 
Boguszyn 79b 
57-300 Kłodzko 

10 Legnicki 128 117 2 2013-12-09 16.00 PON 

Zespół Szkól 
Budowlanych 
ul. Grabskiego 14/22 
59-220 Legnica 



11 Legnica - grodzki 537 456 8 2013-11-28 16.00 CZW 

Zespół Szkól 
Budowlanych 
ul. Grabskiego 14/22 
59-220 Legnica 

12 Lubański 162 143 3 2013-11-14 16.00 CZW 

Miejski Dom Kultury  
w Lubaniu 
ul. Kościuszki 4 
59-700 Lubań 

13 Lubiński 406 349 6 2013-11-21 16.00 CZW 

I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika 
ul. Kopernika 7 
59-300 Lubin 

14 Lwówecki 83 73 2 2013-12-09 16.00 PON 
Lwówecki Ośrodek Kultury  
ul. Przyjaciół  Żołnierza 5 
59-600 Lwówek Śląski 

15 Milicki 77 66 2 2014-01-16 16.00 CZW 
I Liceum Ogólnokształcące 
ul. 11 Listopada 5         
56-300 Milicz 

16 Oleśnicki 270 240 4 2014-01-09 16.00 CZW 
Hotel PERŁA                   
ul. Sinapiusa 12 
56-400 Oleśnica 

17 Oławski 210 187 3 2014-01-13 16.00 PON 

Hotel MARTA 
ul. Gazowa 2 
55-200 Oława 

18 Polkowicki 93 84 2 2013-11-16 10.00 SO 
AQUA Hotel 
ul. Młyńska 6 
59-100 Polkowice 

19 Strzeliński 82 71 2 2013-12-06 16.00 PT 

Starostwo Powiatowe  
w Strzelinie 
Sala Konferencyjna 
ul. Kamienna 10 
57-100 Strzelin 

20 Średzki 102 88 2 2013-12-19 16.00 CZW 
Hotel HELLON 
ul. Wrocławska 86 
55-300 Środa Śląska 

21 Świdnicki 431 389 6 2013-11-21 16.00 CZW 
NOT 
ul. Basztowa 2 
58-100 Świdnica 

22 Trzebnicki 242 215 4 2014-01-09 16.00 CZW 

Starostwo Powiatowe            
Sala Konferencyjna         
ul. Leśna 1 
55-100 Trzebnica 

23 Wałbrzyski  161 148 3 2013-11-14 16.00 CZW 
Hotel QUBUS 
ul. Wysockiego 45 
58-304 Wałbrzych 

24 
Wałbrzych - 
grodzki 

405 354 6 2013-11-04 16.00 PON 
Hotel QUBUS 
ul. Wysockiego 45 
58-304 Wałbrzych 



25 Wołowski 146 127 2 2013-12-19 16.00 CZW 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Mikołaja Kopernika 
pl. Jana III Sobieskiego 2  
56-100 Wołów 

26 Wrocławski 477 428 7 2014-01-23 16.00 CZW 
Hotel WROCŁAW 
ul. Powstańców Śl. 7 
53-332 Wrocław 

27 
Wrocław 
Fabryczna 

1771 1495 24 2013-12-14 10.00 SO 
Hotel WROCŁAW 
ul. Powstańców Śl. 7 
53-332 Wrocław 

28 Wrocław Krzyki 1516 1275 21 2013-11-30 10.00 SO 
Hotel WROCŁAW 
ul. Powstańców Śl. 7 
53-332 Wrocław 

29 
Wrocław Psie 
Pole 

687 571 10 2013-11-09 10.00 SO 
Hotel WROCŁAW 
ul. Powstańców Śl. 7 
53-332 Wrocław 

30 
Wrocław Stare 
Miasto 

290 236 4 2013-12-12 16.00 CZW 
Hotel WROCŁAW 
ul. Powstańców Śl. 7 
53-332 Wrocław 

31 
Wrocław 
Śródmieście 

844 703 12 2013-12-07 10.00 SO 
Hotel WROCŁAW 
ul. Powstańców Śl. 7 
53-332 Wrocław 

32 Ząbkowicki 174 158 3 2013-10-30 16.00 ŚR 

Starostwo Powiatowe  
w Ząbkowicach Śl. 
ul. Prusa 5 
57-200 Ząbkowice Śl. 

33 Zgorzelecki 245 213 4 2013-11-28 16.00 CZW 
Hotel PAWŁOWSKI 
ul. Reymonta 37 
59-900 Zgorzelec 

34 Złotoryjski 96 88 2 2014-01-16 16.00 CZW 

Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Pawła II  
ul. Kolejowa 4 
59-500 Złotoryja 

  
11696 10072 175 

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr 140/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 26.09.2013 r. 
 

 w sprawie wniosków skierowanych do Rady DOIIB, 

złożonych przez delegatów na XII Okręgowym Zjeździe sprawozdawczym DOIIB  

 

Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt  2, 

3 i 4 uchwały nr 28/Z/2013 z dnia 20.04.2013 r. podjętej przez XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB, 

po zasięgnięciu opinii Zespołu Prawno – Regulaminowego DOIIB i opinii prawnej, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje: 

§ 1 

Wnioski zjazdowe o numerach  6, 7 i 8 zostały przekazane Radzie DOIIB do realizacji.  

Rada, po analizie wniosków, stwierdza że: 

- Wniosek nr 6  

dotyczący konieczności zwiększenia ilości szkoleń branżowych (elektrycznych i sanitarnych) w terenie – 

poza Wrocławiem,  

zostanie zrealizowany  przez  Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB, która 

zobowiązana została do uwzględnienia wniosku w planie szkoleń. 

- Wniosek nr 7  

dotyczący  wystąpienia do PIIB w sprawie właściwych tłumaczeń na język angielski nazwy Izby oraz 

zawodów inżynierskich,  

został zrealizowany w następujący sposób: w dniu 24 czerwca 2013 r. pismo wraz  

z załącznikami (wniosek nr 7 oraz informacje uzupełniające autorki wniosku) zostało wysłane do Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa (potwierdzenie odbioru przez PIIB datowane na 28.06.2013 r.).  

- Wniosek nr 8  

dotyczący wystąpienia do PINB w sprawie wyjaśnienia wydawania decyzji dotyczących ekspertyz 

wykonywanych przez inne osoby niż rzeczoznawcy,  

został zrealizowany w następujący sposób: członkowie Rady DOIIB pełniący funkcję Powiatowych 

Inspektorów Nadzoru Budowlanego przygotowali odpowiedzi na wniosek. Wyjaśnienia stanowią 

załączniki do niniejszej Uchwały. Ponadto, kwestia treści decyzji wydawanych przez PINB w tym zakresie 

została ujęta w programie obrad Forum Inżynierskiego 2013, w dniu 10 września 2013 r. Dodać należy, że 

Rada podziela opinie Zespołu Prawno-Regulaminowego oraz Radcy Prawnego, że organy samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa nie mają prawnej delegacji do wystąpienia do PINB  

w  sprawie, której wniosek dotyczy. W uzasadnieniu wniosku zawarte jest stwierdzenie, że PINB wydają 

błędne decyzje. Rada DOIIB nie może firmować takiego zarzutu, gdyż nie jest organem nadzorującym 

PINB a ponadto nie ma podstaw do stawiania takich zarzutów  

we wnioskowanym wystąpieniu do PINB. 

§ 2 

Wnioski zjazdowe o numerach 1, 2, 3, 5, 9 i 11 zostały przekazane Radzie DOIIB  

do rozpatrzenia. Rada, po analizie wniosków, stwierdza że: 

 



- Wniosek nr 1  

dotyczący uproszczenia procedur przyznawania zasiłków pomocy losowej wyłącznie do pisemnego 

oświadczenia z podpisem potrzebującego,  

nie może być zrealizowany. 

Uzasadnienie:  

zgodnie z obowiązującym w DOIIB Regulaminem przyznawania zapomóg finansowych, członkowie DOIIB 

mogą ubiegać się o zapomogę finansową w przypadku zdarzeń losowych, do wysokości kwoty wolnej od 

podatku, ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 26 

tej ustawy, ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają zapomogi wypłacane z tytułów w tym 

przepisie wskazanych: indywidualne zdarzenie losowe (rozumiane jako zdarzenie nieprzewidywalne i 

niemożliwe do uniknięcia), klęska żywiołowa, długotrwała choroba i śmierć. Obowiązujący w DOIIB 

Regulamin  przyznawania zapomóg losowych stanowi, że wysokość zapomogi powinna być dostosowana 

do sytuacji materialnej, rodzinnej i zawodowej członka Izby, a także jest uzależniona od wielkości 

posiadanych środków na koncie Izby. Oznacza to, że aby prawidłowo zakwalifikować zdarzenie losowe 

korzystające ze zwolnienia podatkowego i ustalić adekwatną wysokość zapomogi, a jednocześnie 

racjonalnie gospodarować funduszem na ten cel przeznaczonym, organ Izby ma prawo wymagać 

minimum dokumentów na okoliczności podane we wniosku o zapomogę. Brak dokumentów 

potwierdzających zaistnienie przesłanki udzielenia zapomogi zwolnionej od podatku dochodowego rodzi 

ryzyko, że organy skarbowe mogą zakwestionować zwolnienie podatkowe tego świadczenia. Organy 

skarbowe stoją na stanowisku, że zwolnieniu podatkowemu podlegają zapomogi, pod warunkiem 

udokumentowania przez osoby starające się o świadczenie stosownymi dowodami zaistnienia przesłanki 

zwolnienia podatkowego albowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego 

wywodzi skutki prawne. 

- Wniosek nr 2  

dotyczący zaprojektowania i wykonania sygnetu z „logo” i nr uprawnień członka DOIIB,  

nie zostanie zrealizowany.  

Uzasadnienie:  

wniosek dotyczy sprawy nie mieszczącej się w żadnej kategorii zadań samorządu zawodowego.  Nie ma 

uzasadnienia prawnego dla sygnowania projektów budowlanych logo Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Sygnowanie projektów logo DOIIB mogło by sugerować 

współodpowiedzialność Izby za zawartość projektu. DOIIB nie może prowadzić działalności gospodarczej 

w zakresie projektowania 

- Wniosek nr 3  

dotyczący stworzenia zespołu mediacyjnego wspomagającego techników i inżynierów budownictwa w 

sporach zawodowych, 

nie zostanie zrealizowany. 

Uzasadnienie:  

Na gruncie dotychczasowych uregulowań prawnych istnieje możliwość działania w tych sprawach 

istniejących już organów izby, którymi są Okręgowe Sądy Dyscyplinarne.  Zgodnie z art. 57 ustawy  z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz.U.2001.5.42 z późn. zm.), okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną zgodą 

wszystkich stron, mogą rozpatrywać jako sądy polubowne, spory między członkami izby oraz między 

członkami izby a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie.  

- Wniosek nr 5  

dotyczący zwiększenia wydatków na rzecz członków tak, aby stanowiły nie mniej niż 40% wydatków 

budżetowych Izby, 



 jest stale realizowany. 

Uzasadnienie:  

Wszystkie działania Izby oraz ponoszone koszty są związane z działalnością statutową  

na rzecz jej członków. Rada realizuje budżet zatwierdzony przez Zjazd Izby, w którym ponad 70% 

wydatków przeznaczanych jest na bezpośrednią działalność statutową organów  

i działalność kierowaną indywidualnie na każdego członka DOIIB. Wszystkie zgłaszane przez członków 

organów izby oraz Obwodowe Zespoły Członkowskie Rady DOIIB inicjatywy  

w zakresie szkoleń i innych działań na rzecz członków są w pełni realizowane przez Radę DOIIB.  

- Wniosek nr 9  

dotyczący możliwości pozyskiwania przez Obwodowe Zespoły Członkowskie zewnętrznych środków 

finansowych (od sponsorów, dotacji, darowizn itd.) które to zasilałyby konto OZC  

i były przez nie wykorzystywane na własne cele statutowe, niezależnie od środków otrzymanych z 

budżetu Izby,  

nie może być zrealizowany. 

Uzasadnienie:  

Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) powołane zostały w celu integracji członków Izby  

z danego obwodu oraz inicjowania przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym. OZC nie są organami Izby, 

nie mają własnych celów statutowych i nie prowadzą odrębnej księgowości.  Zgodnie z ustawą z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz.U.2001.5.42 z późn. zm.), Rada Izby kieruje działalnością Izby (art.19 ust.1 pkt 1 ustawy), Prezydium 

Rady reprezentuje Izbę na zewnątrz i działa w jej imieniu ( art.21.ust.2 ustawy), a zgodnie z art. 58  ustawy, 

darowizny, zapisy  

i dotacje stanowią majątek samorządu zawodowego, którym zarządza właściwa rada izby. Regulamin 

Obwodowych Zespołów Członkowskich określa zakres finansowego wsparcia przedsięwzięć 

realizowanych przez OZC, którego wysokość jest uzależniona od możliwości finansowych DOIIB. 

Postanowienia tego Regulaminu dają wystarczającą podstawę  

do podejmowania różnorodnych działań statutowych przez delegatów i członków DOIIB, zrzeszonych w 

Obwodowych Zespołach Członkowskich. Uzasadnione merytorycznie wnioski OZC są w pełni 

finansowane. 

- Wniosek nr 11  

dotyczący sprzedaży „Domu w Przesiece” – intensyfikacja przez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej, 

 jest w realizacji. 

Rada DOIIB uchwałą nr 99/R/2011 w dniu 09.06.2011r. w sprawie warunków, trybu i terminu zbycia 

nieruchomości w Przesiece powołała niżej wymienione osoby do przygotowania ogłoszeń i negocjowania 

warunków sprzedaży:  

- Andrzej Kudła   (Przewodniczący Zespołu ds. realizacji  inwestycji w Przesiece)  

- Janusz Szczepański  

- Wiesława Grzelka-Wyppych  

- Piotr Zwoździak  

- Jan Czupajłło.  

Rada DOIIB, uchwałą nr 90/R/2013 z dnia 20.06.2013 r., ustaliła warunki zbycia nieruchomości w 

Przesiece, obowiązujące do 30 września 2014 r. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości są stale 

aktualizowane i zamieszczone również za granicą.   



 

      § 3 

Wnioski zjazdowe o numerach 10 i 12 skierowane, za pośrednictwem Rady DOIIB, do Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zostały przekazane Krajowej Radzie PIIB elektronicznie (e-mail z 

dnia 22.04.2013 r.) oraz pismem z dnia 25.04.2013 r. (potwierdzenie odbioru przez PIIB datowane na 

30.04.2013 r.) 

§ 4 

Integralną część niniejszej uchwały stanowią załączniki: 

1. załącznik nr 1 – zestawienie wniosków w formie tabeli z podaniem ich autorów oraz  informacji  o 

decyzji podjętej przez Radę DOIIB, 

2. załączniki nr 2 i 3 – wyjaśnienia przygotowane przez członków Rady pełniących funkcję PINB. 

    

      § 5 

Rada zobowiązuje biuro izby do wysłania niniejszej uchwały wszystkim delegatom do dnia 31 

października 2013 r. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Uchwały Rady DOIIB nr 140/R /2013 z dnia 26.09.2013 r. 

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW  

NA XII OKRĘGOWYM ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZYM DOIIB,  

SKIEROWANYCH DO ROZPATRZENIA I DO REALIZACJI PRZEZ RADĘ DOIIB  

  ORAZ SPOSÓB  ICH REALIZACJI

  

Nr 

wniosku 
Treść wniosku wraz z uzasadnieniem  

Imię i Nazwisko 

Nr mandatu 

Sposób 

realizacji 

wniosku 

1 

Treść wniosku: 

Wnoszę o uproszczenie procedur 

przyznawania zasiłków pomocy losowej 

wyłącznie do pisemnego oświadczenia z 

podpisem potrzebującego. 

Uzasadnienie: 

Obowiazujące procedury są upokarzające dla 

członka izby, który potrzebuje pomocy. 

Działania biurokratyczne sprowadzają się do 

traktowania osób potrzebujących pomocy jak 

potencjalnych oszustów. 

 

Barbara Skorys 

152 

 

Wniosek nie 

został przyjęty  

do realizacji. 

2 

Treść wniosku: 

Wnoszę o zaprojektowanie i wykonanie 

sygnetu z "logo" i nr uprawnień członka DIIB 

(wykup byłby odpłatny indywidualnie) (lub 

pieczęci) 

Uzasadnienie: 

W Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze 

przy zdawaniu PROJEKTÓW BUDOWLANYCH 

najwazniejszym czynnikiem jest "trwałe 

oprawienie". 

Projektant zajmuje się przewierceniem 

dokumentacji, szukaniem sznurków 

("dratwy"), laku, znaczków samoprzylepnych 

itp. 

 

Andrzej Zawadzki 

182 

 

 

Wniosek nie 

został przyjęty  

do realizacji. 

3 

Treść wniosku: 

Wnioskuję o stworzenie zespołu 

mediacyjnego wspomagającego naszych 

techników i inżynierów budownictwa w 

różnych sporach zawodowych 

 

Wiesława  

Wniosek nie 

został przyjęty  

do realizacji. 



Uzasadnienie: 

Mediacja należy do pozasądowych metod 

rozwiązywania sporów przy: 

- realizacji kontraktów 

- odzyskania zaległego wynagrodzenia 

- problemach technicznych 

- problemach technicznych itd 

Mediacja to próba doprowadzenia do 

ugodowego, satysfakcjonującego obie strony 

rozwiązanie konfliktu na drodze 

dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy 

udziale trzeciej osby, neutralnej wobec stron i 

ich konfliktu czyli mediatora, który wspiera 

przebieg negocjacji, łagodzie napiecia i 

pomaga wypracować kompromis i wspierać 

naszego kolegę. 

 

Grzelka-Wyppych 

49 

 

 

5 

Treść wniosku: 

Zobowiazać Radę Izby do tego, aby wydatki 

na rzecz członków stanowiły nie mniej niż 

40% wydatków budżetowych Izby 

Uzasadnienie: 

Aktualnie zgodnie z przedstawionymi 

sprawozdaniami wydatki na rzecz członków 

stanowią tylko ok. 20% wydatków 

budżetowych. Wydaje sie, że taki udział jest 

zbyt mały. W związku z powyższym wnoszę, 

by minimalny udział wydatków na rzecz 

członków wynosił nie mniej niż 40% 

wydatków Izby. 

 

Włodzimierz 

Lewowski 

92 

 

Wniosek jest  

w realizacji. 

6 

Treść wniosku: 

Ponownie zgłaszam konieczność zwiększenia 

ilości szkoleń branżowych (elektrycznych i 

sanitarnych) w terenie - poza Wrocławiem. 

Uzasadnienie: 

Ww wniosek zgłaszamco rok i jest prawie bez 

odzewu. 

Chodzi o szkolenie w Jeleniej Górze, Legnicy, 

Wałbrzychu. 

 

Andrzej Zawadzki 

182 

 

 

Wniosek 

przyjęty do 

realizacji  

i skierowany do 

Komisji 

Ustawicznego 

Doskonalenia 

Zawodowego 

DOIIB 

8 

Treść wniosku: 

DIIB powinna wystąpic do PINB w sprawie 

wyjaśnienia wydawania decyzji dotyczących 

ekspertyz wykonywanych przez inne osoby 

niż rzeczoznawcy 

Piotr Mrówczyński 

109 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

W decyzjach PINB nakazuje wykonanie 

ekspertyz przez osoby posiadające 

uprawnienia wykonawcze. Błędna, moim 

zdaniem interpretacja PINB, powoduje, że 

ekspertyzy są słabe merytorycznie. 

Rozporządzenie dopuszcza wykonywanie 

ekspertyz rozbiórek obiektów przez osoby 

posiadające uprawnienia lub rzeczoznawców, 

jednak w decyzjach rzeczoznawcy są 

pomijani. PIN, moim zdaniem, wydaje wadliwe 

decyzje. Zarządcy obiektów zgodnie z decyzją 

zlecaja ekspertyzy inzynierom posiadającym 

tylko uprawnienia wykonawcze. 

Wniosek został 

zrealizowany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Treść i uzasadniene wniosku: 

Możliwość pozyskiwania przez Obwodowe 

Zespoły Członkowskie zewnętrznych środków 

finansowych (od sponsorów, dotacji, 

darowizn itd.) które to zasilałyby konto OZC i 

były przez nie wykorzystywane na własne 

cele statutowe, niezależnie od środków 

otrzymywanych z budżetu Izby. 

 

 

 

 

Ryszard Babik 

2 

 

 

Wniosek nie 

został przyjęty  

do realizacji. 

10 

 

Treść wniosku: 

o zmianę rozporządzenia WSFTWB. Do pracy 

na budowie zalicza się pracę w 

przedsiębiorstwach energetycznych 

zajmujacych się przesyłaniem lub dystrybucją 

paliw gazowych lub energii elektrycznej oraz 

w przedsiębiorstwach wodno-

kanalizacyjnych, polegajacą na wykonywaniu 

czynności na terenie budowy i obejmują 

Mieczysław 

Łabatczyk 

94 

Wniosek 

przekazany do 

rozpatrzenia 

przez KR PIIB 



konieczność fachowej oceny zjawiska lub 

samodzielnego rozwiązywania zagadnień 

architektonicznych oraz  

techniczno-organizacyjnych w wymiarze 

stanowiacym nie więcej niż połowę 

wymaganego okresu. 

Uzasadnienie: 

W rozporządzeniu zacytowanym w książce 

praktyk uzupełnienie do książki praktyk 

zawodowych DOIIB - wydanie V 

Pracownicy nadzorów budowlanych i 

zarządców dróg mają taką możliwość 

zaliczenia praktyki zawodowej 

 

11 

Treść wniosku: 

Sprzedaż "Domu w Przesiece" - intensyfikacja 

przez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej!!! 

Uzasadnienie: 

zlikwidować zbędne koszty!!! 

 

 

Andrzej Dąbrowski 

33 

 

 

 

 

Wniosek jest  

w  realizacji. 

 

12 

Treść wniosku: 

Zmiana zapisu co do uprawnień 

architektonicznych ograniczonych jakie 

można w ramach funkcjonowania naszej Izby 

zdobyć i wykorzystywać w pracy zawodowej 

Uzasadnienie: 

Obecne zapisy umożliwiają w ramach tych 

uprawnień projektowanie obiektów 

budowlanych jedynie na obszarach wiejskich 

i tylko obiektów budownictwa zagrodowego, a 

więc zgodnie z definicją, obiektów dla 

rolników (osób posiadajacych średnie 

gospodarstwa rolne) 

Uprawnienia te niezbędne do projektowania 

obiektów (garaż, budynek jednorodzinny) są 

niezbędne do pracy zawodowej wielu 

członków naszej izby, jednak w obecnej 

formie są nieatrakcyjne, aby starać się o ich 

uzyskanie 

 

Ryszard Babik 

2 

Wniosek 

przekazany do 

rozpatrzenia 

przez KR PIIB 

Uzasadnienia decyzji nieprzyjęcia do realizacji niektórych wniosków oraz sposobu realizacji przyjętych 

wniosków zawarte są w tekście uchwały. 



Załącznik nr 2  

do Uchwały Rady DOIIB nr 140/R /2013 z dnia 26.09.2013 r. 

 

 



 

 

 

 



Załącznik nr 3  

do Uchwały Rady DOIIB nr 140/R /2013 z dnia 26.09.2013 r. 

Wniosek nr 8 skierowany przez XII Okręgowy Zjazd DOIIB  do realizacji przez Radę DOIIB. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Treść wniosku: 

DIIB powinna wystąpic do PINB w sprawie wyjaśnienia wydawania 

decyzji dotyczących ekspertyz wykonywanych przez inne osoby niż 

rzeczoznawcy 

 

Uzasadnienie: 

W decyzjach PINB nakazuje wykonanie ekspertyz przez osoby 

posiadające uprawnienia wykonawcze. Błędna, moim zdaniem 

interpretacja PINB, powoduje, że ekspertyzy są słabe merytorycznie. 

Rozporządzenie dopuszcza wykonywanie ekspertyz rozbiórek 

obiektów przez osoby posiadające uprawnienia lub rzeczoznawców, 

jednak w decyzjach rzeczoznawcy są pomijani. PIN, moim zdaniem, 

wydaje wadliwe decyzje. Zarządcy obiektów zgodnie z decyzją 

zlecaja ekspertyzy inzynierom posiadającym tylko uprawnienia 

wykonawcze. 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Mrówczyński 

109 

 

 

 

 

 

 

 

Przekazać do 

realizacji przez 

Radę DOIIB. 

 

Dotyczy wniosku nr 8 Pana Piotra Mrówczyńskiego skierowanego przez radę DOIIB do przedstawicieli PINB 

będących członkami rady. 

Na wstępie należy zauważyć, że sformułowany wniosek przez delegata jest mało precyzyjny   a jego uzupełnienie 

nie wyjaśnia problemu jaki chciał poruszyć składający wniosek. 

Przy tak skonstruowanym wniosku aby odpowiedzieć na wskazane we wniosku zarzuty należy przybliżyć, 

przypomnieć podstawowe zapisy ustawy prawo budowlane a także aktów wykonawczych które dają organom 

nadzoru budowlanego podstawę materialnoprawną do żądania od uczestników procesu budowlanego czy też 

właściciela zarządcy dostarczenia odpowiednich ocen, opinii bądź też ekspertyz. 

Ekspertyzy mogą być żądane są w stosunku do użytkowanych obiektów w ściśle określonych przypadkach na 

podstawie ustawy Prawo budowlane art. 62 ust3 : „Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego 

stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia 

ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a 

także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części”  oraz art. 81c ust 2 : 

„Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych 

wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu 

budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek 

dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz 

ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia”. 

Kolejnym przypadkiem w którym ustawodawca przewidział dla organu nadzoru budowlanego prawo nałożenia 

obowiązku sporządzenia ekspertyzy w drodze postanowienia jest art. 50 ust.3 ustawy Prawo budowlane i dotyczy 

on wyłącznie robót budowlanych prowadzonych w określony niezgodny z przepisami sposób : „W postanowieniu 

o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych 

bądź ekspertyz”.  

W/w przypadki są główną delegacją materialnoprawną na podstawie, której Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego może żądać przedłożenia ekspertyzy. Prawo budowlane odnosząc się do w/w podstaw prawnych 

nie wskazuje uprawnień i kwalifikacji osób mogących sporządzać przedmiotowe opracowania. Obowiązujące 



przepisy nie wyjaśniają ponadto pojęć ekspertyza,  opinia czy też ocena i minimalnego ich zakresu mimo, iż 

takimi pojęciami się posługują. W praktyce, która jest poparta orzecznictwem sądów administracyjnych przyjmuje 

się, że to organ może określić szczegółowy zakres opracowania jakiego żąda i to organ w drodze aktu 

administracyjnego jakim jest decyzja czy też postanowienie decyduje jakie kwalifikacje powinna mieć osoba 

sporządzająca np. ekspertyzę. Zakres spraw prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego jest bardzo 

szeroki i dotyczy wachlarza od bardzo złożonych i skomplikowanych do spraw bardzo prostych. W przypadku 

spraw wymagających specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia, organy nadzoru budowlanego bardzo często 

korzystają z opracowań wykonanych przez rzeczoznawców budowlanych, obowiązek sporządzenia danego 

opracowania przez rzeczoznawcę budowlanego może zostać zamieszczony w decyzji bądź postanowieniu. W 

sprawach prostych brak jest konieczności i logicznego uzasadnienia aby ekspertyzy sporządzane były przez 

rzeczoznawców. Ze względu na brak przepisów wykonawczych dotyczących szczegółowej formy i treści 

opracowań jakimi są min. ekspertyzy czy tez oceny techniczne jakość i zawartość przedkładanych organom 

opracowań jest bardzo różna a sporządzenie opracowania przez rzeczoznawcę budowlanego niestety nie jest 

gwarantem przydatności w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.  W tym miejscu należy także 

podkreślić, że przedłożona ekspertyza czy też opinia niezależnie od tego kto ją sporządził jest materiałem 

dowodowym w konkretnej sprawie i podlega merytorycznej ocenie pod względem jej przydatności w konkretnej 

sprawie i weryfikacji zgodności z przepisami rozwiązań w niej zawartych przez prze PINB w ramach 

prowadzonego postępowania. 

Jedyną legalną delegacją do uprawnień jakie winna mieć osoba sporządzająca ekspertyzę na potrzeby 

postępowania prowadzonego przez organy nadzoru budowlanego jest szczególny przypadek wydawania 

postanowienia o nakazie sporządzenia ekspertyzy na mocy  art. 81c ust 2 w zw. z art. 67 Prawa budowlanego 

oraz § 4. 1 określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 

z dnia 10 września 2004 r.) : § 4. 1. Ekspertyzę techniczną wykonuje się, jeżeli w wyniku oględzin powstaną 

uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego. 2. Ekspertyzę techniczną wykonują 

osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, rzeczoznawca 

budowlany albo jednostka badawczo-rozwojowa bądź uczelnia posiadająca kompetencje do prowadzenia badań 

naukowych i prac rozwojowych dotyczących budownictwa. Rozporządzenie dotyczy tylko i wyłącznie spraw 

prowadzonych w stosunku do nieużytkowanych bądź niewykończonych obiektów przeznaczonych do rozbiórki. 

Ustawodawca także w tym miejscu nie skonkretyzował do jakich spraw - obiektów należy dobierać rzeczoznawcę 

budowlanego pozostawiając dowolność organowi, co więcej ustawodawca wskazał wskazał, że przedmiotowe 

ekspertyzy mogą być wykonywane przez jednostki badawczo – rozwojowe czy też uczelnie nie precyzując, że 

muszą posiadać jakieś konkretne uprawnienia.  

Wracając do wniosku i jego uzupełnienia wskazuję, że przedstawiona w uzupełnieniu decyzja nie jest w żaden 

sposób powiązana z rozporządzeniem na które powołuje się wnioskodawca, i trudno jest zrozumieć powiązan ie 

przedłożonej decyzji z cytowanym i co należy zauważyć nie obowiązującym od roku 2004 rozporządzeniem, na 

które powołuje się w swoim wniosku delegat.  

Analizując obowiązujące w tym zakresie przepisy stwierdzam, że brak jest podstaw do twierdzenia, że wydawane 

decyzje przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego są wadliwe w poruszanym przez delegata 

zakresie 

Wymagane przez organ nadzoru w toku prowadzonych postepowań opracowania w tym ekspertyzy, ich zakres i 

wymagane uprawnienia co do osoby je opracowującej, na dzień dzisiejszy pozostają wyłącznie w kompetencji 

organów nadzoru budowlanego. Wszelkie nakazy w tym zakresie formułowane są w decyzjach bądź 

postanowieniach w oparciu o wyżej wymienione przepisy  i podlegają ocenie w ramach prowadzonych 

postępowań odwoławczych i skargowych i każdą sprawę należy traktować indywidualnie.    

        

       Z poważaniem Adrian Ciejak 

 

 

 



UCHWAŁA NR 141/1-25/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 25 osób 
 

UCHWAŁA NR 142/1-11/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób 

 
UCHWAŁA NR 143/1-3/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.09.2013r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 122/2/R/2013 z dnia 29.08.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osoby 
 

UCHWAŁA NR 144/1-31/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 31 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 145/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 146/1-7/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 147/1-11/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 148/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 149/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 
 



UCHWAŁA NR 150/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(których członkostwo wygasło na skutek śmierci.) 
 

UCHWAŁA NR 151/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 152/1-7/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.09.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 153/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2013-10-24 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
UCHWAŁA Nr 154/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 24.10.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 155/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.10.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 
UCHWAŁA Nr 156/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 24.10.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 157/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.10.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

UCHWAŁA Nr 158/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.10.2013 r. 
 

w sprawie zmian w Uchwale nr 139/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. w sprawie zasad organizacji zebrań 

wyborczych w obwodach i regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na zjazdy 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018 i w załącznikach nr 1-3 do 

tej Uchwały. 

§ 1 

W Uchwale Nr 139/R/2013 r. z dnia 26.09.2013 r. i w załącznikach nr 1-3 do tej Uchwały wprowadza się 

następujące zmiany:  

 



1). w treści Uchwały Nr 139/R/2013 i w treści załączników do tej Uchwały słowa: „na zjazdy/zjazdy” zastępuje się 

słowami: „na Zjazd/Zjazd”; 

 

2). w treści Uchwały Nr 139/R/2013 i w treści załączników do tej Uchwały zwrot,  

w różnych odmianach, „obwodowych zebrań wyborczych delegatów na zjazdy/zjazd” oraz „obwodowych zebrań 

wyborczych na zjazdy/zjazd” zastępuje się zwrotem, w różnych odmianach, „obwodowych zebrań wyborczych”. 

§ 2 

W związku ze zmianą wprowadzoną w § 1, załącznik nr 2 do Uchwały nr 139/R/2013 otrzymuje nazwę  

„Regulamin obwodowych zebrań wyborczych DOIIB w kadencji 2014-2018” i dodatkowo wprowadza się w nim 

następujące zmiany: 

 
1). w § 5 ust. 2. skreśla się słowo: „uchwala” a w jego miejsce wpisuje się słowo: 
    „przyjmuje”; 
2). skreśla się dotychczasową treść § 8 i w to miejsce wpisuje się: 
 
„1. Komisja Wyborcza: 

a) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

b) przygotowuje listę wyborczą, 
c) przygotowuje karty wyborcze. 

 
2. Komisja Skrutacyjna: 
a. informuje o zasadach głosowania, 
b. rozdaje karty wyborcze, 
c. zbiera karty wyborcze do zabezpieczonych urn, 
d. odnotowuje oddanie głosu na mandacie, 
e. liczy głosy w głosowaniach, 
f. nadzoruje głosowania w przypadku elektronicznej realizacji głosowania, 
g. podaje wynik głosowań w protokole, w którym określa: 
- liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, 
- liczbę głosów ważnych, nieważnych oraz wstrzymujących się, 
- liczbę głosów oddanych na każdego kandydata.”;  

 
 
3). w § 10 dopisuje się ust. 14 i 15 o treści: 
 
„14. Głosowanie tajne i jawne oraz wybory delegatów mogą się odbywać metodą elektroniczną. W takim 
przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 10 pkt. 8 - 12.” 
 
 „15. Decyzję o zastosowaniu elektronicznej metody głosowania i wyboru delegatów podejmuje  Przewodniczący 

Zespołu Organizacyjnego do przygotowania XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014, a 

decyzję tę przekazuje zebranym upoważniony przedstawiciel  Rady DOIIB na początku zebrania.” 

§ 3 
 
Pozostałe postanowienia Uchwały nr 139/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. oraz Załącznika nr 2 do Uchwały nr 
139/R/2013 pozostają bez zmian. 
 
 

§ 4 
 

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest tekst jednolity Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych DOIIB w 
kadencji 2014-2018 . 

 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

ZAŁĄCZNIK    



DO UCHWAŁY RADY DOIIB Nr  158/R/2013 z dnia 24.10.2013 r. 
 

 
Regulamin obwodowych zebrań wyborczych DOIIB  

w kadencji 2014-2018 
 

§ 1 
Podstawę prawną zwołania Obwodowego Zebrania Wyborczego, zwanego dalej Zebraniem, stanowią: 
1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. Nr 5, poz. 42 z 2001 r. z późn. zmianami), 
2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
3. uchwała nr 138/R/2013 z dnia 26.09.2013 r. Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w sprawie podziału okręgu na obwody wyborcze, liczby delegatów w obwodach oraz terminów 
Zebrań. 

§ 2 
Celem Zebrania jest wybór delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 
2014 – 2018. 

§ 3 
1. Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

zaproszony na Zebranie. 
2. Do udziału w zebraniu może być dopuszczony, nie zaproszony członek okręgowej izby inżynierów 

budownictwa, pod warunkiem uzyskania bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów 
budownictwa po dniu 30 września 2013 r. 

3. Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu, według stanu na dzień 30 września 2013 r., sporządza Biuro 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Uczestnik Zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze. Uczestnik Zebrania otrzymuje mandat (według 
załącznika nr 4 do regulaminu). 

5. Każdy członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, niezawieszony do dnia Zebrania, ma 
bierne prawo wyborcze. 

6. Czynne prawo wyborcze członek posiada tylko na jednym zebraniu. 
 

§ 4 
1. Zebranie otwiera upoważniony przedstawiciel Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

ogłasza liczbę delegatów wybieranych na Zebraniu, a następnie przeprowadza wybór przewodniczącego 
Zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 

§ 5 
1. Zebranie jest prawomocne, niezależnie od liczby uczestników Zebrania. 
2. Zebranie przyjmuje porządek obrad. Ramowy porządek obrad zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. 

 
 

§ 6 
1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zebrania według 

zasad określonych w § 4 ust. 2. 
2. Przewodniczący Zebrania, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium Zebrania. 
3. Przewodniczący Zebrania lub w jego zastępstwie zastępca przewodniczącego Zebrania: 

a. ogłasza prawomocność Zebrania, 
b. ogłasza liczbę uczestników Zebrania,  
c. kieruje przebiegiem Zebrania i dyskusją, 
d. przeprowadza wybory delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
e. zarządza głosowania, 
f. ogłasza wyniki wyborów, 
g. czuwa nad sprawnym przebiegiem Zebrania. 

 

§ 7 
1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wyborczej, według zasad 

określonych w § 4 ust. 2. 
2. Komisja Skrutacyjna liczy od 3 do 10 osób, a Komisja Wyborcza od 3 do 5 osób. 
3. Osoba kandydująca na delegata nie może być członkiem komisji Skrutacyjnej. 

 

§ 8 
1. Komisja Wyborcza 



a) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

b) przygotowuje listę wyborczą, 
c) przygotowuje karty wyborcze. 

 
2. Komisja Skrutacyjna: 

 
a) informuje o zasadach głosowania, 
b) rozdaje karty wyborcze, 
c) zbiera karty wyborcze do zabezpieczonych urn, 
d) odnotowuje oddanie głosu na mandacie, 
e) liczy głosy w głosowaniach, 
f) nadzoruje głosowania w przypadku elektronicznej realizacji głosowania, 
g) podaje wynik głosowań w protokole, w którym określa: 

- liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, 
- liczbę głosów ważnych, nieważnych oraz wstrzymujących się, 
- liczbę głosów oddanych na każdego kandydata. 

 

§ 9 
1. Komisje, o których mowa w § 7 i § 8, wybierają ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. 
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. 
3. Sekretarz Komisji sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich jej członków, przekazuje 

przewodniczącemu Zebrania. 
 

§ 10 
1. Kandydat na delegata powinien być zgłoszony przez uczestnika Zebrania, na karcie zgłoszenia (według 

załącznika nr 2 do regulaminu). 
2. Kandydat na delegata wyraża pisemną zgodę na kandydowanie (według załącznika nr 2 do regulaminu). 
3. Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona. 
4. Uczestnik Zebrania ma prawo zadawać pytania kandydatom na delegatów.  

W wypadku nieobecności kandydata na Zebraniu, odpowiedzi na zadane pytanie udziela osoba zgłaszająca 
kandydata. 

5. Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku alfabetycznym. 
6. Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym. 
7. Głosować wolno tylko osobiście. 
8. Do głosowania służy karta wyborcza (według załącznika nr 3.1 lub 3.2  do regulaminu). 
9. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie z karty wyborczej nazwiska tych kandydatów, na których 

wyborca nie głosuje. 
10. Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono nie skreśloną liczbę nazwisk kandydatów równą 

lub mniejszą od liczby wybieranych delegatów. 
11. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie pozostawiono nie skreśloną liczbę nazwisk kandydatów większą od 

liczby wybieranych delegatów. 
12. Skreślenie wszystkich kandydatów na karcie oznacza wstrzymanie się od głosu. 
13. Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały największą liczbę głosów. W 

wypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje przekroczenie liczby 
wybieranych delegatów, wybory są powtarzane dla tych kandydatów. 

14. Głosowanie tajne i jawne oraz wybory delegatów mogą się odbywać metodą elektroniczną. W takim 
przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 10 pkt. 8-12. 

15. Decyzję o zastosowaniu elektronicznej metody głosowania i wyboru delegatów podejmuje  Przewodniczący 
Zespołu Organizacyjnego do przygotowania XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014, a 
decyzję tę przekazuje zebranym upoważniony przedstawiciel  Rady DOIIB na początku zebrania. 

§ 11 
1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom Zebrania w kolejności zgłoszeń. 
2. Poza kolejnością zgłoszeń można wystąpić z wnioskiem formalnym, który może dotyczyć w szczególności: 

- zakończenia dyskusji, 
- ograniczenia czasu wystąpień, 
- ponownego przeliczenia głosów. 

3. Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne w pierwszej kolejności; o ich przyjęciu 
decyduje zwykła większość głosów. 

4. Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, jeżeli treść  
lub sposób jego wystąpienia zakłóca Zebranie. 

§ 12 
1. Protokół Zebrania sporządza sekretarz Zebrania. 
2. Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szczególności zawierać: 



-  listę obecności uczestników Zebrania, 
-  protokoły Komisji, 
-  listę wybranych delegatów. 
3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Zebrania. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych DOIIB 
 w kadencji 2014-2018 

 
 

 RAMOWY PORZĄDEK OBRAD 
OBWODOWEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
 

1. Otwarcie Zebrania przez osobę upoważnioną przez Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

2. Wybór przewodniczącego Zebrania 

3.  Przyjęcie porządku obrad 

4. Wybór zastępcy przewodniczącego Zebrania 

5. Wybór sekretarza Zebrania 

6. Wybór Komisji Wyborczej 

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

8. Wybór delegatów 

9. Sprawy wniesione 

10. Zamknięcie Zebrania 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych DOIIB 
 w kadencji 2014-2018 

Delegatów na Zjazdy DOIIB w kadencji 2010-2014 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
NA DELEGATA NA ZJAZD 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W KADENCJI 2014 – 2018 

 
Zgłaszający:   ....................................................................... 
 (imię i nazwisko) 

 ...........DOŚ/................................................... 
 (numer członkowski) 

 
Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani  ....................................................................... 
 (imię i nazwisko) 

 ..........DOŚ/.................................................... 
 (numer członkowski) 

na delegata na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w kadencji 2014 – 2018. 
  
                                                                      
....................................................................... 
 (podpis zgłaszającego) 

 

Oświadczam, że znana mi jest treść pkt 7. ppkt 1 i 2 Kodeksu zasad etyki zawodowej członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który stanowi: 

„1) Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem i powinnością członka izby. 
 2) Członek  izby, któremu  powierzona została  funkcja  w  organach samorządu, obowiązany jest 
     rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki wynikające z tej funkcji.” 



Naruszenie zasad etycznych powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną przed organami samorządu 
zawodowego. 
 

Wyrażam zgodę na kandydowanie  ....................................................................... 
 (podpis kandydata) 

Obwód Wyborczy Nr ........... 
........................................, dnia ............................ 
(miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania  Wyborczego) 

 

Załącznik nr 3.1 do Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych DOIIB 
 w kadencji 2014-2018 

D O L N O Ś L Ą S K A  O K R Ę G O W A  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
          ul .  Od rza ńs ka  22 

    5 0 - 1 1 4  W R O C Ł A W  

 
KARTA WYBORCZA 

OBWODOWEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO NR ........ 
 

..........................................., dnia ..................... 
(miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania Wyborczego) 

1. 16. 

2. 17. 

3. 18. 

4. 19. 

5. 20. 

6. 21. 

7. 22. 

8. 23. 

9. 24. 

10. 25. 

11. 26. 

12. 27. 



13. 28. 

14. 29. 

15. 30. 

 

Załącznik nr 3.2 do Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych  DOIIB 
 w kadencji 2014-2018 

D O L N O Ś L Ą S K A  O K R Ę G O W A  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
          ul .  Od rza ńs ka  22 

    5 0 - 1 1 4  W R O C Ł A W  

 
KARTA WYBORCZA 

OBWODOWEGO ZEBRANIA WYBORCZEGO NR ........ 
 

..........................................., dnia ..................... 
(miejscowość oraz data Obwodowego Zebrania Wyborczego) 

1. 16. 

2. 17. 

3. 18. 

4. 19. 

5. 20. 

6. 21. 

7. 22. 

8. 23. 

9. 24. 

10. 25. 

11. 26. 

12. 27. 

13. 28. 



14. 29. 

15. 30. 

           VERTE 

31. 46. 

32. 47. 

33. 48. 

34. 49. 

35. 50. 

36. 51. 

37. 52. 

38. 53. 

39. 54. 

40. 55. 

41. 56. 

42. 57. 

43. 58. 

44. 59. 

45. 60. 

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych DOIIB 
 w kadencji 2014-2018 

D O L N O Ś L Ą S K A  O K R Ę G O W A  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
          ul .  Od rza ńs ka  22 

    5 0 - 1 1 4  W R O C Ł A W  

 



 

WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD  

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

w kadencji 2014-2018 

 

MANDAT Nr ................ 
                                                                                    (Lp. wg listy obecności) 

 
Pani/Pan ............................................................................................................................... 

jest uprawniona/y do udziału w wyborach Delegatów na  

 

ZJAZD DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 w kadencji 2014 – 2018  

 
w dniu .......................................................................................................... 

 
w obwodzie wyborczym nr .......................................................................... 

 

  
Głosowanie 

II 
 

Głosowanie 
I 

 

UCHWAŁA Nr  159/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.10.2013 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2013 rok 

 

§1 

Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmianę budżetu na rok 2013 wg  Załącznika nr 

1.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 159/R/2013 z dnia 24.10.2013 r.  



 

Aktualizacja budżetu 2013 r. 

      
A. PRZYCHODY   

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w 

tys. zł 
(2013) 

Struktura w 
budżecie 

2013 

  PRZYCHODY 4074,0 100,00% 
1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3358,0 82,43% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,98% 

3 Procedura kwalifikacyjna    360x1600 zł 576,0 14,14% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 100,0 2,45% 

  
 

    

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w 

tys. zł 
(2013) 

Struktura w 
budżecie 

2013 

  KOSZTY 3915,0   

I. Koszty administracyjne 1085,0 100,00% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 550,0 50,69% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 350,0 32,26% 

3 
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, 
energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 60,0 5,53% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, 
inne koszty) 45,0 4,15% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 80,0 7,37% 

II.  Koszty statutowe 2665,0 100,00% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1110,0 41,65% 

  OKR 60,0 2,25% 

  OSD 150,0 5,63% 

  OROZ 200,0 7,50% 

  OKK 700,0 26,27% 

   2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane  
z działaniem Rady) 380,0 14,26% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c+3d 910,0 34,15% 

a seminaria i szkolenia 310,0 11,63% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 10,51% 

c pozostałe wydatki 300,0 11,26% 

d samopomoc 20,0 0,75% 

4 Fundusz pomocy losowej 75,0 2,81% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 90,0 3,38% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 50,0 1,88% 

7 Fundusz zapasowy 50,0 1,88% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 165,0 100,00% 

  Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej 165,0   

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 159,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   120,0   



UCHWAŁA Nr 160/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.10.2013 r. 
 
 

w sprawie dostawy i montażu klimatyzacji typu MULTI-SPLIT w siedzibie DOIIB.  

 
 

§ 1 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z uchwałą 

nr 52/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć  tysięcy złotych) 

brutto na pokrycie kosztów dostawy i montażu klimatyzacji typu  

Multi-SPLIT w siedzibie DOIIB przy ul. Odrzańskiej nr 22. 

 

 
§ 2 

 
Planowany termin zakończenia prac do 31-05-2014 r. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 161/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 24.10.2013 r. 

 
w sprawie organizacji I Zawodów Narciarskich DOIIB.  

§ 1 
 

Na podstawie § 2 ust. 1.  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 15.000 zł (słownie : 
piętnaście tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji  Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2014, które 

będą miały charakter imprezy integracyjno-sportowej. 
 
 

§ 2 
 

Celem realizacji przedsięwzięcia, od strony technicznej, powołuje się zespół organizacyjny w składzie: 
 
1. Włodzimierz Lewowski – przewodniczący zespołu 

2. Piotr Zwoździak  

3. Daniel Jarząbek  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UCHWAŁA NR 162/1-22/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 
 

UCHWAŁA NR 163/1-10/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 

 
UCHWAŁA NR 164/1-5/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.10.2013r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 123/1/R/2013 z dnia 29.08.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 
 

UCHWAŁA NR 165/1-26/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 26 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 166/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 167/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 168/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 169/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 170/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 



UCHWAŁA NR 171/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 172/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 173/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.10.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 174/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2013-11-06 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
UCHWAŁA NR 175/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 2013-11-06 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 



UCHWAŁA NR 176/1-10/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.11.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 
 

UCHWAŁA NR 177/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.11.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

 
UCHWAŁA NR 178/1/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.11.2013r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 168/1/R/2013 z dnia 30.10.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 179/1-26/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.11.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 26 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 180/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.11.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 181/1-6/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.11.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 182/1-9/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.11.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 183/1-4/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.11.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 184/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.11.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 185/1-5/R/2013 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.11.2013r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 186/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB 

dotyczących przyznania zapomóg losowych Członkom DOIIB. 

 

UCHWAŁA Nr 187/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 

UCHWAŁA Nr 188/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 

UCHWAŁA Nr 189/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 

 
w sprawie przyznania zapomogi finansowej. 

 

UCHWAŁA NR 190/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 
 

 
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2014 rok. 
 

§1 
 

Zgodnie z § 14 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje prowizorium budżetowe DOIIB na rok 2014, w 
którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na koszty statutowe przeznacza się 2715,0 tys. złotych, a na koszty 
administracyjne kwotę 1085,0 tys. złotych.  
 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 190/R/2013 z dnia 17.12.2013 r. 



Prowizorium budżetowe 2014 r. 

    

A. Prowizorium budżetowe na 2014 -  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tys. zł 
(2014) 

Struktura w 
budżecie 2014 

 PRZYCHODY 4074,0 100,00% 

1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3358,0 82,43% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,98% 

3 Procedura kwalifikacyjna    360x1600 zł 576,0 14,14% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 100,0 2,45% 

    

B. Prowizorium budżetowe na 2014 -  GRUPOWANIE WYDATKÓW 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tys. zł 
(2014) 

Struktura w 
budżecie 2014 

 KOSZTY 3965,0  

I. Koszty administracyjne 1085,0 100,00% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 550,0 50,69% 

2 Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 

350,0 32,26% 

3 Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, 
energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 

60,0 5,53% 

4 Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 

45,0 4,15% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 80,0 7,37% 

II.  Koszty statutowe 2715,0 100,00% 

1 Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 

1110,0 40,88% 

 OKR 60,0 2,21% 

 OSD 150,0 5,52% 

 OROZ 200,0 7,37% 

 OKK 700,0 25,78% 

2 Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z 
działaniem Rady) 

380,0 14,00% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c +3d 910,0 33,52% 

a seminaria i szkolenia 310,0 11,42% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 10,31% 

c pozostałe wydatki 300,0 11,05% 

d samopomoc 20,0 0,74% 

4 Fundusz pomocy losowej 75,0 2,76% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 140,0 5,16% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 50,0 1,84% 

7 Fundusz zapasowy 50,0 1,84% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 165,0 100,00% 

 Koszty związane z najmem, inne koszty działalności 
gospodarczej 

165,0  

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 109,0  

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE   

1 Odsetki od wkładów bankowych   120,0  



UCHWAŁA NR 191/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 

w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2014 r., 
w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę. 

 
§ 1 

Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą  zasad  dofinansowania  
rekomendowanych  konferencji,  seminariów i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować i dofinansować 
członkom DOIIB konferencje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 191/R/2013 z dnia 17.12.2013 r. 

 
 

Lista konferencji rekomendowanych w roku 2014, 

w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę 

 

1. Kurs Mykologiczno - Budowlany „Ochrona Budynków przed wilgocią i korozją biologiczną” (Wrocław, 

27.01.-14.03.2014 r.).   

2. Konferencja w ramach Targów „ELEKTROTECHNIKA 2014”, (Warszawa, 26-28.02.2014 r.). 

3. XIX Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI”  (Szczyrk, 26-

29.03.2014 r.). 

4. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETYCE” (Karpacz, 13-16.05.2014 r.). 

5. AMCM 2014 – Analytical Models and New Concept in Concrete and Masonry Structures (Wrocław, 16-

18.06.2014 r.). 

6. 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN  

i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, wrzesień 2014 r.). 

7. Seminarium „WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2014” (Wrocław, listopad 2014 r.). 

8. VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo i Trwałości Budowli” (Wrocław 13-15.05.2014 r.). 

9. Międzynarodowa konferencja „Infrastruktura podziemna miast 2014” (Wrocław, 22-23.10.2014 r.). 

10. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne  

na podstawie rekomendacji Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

DOIIB. 

 

UCHWAŁA NR 192/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 
 

w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2014 r. 
których organizatorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie przez DOIIB. 

 

§ 1 

Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą  zasad  dofinansowania  

rekomendowanych  konferencji,  seminariów i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować do 

dofinansowania w roku 2014 konferencje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 192/R/2013 z dnia 17.12.2013 r. 

 

. 

Lista konferencji w roku 2014,  których organizatorzy mogą być dofinansowani  

zgodnie z uchwałą 12/R/2005 z dnia 09.02.2005 r.  

na podstawie złożonego wniosku  

 

1. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETYCE” (Karpacz, 13-16.05.2014 r.). 

2. AMCM 2014 – Analytical Models and New Concept in Concrete and Masonry Structures (Wrocław, 16-

18.06.2014 r.). 

3. Seminarium WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2014 (Wrocław, listopad  2014 r.). 

4. VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo i Trwałości Budowli” (Wrocław 13-15.05.2014 r.). 

5. Międzynarodowa konferencja „Infrastruktura podziemna miast 2014” (Wrocław, 22-23.10.2014 r.). 

6. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje z Dolnego Śląska na 

podstawie rekomendacji Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB. 

 

 

 

UCHWAŁA NR 193/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania 
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2014. 

 
 

Na podstawie § 7 pkt 2 Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, 

stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady DOIIB nr 91/R/2013 z dn. 20.06.2013 r., Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje.  

§1 

W roku 2014 maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa 

w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce 

języków obcych nie może przekraczać kwoty 500 zł (słownie: pięćset zł). 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r. 

 

UCHWAŁA NR 194/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 r. 
 

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2014. 

 
 

§ 1 
1. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę  

na pokrycie kosztów spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2014. 
 



2. Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 1 - 2 obwodów wyborczych  
nie może przekroczyć kwoty 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)  
lub 100 zł (słownie: sto złotych) na osobę, jeśli liczba uczestników przekroczy 140 osób. 

 
3. Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 3 lub więcej obwodów wyborczych nie może przekroczyć 

kwoty 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)  lub 100 zł (słownie: sto złotych) na osobę, jeśli liczba 
uczestników przekroczy 180 osób. 

  
§ 2 

Preliminarz  kosztów  będzie  zatwierdzany  każdorazowo  przez  Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB. 
  

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

UCHWAŁA NR 195/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2013 

w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Inżynier Roku.  
 

 
§ 1 

 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Regulaminu 
Konkursu Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izy Inżynierów Budownictwa, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Uchwały  
nr 173/R/2012 z dnia 15.11.2012 r. w ten sposób, że:  
 
1) W rozdziale I pkt 3 skreśla się dotychczasową treść i w to miejsce wpisuje się co następuje: „Konkurs 

obejmuje członków DOIIB i dotyczy obiektów przez nich zrealizowanych w kraju lub poza jego granicami.” 
 
2)  W rozdziale I pkt 5 skreśla się „osiągnięcia wdrożone” i w to miejsce wpisuje się „obiekty oddane do 

użytkowania”. 
 

3) W rozdziale II pkt 3 po słowach „inspektorami nadzoru” dopisuje się „inwestorskiego”. 
 

4) W rozdziale IV pkt 1 zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Kandydat musi być członkiem 
DOIIB niezawieszonym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia”. 

 
5) W rozdziale IV pkt 2 po słowach „z tym, że tylko” dopisuje się „jedna wskazana  

w zgłoszeniu osoba”. 
 

6) W rozdziale V w pkt 1 datę „31 maja” zmienia się na „15 maja”. 
 

7) W rozdziale VII skreśla się dotychczasowa treść pkt 1-6 i w to miejsce wpisuje się co następuje:  
1. Po wpłynięciu zgłoszeń Kapituła podejmuje decyzję o jednoetapowym lub dwuetapowym  sposobie 

rozstrzygnięcia konkursu. 
2. Przy jednoetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu Kapituła wybiera zwycięzców konkursu i nadaje 

tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia. 
3. Przy dwuetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu wybór laureatów przebiega następująco: 

a) w pierwszym etapie Komisje obwodowe (opisane w pkt. IX) dokonują  wyboru  nominowanych do II 
etapu konkursu spośród kandydatów zgłoszonych z danego obwodu, przy czym nominację do II 
etapu może otrzymać jeden kandydat w każdej kategorii, na każde rozpoczęte 500 członków 
danego obwodu wyborczego, 

b) w drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych przez Komisje obwodowe, zwycięzców 
konkursu i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia, 

c) Komisje obwodowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni od upływu terminu 
zgłaszania kandydatów. 

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 15 września. 
 

8) W rozdziale IX w tytule zmienia się słowo ”okręgowe” na „obwodowe”. 
 

9) W rozdziale IX skreśla się dotychczasową treść pkt 1 i w to miejsce wpisuje się: „Kapituła, w przypadku o 
którym mowa w rozdziale VII pkt 3, może powołać Komisje obwodowe w porozumieniu z delegatami obwodu 
wyborczego właściwego dla zgłoszonego do konkursu członka izby. Przez obwód wyborczy rozumie się 
obwód ustalony dla potrzeb wyboru delegatów na Zjazd DOIIB”. 



 
10) W rozdziale X skreśla się dotychczasową treść pkt 2 i  w to miejsce wpisuje się: „Inżynier Roku otrzymuje 

statuetkę.” 
 

. 
§ 2 

 
Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

 
 

§ 3 
 

Jednolity tekst Regulaminu Konkursu Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 195/R/2013  
z dnia 17.12.2013 r. 

 
 

R E G U L A M I N 

KONKURSU  INŻYNIER  ROKU 

dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa ustanawia konkurs Inżynier Roku. 

2. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie  

i procedurę. 

3. Konkurs obejmuje członków DOIIB i dotyczy obiektów przez nich zrealizowanych w kraju lub poza jego 

granicami. 

4. W konkursie przyznawane są tytuły i nagrody oraz mogą być przyznane wyróżnienia. 

5. Tytuły nadawane są corocznie, za obiekty oddane do użytkowana w ciągu roku poprzedzającego rok ich 

przyznania. 

6. Koszty konkursu pokrywane są ze środków DOIIB. 

    

II. Cele konkursu 

1. Promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB. 

2. Promocja osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań. 

3. Nawiązanie zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i 

technologie a projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru  inwestorskiego. 

  

III. Kategorie konkursu 

1. Tytuł  Inżynier Roku przyznawany będzie w następujących kategoriach: 

- Projektant 

- Kierownik budowy lub kierownik robót 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego 

2. Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody i tytułu w danym roku w  poszczególnych kategoriach. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Kandydat musi być członkiem DOIIB niezawieszonym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia. 

2. Kandydatem może być również zespół członków DOIIB, który zrealizował jeden, ten sam obiekt (zespół 

projektantów, kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru inwestorskiego z branżowymi 

inspektorami nadzoru z tym, że tylko jedna wskazana w zgłoszeniu osoba pełniąca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie na tym obiekcie może uzyskać tytuł Inżyniera Roku, natomiast zespół może 

uzyskać wyróżnienie). 



3. Dopuszcza się zgłoszenie kandydata tylko w jednej kategorii i tylko na podstawie jednego wykonanego 

obiektu budowlanego. 

4. Kandydatów mogą zgłaszać: 

 – członek DOIIB własną kandydaturę 

 – członek izby lub grupa członków DOIIB 

 – instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na uczestnictwo w konkursie, wyrażoną w formie 

pisemnej. 

 

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów 

1. Kandydatów do konkursu za dany rok można zgłaszać od 1 stycznia do 15 maja następnego roku. 

2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie DOIIB.  

 

VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata obiektu budowlanego 

1. Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na 

budowę oraz daty dopuszczenia do użytkowania; 

2. Orientacyjna wartość wykonanego obiektu; 

3. Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z załączoną 

dokumentacją fotograficzną lub filmową; 

4. Podanie czasu realizacji obiektu; 

5. Wpływ na środowisko; 

6. Informacje, o których mowa w pkt.1 do 5 mają wpływ na ocenę kandydata.  

 

VII. Etapy konkursu 

1. Po wpłynięciu zgłoszeń Kapituła podejmuje decyzję o jednoetapowym lub dwuetapowym  sposobie 

rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Przy jednoetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu Kapituła wybiera zwycięzców konkursu i nadaje 

tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia. 

3. Przy dwuetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu wybór laureatów przebiega następująco: 

a) w pierwszym etapie Komisje obwodowe (opisane w pkt. IX) dokonują  wyboru  nominowanych do II 

etapu konkursu spośród kandydatów zgłoszonych z danego obwodu, przy czym nominację do II 

etapu może otrzymać jeden kandydat w każdej kategorii, na każde rozpoczęte 500 członków 

danego obwodu wyborczego, 

b) w drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych przez Komisje obwodowe, zwycięzców 

konkursu i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia, 

c) Komisje obwodowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni od upływu terminu 

zgłaszania kandydatów. 

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 15 września.  

 

VIII. Kapituła 

1. Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku. 

2. Kapituła działa w składzie 8 - osobowym. 

3. W skład Kapituły wchodzą wybrani przez Radę DOIIB członkowie DOIIB. 

4. Kapituła, spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego. 

5. Kapituła może powołać do współpracy ekspertów spośród członków DOIIB. 

6. O rozstrzygnięciu konkursu Kapituła zawiadamia niezwłocznie Prezydium Rady DOIIB.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu przez Kapitułę jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 

       

IX. Komisje obwodowe 

1. Kapituła, w przypadku o którym mowa w rozdziale VII pkt 3, może powołać Komisje obwodowe w 

porozumieniu z delegatami obwodu wyborczego właściwego dla zgłoszonego do konkursu członka izby. 

Przez obwód wyborczy rozumie się obwód ustalony dla potrzeb wyboru delegatów na Zjazd DOIIB.  

2. Komisje obwodowe działają w składzie do 5 osób. 

 



X. Tytuły i nagrody. 

 

1. Tytuł „Inżyniera Roku” zostaje przyznany za zajęcie pierwszego miejsca  

w danej kategorii. 

2. Inżynier Roku otrzymuje statuetkę. 

3. Kapituła może przyznać wyróżnienia oraz miniatury statuetek. 
Tytuły i nagrody wręczane są przez Przewodniczącego DOIIB wraz  

z Przewodniczącym Kapituły. 

 



UCHWAŁA NR 196/1-7/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób 
 

UCHWAŁA NR 197/1-8/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

 
UCHWAŁA NR 198/1-2/R/2013 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.12.2013r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 181/1/R/2013 z dnia 28.11.2013r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 199/1-58/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 58 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 200/1-2/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

(na wniosek osób zainteresowanych, których prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 201/1-14/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 202/1-13/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 203/1-3/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 204/1/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  osoby 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 205/1/R/2013 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.12.2013r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 206/1-7/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 

UCHWAŁA NR 207/1-46/R/2013 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2013r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 46 osób 

(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.) 
 


