
UCHWAŁA NR 1/1-33/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 33 osób 

 
UCHWAŁA NR 2/1-14/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2017r. 

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

 
UCHWAŁA NR 3/1-21/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 4/1-6/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2017r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 5/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2017r. 
 

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 6/1-8/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2017r. 
 

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 7/1/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2017r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 8/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.01.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 9/1-3/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2017r. 

 
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 10/1-3/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.01.2017r. 

 
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 11/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 09.02.2017r. 
 

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

UCHWAŁA NR 12/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.02.2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie przyznawania członkowi DOIIB 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie. 

Na podstawie art. 8 pkt 12 i art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t.j. Dz.U.2016 r., poz.1725) w związku z § 2 pkt 16 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, Rada DOIIB postanawia wprowadzić następujące zmiany w treści Uchwały  

nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015 r: 

§1 

W § 1 ust. 3. słowo „uzyskania” zastępuje się słowem „przyznania”. 

§ 2 
W § 2 ust. 1. po słowie „jest” dopisuje się słowo „jednorazowo”. 

§ 3 
W treści wzoru „Wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka członkowi DOIIB lub przyjęcia przez członka 

DOIIB dziecka na wychowanie”, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady DOIIB Nr 150/R/2015 z dnia 

22.10.2015 r.,  w rubryce „UWAGA”  skreśla się dotychczasową treść i w to miejsce wpisuje się:  

 

UWAGA:  

 Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest załączenie następujących dokumentów: skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka lub dokument poświadczający przyjęcie dziecka na wychowanie oraz kopię dowodu osobistego 
wnioskodawcy, formularz „Dane do podatku” stanowiący załącznik do niniejszego wniosku, ewentualnie inne 
dokumenty (na żądanie DOIIB) 

 Pozycje 1-2 oraz formularz „Dane do podatku” wypełnia wyłącznie wnioskodawca 

 Pozycje 3-5  wypełnia Skład Zespołu ds. zapomóg losowych. 

§ 4 
Pozostałe zapisy Uchwały Rady nr 150/R/2015 nie ulegają zmianie. 

 
§ 5 

Rada przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015 r. wraz ze zmienionymi załącznikami, 

jako załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do Uchwały nr 12/R/2017 z dnia 09.02.2017 r. 
 
Tekst jednolity Uchwały nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015r. według stanu na dzień 09.02.2017 r. 
 
 

UCHWAŁA NR 150/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 22.10.2015 r. 

w sprawie przyznawania członkowi DOIIB zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka 
na wychowanie  

zmieniona Uchwałą nr 12/R/2017 z dnia 09.02.2017 r. 

Na podstawie art. 8 pkt 12 i art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (t.j. Dz.U.2014r.,poz.1946) w związku z § 2 pkt 16  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, Rada DOIIB postanawia, co następuje: 

§1 

1. Zapomoga przyznawana jest członkom DOIIB z tytułu: 

a) urodzenia się dziecka członkowi DOIIB, 

b) przyjęcia przez członka DOIIB dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie.  

2. O zapomogę można wystąpić w ciągu roku od daty urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na 

wychowanie. 

3. Warunkiem przyznania zapomogi jest czynne członkostwo w DOIIB oraz opłacone składki członkowskie na 

dzień zdarzenia i złożenia wniosku. 

§ 2 

1. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo w kwocie 700 zł (słownie: siedemset złotych). 

2. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka – będącemu członkiem DOIIB i 

spełniającemu warunki określone w §1. 

3. W przypadku urodzenia podczas jednego porodu lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka, 

zapomoga przysługuje na każde dziecko. 

4. Kwota zapomogi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek będzie 

opłacany przez członka DOIIB w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie informacji - PIT 8C - 

otrzymanej od DOIIB w ustawowym terminie. 

5.  Wniosek o zapomogę, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, składa do DOIIB matka, 

ojciec lub opiekun prawny dziecka, będący członkiem DOIIB. 

6. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka członka DOIIB lub 

dokument poświadczający przyjęcie dziecka na wychowanie. 

7. Wniosek o zapomogę rozpatruje Zespół ds. zapomóg losowych, powołany przez Radę DOIIB do 

rozpatrywania wniosków o  przyznanie zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, w trzyosobowym Składzie powołanym zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu 

spośród jego członków. 

8. Decyzje w sprawach udzielenia zapomogi podejmuje Skład Zespołu, o którym mowa w pkt . Przewodniczący 

Zespołu ds. zapomóg losowych informuje na piśmie wnioskodawcę o podjętej decyzji w sprawie przyznania 

lub nieprzyznania zapomogi.  

 



9. Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych na najbliższym posiedzeniu informuje Prezydium Rady lub 

Radę DOIIB o liczbie podjętych decyzji o przyznaniu zapomóg oraz o decyzjach odmownych. 

§ 3 

Uprawnienia do interpretacji szczegółowej celów i zasad przyznawania zapomogi posiada  Rada DOIIB. 

§ 4 
Kontrolę nad gospodarką  w zakresie udzielanych na podstawie niniejszej Uchwały zapomóg sprawuje Rada 
DOIIB oraz Komisja Rewizyjna DOIIB. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Załącznik do Uchwały Rady DOIIB Nr 150./R/2015 z dnia 22.10.2015 r. 
 

Wrocław, dnia ............................ 

WNIOSEK  O  ZAPOMOGĘ  Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA CZŁONKOWI DOIIB  

LUB PRZYJĘCIA PRZEZ CZŁONKA DOIIB DZIECKA NA WYCHOWANIE 

.................................................................................   
(Nazwisko i imię wnioskodawcy- Członka DOIIB)   
.................................................................................... 
(Adres zamieszkania , nr telefonu) 

.................................................................................  
(nr ewidencyjny  DOŚ/…/….) 

.................................................................................   
(Nazwisko i imię dziecka Członka DOIIB) 

    

Do: 

Dolnośląskiej  

Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa 

 

1. Proszę o udzielenie zapomogi z tytułu urodzenia się / przyjęcia na wychowanie*  dziecka.  

2. Zapomogę proszę przekazać na moje konto: 

oddział banku..................................... numer rachunku  ...........................................................  

lub przekazem pocztowym na adres .........................................................................................  

............................................................  
                                                                                                                                                                    (podpis 

wnioskodawcy)  

 

UWAGA:  

 Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest załączenie następujących dokumentów: skrócony odpis aktu 
urodzenia dziecka lub dokument poświadczający przyjęcie dziecka na wychowanie oraz kopię dowodu 
osobistego wnioskodawcy, formularz „Dane do podatku” stanowiący załącznik do niniejszego 
wniosku, ewentualnie inne dokumenty (na żądanie DOIIB) 

 Pozycje 1-2 oraz formularz „Dane do podatku” wypełnia wyłącznie wnioskodawca 

 Pozycje 3-5  wypełnia Skład Zespołu ds. zapomóg losowych 

3. Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:  

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

………………...................................................                                         
(podpisy) 

4. Zatwierdzono do wypłaty kwotę 

………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………… 
(podpisy) 



5. Zapomogę losową przekazano/wypłacono w kwocie ...................... słownie: .......................   

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

 dla .............................................................dowód tożsamości (seria, numer) ..........................  

gotówką/przelano na konto nr .................................................................................................... 

Przekazano/Wypłacono:  ……………………………………………….………………………..…… 

                                            .......................................................................... 
* niepotrzebne skreślić                                                                                                      (podpisy) 

 

 
Załącznik  do Wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka członkowi DOIIB 

 lub przyjęcia przez członka DOIIB dziecka na wychowanie 
 

 
DANE DO PODATKU 

 

NAZWISKO 
 
 

……………………………………………. 

IMIONA 
 
 

……………………………………………. 

DATA URODZENIA 
 
 

……………………………………………... 

NR PESEL 
 
 

…………………………………………….. 

NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą) 
 

…………………………………………….. 

ADRES ZAMIESZKANIA:  

KOD POCZTOWY 
 
 

……………………………………………. 

MIEJSCOWOŚĆ 
 
 

…………………………………………… 

ULICA, NR DOMU, LOKALU 
 
 

…………………………………………….. 

WOJEWÓDZTWO 
 
 

……………………………………………… 

GMINA 
 
 

…………………………………………….. 

POWIAT 
 
 

……………………………………………. 

NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO  
        

……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

TELEFON KONTAKTOWY 
 

…………………………………………… 

NR KONTA BANKOWEGO 
 

…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 
 

  
…………………………………………….. 

podpis 



UCHWAŁA NR 13/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.02.2017 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 167/R/2016 z dnia 15.12.2016 r. w sprawie kosztów wymiany oświetlenia 

klatki schodowej  (użytkowe i awaryjne)  

w budynku DOIIB. 

 
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 postanawia wprowadzić następujące zmiany w treści Uchwały nr 167/R/2016 z dnia 15.12.2016 r: 

§1 

W § 1 kwotę „ 26.000 zł”  zastępuje się kwotą „45.000 zł”. 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały Rady nr 167/R/2016 nie ulegają zmianie. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 14/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 09.02.2017 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. działań o charakterze  
kulturalno-integracyjnym. 

 

Działając na podstawie § 2 pkt 1 i 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada 
DOIIB postanawia, co następuje: 

§ 1 
1. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8 Statutu Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, Rada DOIIB 

postanawia kontynuować działania o charakterze kulturalno-integracyjnym, rozpoczęte podczas obchodów 

ESK Wrocław 2016 w ramach Festiwalu Budownictwa.  

2. Działania, o których mowa w ust. 1, będą polegały m.in. na organizowaniu wydarzeń kulturalnych i udziale w 

organizacji podobnych imprez przez inne podmioty, takich jak wycieczki, wystawy, konkursy, pokazy filmów, 

seminaria  

i konferencje. 

3. Zakres działań, o których mowa w ust. 2, może być rozszerzony w zależności  

od potrzeb i możliwości finansowych DOIIB. 

4. Działania o charakterze kulturalno-integracyjnym będą miały przede wszystkim za zadanie integrację 

środowiska inżynierów oraz promocję zawodu inżyniera budownictwa i samorządu zawodowego oraz 

osiągnięć branży budowlanej na Śląsku w przestrzeni kultury i sztuki. 

          
§ 2 

1. Rada DOIIB powołuje Zespół ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym w  następującym 

składzie: 

1. Rainer Bulla – przewodniczący Zespołu 

2. Andrzej Pawłowski – zastępca przewodniczącego Zespołu 

3. Anita Fokczyńska - członek Zespołu 

4. Daniel Jarząbek- członek Zespołu 

5. Marek Kaliński - członek Zespołu 

6. Ryszard Rotter - członek Zespołu 

7. Agnieszka Środek – członek Zespołu 

8. Rafał  Zarzycki - członek Zespołu 

 
2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie programu działań, o których mowa w § 1, oraz aktywne uczestnictwo w 

jego realizacji. 

3. Zespół będzie ściśle współpracował z Przewodniczącym Rady DOIIB i uzgadniał  

z nim podejmowane działania, szczególnie te, które będą wymagały zajęcia stanowiska DOIIB wobec władz 



samorządowych, państwowych, urzędów i instytucji publicznych. Oświadczenia woli mogą podpisywać tylko 

osoby upoważnione, zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu PIIB. 

 
4. Zespół będzie na bieżąco uzgadniał koszty planowanych wydarzeń kulturalno-integracyjnych z 

Przewodniczącym Rady i Skarbnikiem DOIIB przed ich zorganizowaniem. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 15/R/2017 
Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 09.02.2017 r. 

w sprawie likwidacji wyposażenia byłego lokalu gastronomicznego DOIIB.  

§ 1 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie lub utylizację wyposażenia 

byłego lokalu gastronomicznego w siedzibie DOIIB. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 16/1-95/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 95 osób 

 
UCHWAŁA NR 17/1-14/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.02.2017r. 

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

 
UCHWAŁA NR 18/1/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.02.2017r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 181/11/R/2016 z dnia 29.12.2016r. 

 
UCHWAŁA NR 19/1-23/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.02.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 23 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 20/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2017r. 
 

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 21/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2017r. 
 



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 22/1-6/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2017r. 
 

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 23/1-3/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.02.2017r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 24/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.02.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 25/1-4/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.02.2017r. 

 
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 26/1-6/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.02.2017r. 

 
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 27/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie kosztów koniecznych zmian w środowisku IT DOIIB. 

 

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 postanawia, co następuje: 

§ 1 

Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) na pokrycie 

kosztów koniecznych zmian w środowisku IT DOIIB (serwerownia, zakup oprogramowania i innych elementów 

wyposażenia). 

§ 2 

Procedura wyboru wykonawcy i udzielenia zamówienia odbędzie się zgodnie z Uchwałą nr 38/R/09 Krajowej 

Rady PIIB z dnia 16.12.2009 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 28/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 



w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 

2016 celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia  

przez XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  przyjmuje Sprawozdanie Rady DOIIB za rok 

2016, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez 

XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do Uchwały nr 28/R/2017 z dnia 09.03.2017 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY              

 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2016 r.  

 

A.  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE   
 

Rok 2016 był trzecim rokiem IV kadencji działalności Okręgowej Rady DOIIB. Do dnia 16.04.2016, kiedy to odbył 
się XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB Rada pracowała w składzie 29 członków i Przewodniczący Rady. 
XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy stwierdził wygaśnięcie mandatu członka Rady Pana Tomasza Białka 
(zawieszonego na własny wniosek w prawach członka izby) i podjął uchwałę o zmniejszeniu liczby członków 
Okręgowej Rady DOIIB do 28 i Przewodniczącego Rady. 
 

Skład Rada w roku 2016:  

 

1. Przewodniczący Rady:  dr hab. inż. Eugeniusz Hotała   

2. Z-ca Przewodniczącego:   mgr inż. Rainer Bulla 

3. Z-ca Przewodniczącego:  dr inż. Andrzej Pawłowski 

4. Skarbnik    mgr inż. Janusz Szczepański 

5. Sekretarz    mgr inż. Tadeusz Olichwer 

6. Z-ca Sekretarza   inż. Wiesława Grzelka-Zimmermann   

7. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Adrian Ciejak 

8. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Daniel Jarząbek 

9. Członek Prezydium Rady:  inż. Marek Kaliński 

10. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Zbigniew Kiliszek  

11. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Danuta Paginowska  

12. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Piotr Zwoździak  

13. Członek Rady:   mgr inż. Tomasz Białek (do 16.04.2016 r.) 

14. Członek Rady:   mgr inż. Piotr Bryk 

15. Członek Rady:   mgr inż. Ewa Dobrowolska 

16. Członek Rady:   mgr inż. Anita Fokczyńska 

17. Członek Rady:   mgr  inż. Kazimierz Haznar 

18. Członek Rady:   dr  inż. Marek Jagiełło 

19. Członek Rady:   mgr inż. Grażyna Kaczyńska 

20. Członek Rady:   mgr inż. Daniela Kozmowska 

21. Członek Rady:   mgr inż. Maciej Kubat 

22. Członek Rady:   mgr inż. Andrzej Kudła 

23. Członek Rady:   mgr inż. Edward Kaspura 

24. Członek Rady:   dr hab. inż. Krzysztof Parylak 

25. Członek Rady:   mgr inż. Barbara Pawnuk 

26. Członek Rady:   mgr inż. Jakub Pisarek 

27. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ponisz 

28. Członek Rady:   mgr inż. Ryszard Rotter 

29. Członek Rady:   mgr inż. Roma Rybiańska 

30. Członek Rady:   mgr inż. Rafał Zarzycki 

 



ZAKRESY ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB   

uchwalone w roku 2014 nie uległy zmianie i przedstawiały się następująco: 

 

L.
p. 

Funkcja  
Nazwisko i imię 

członka Prezydium 
Zakres zadań i odpowiedzialności 

1 
Przewodniczący 

Rady 
Eugeniusz Hotała 

Zadania wynikające z ustawy, statutu PIIB oraz  
regulaminu działania izb okręgowych PIIB,  
w tym w szczególności: 
- reprezentowanie okręgowej izby, 
- dbałość o prestiż i wizerunek izby, 
- wykonywanie zadań kierownika jednostki 
  określonych w odrębnych przepisach,  
- reprezentowanie rady izby i kierowanie jej 
  pracami, 
- składanie oświadczeń woli w imieniu 
  okręgowej rady zgodnie ze stosownymi 
  uchwałami rady, 
- udzielanie informacji w sprawie zasad 
  wykonywania samodzielnych funkcji 
  technicznych w budownictwie,  
- opracowywanie podziału czynności pomiędzy 
  członków rady, 
- powoływanie składów orzekających  
  w sprawach indywidualnych, 
- współpracą z Krajową Radą PIIB, 
- przygotowywanie projektu porządków obrad 
  oraz zwoływanie posiedzeń rady i jej 
  prezydium, 
- kierowanie do członków rady spraw do 
  załatwienia, 
- podpisywanie korespondencji urzędowej, 
- przyjmowanie i zwalnianie pracowników 
  biura, 
- wykonywanie obowiązków pracodawcy  
  w rozumieniu kodeksu pracy w stosunku  
  do pracowników biura. 
 

2 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Rady 
Rainer Bulla 

Koordynacja współpracy rady z organami DOIIB, 
koordynacja i nadzór nad pracami komisji  
i zespołów rady, współpraca z organami 
samorządu terytorialnego oraz 
parlamentarzystami, zadania zlecone przez 
przewodniczącego rady, w tym zastępowanie go 
w niektórych jego obowiązkach. Składanie 
oświadczeń woli w imieniu okręgowej rady 
zgodnie ze stosownymi uchwałami rady  
i w porozumieniu z przewodniczącym rady. 
 

3 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Rady 
Andrzej Pawłowski 

Współpraca z zagranicą, usługi transgraniczne, 
współpraca z uczelniami w sprawie programów 
nauczania, organizowanie doskonalenia 
zawodowego członków DOIIB, szkolenia  
i konferencje, zadania zlecone przez 
przewodniczącego rady, w tym zastępowanie go 
w niektórych jego obowiązkach. Składanie 
oświadczeń woli w imieniu okręgowej rady 
zgodnie ze stosownymi uchwałami rady  
i w porozumieniu z przewodniczącym rady. 
 



4 Skarbnik Rady Janusz Szczepański 

Zadania wynikające z ustawy, statutu PIIB oraz  
regulaminu działania izb okręgowych PIIB,  
w tym w szczególności: 
- przyjęcie odpowiedzialności za gospodarkę 
  finansowo-budżetową izby,   
- składanie oświadczeń woli w imieniu 
  okręgowej rady zgodnie ze stosownymi 
  uchwałami rady, 
- nadzorowanie pracy głównego księgowego, 
- zlecanie wykonania koniecznych opinii 
  rzeczoznawcom i specjalistom z dziedziny 
  finansowo-księgowej,  
- przygotowywanie projektu preliminarza 
   budżetowego, 
- sporządzanie analiz i sprawozdań  
  z wykonania budżetu na posiedzenia rady, 
- nadzorowanie księgowości, rachunkowości  
  i sprawozdawczości finansowej izby, 
- wykonywanie czynności związanych  
  z normalnym zarządzaniem majątkiem izby, 
- kierowanie egzekwowaniem wierzytelności, 
- kontrolowanie działalności gospodarczej, 
  inwestycyjnej i remontowej izby, 
- bieżący nadzór nad regulowaniem składek 
  członkowskich i ubezpieczeniowych oraz 
  rozliczeń z Krajową Izbą w tym zakresie, 
- przedkładanie radzie lub składowi 
  orzekającemu wniosków o zawieszenia  
  w prawach członkowskich oraz skreślenia  
  z listy członków okręgowej izby, w związku  
  z zaleganiem w opłacaniu składek 
  członkowskich, 
- udział w zespołach rady zajmujących się 
  sprawami związanymi ze znacznymi 
  wydatkami finansowymi 
 

5 Sekretarz Rady Tadeusz Olichwer 

Zadania wynikające z ustawy, statutu PIIB oraz  
regulaminu działania izb okręgowych PIIB,  
w tym w szczególności: 
- przejęcie odpowiedzialności za wykonanie 
  uchwał rady  jej prezydium, 
- redagowanie protokołów z posiedzeń rady  
  i jej prezydium oraz współpraca  
  z przewodniczącym rady i biurem prawnym 
  przy redagowaniu projektów uchwał, 
- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem 
  obowiązkowych rejestrów i list członków izby, 
- załatwianie bieżącej korespondencji, 
- nadzorowanie sprawozdawczości rady, 
- redagowanie komunikatów, informacji  
  i obwieszczeń rady w uzgodnieniu  
  z przewodniczącym rady, 
- załatwianie skarg i wniosków oraz innych 
  spraw zleconych przez przewodniczącego 
  rady,  
- przedstawianie do zatwierdzenia przez radę 
  uchwał prezydium, 
- informowanie rady o ważniejszych pracach  
  i decyzjach prezydium, 
- przygotowywanie projektów planów pracy  



  i sprawozdań z działalności rady i jej 
  prezydium, 
- nadzorowanie terminowego przesyłania 
  uchwał do wiadomości Krajowej Rady Izby  
  i Ministerstwa, 
- nadzorowanie pracy biura i składanie 
  przewodniczącemu rady wniosków w tych 
  sprawach, 
- składanie oświadczeń woli w imieniu 
  okręgowej rady zgodnie ze stosownymi 
  uchwałami rady, 
- współpraca ze stowarzyszeniami naukowo- 
  technicznymi, współpraca z PIIB. 
  

6 
Zastępca 

Sekretarza Rady 
Wiesława Grzelka-

Zimmermann 

Współdziałanie z Sekretarzem Rady   
w realizacji jego zadań. Działania w zakresie 
podnoszenia rangi i prestiżu zawodu oraz 
samorządu inżynierów budownictwa. Realizacja 
zadań zleconych przez przewodniczącego rady, 
w tym udział  
w pracach składów orzekających i zespołach  
ds. nieruchomości DOIIB. 
 

  
7 Członek Prezydium Adrian Ciejak 

Współpraca z wydziałami Architektury  
i Budownictwa oraz PINB w zakresie 
interpretacji przepisów prawa budowlanego, 
koordynacja spraw związanych z eksploatacją  
i utrzymaniem budynku siedziby DOIIB 
oraz nieruchomości „Wzgórze Marty” 
w Przesiece. Realizacja zadań zleconych przez 
przewodniczącego rady. 
 

8 Członek Prezydium Daniel Jarząbek 

Pomoc w tworzeniu i organizacji działalności 
Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB,  
organizacja imprez integracyjnych  
i promujących DOIIB. Realizacja zadań 
zleconych przez przewodniczącego rady. 
 

9  Członek Prezydium Marek Kaliński 

Działania w zakresie aktywizacji młodych 
członków DOIIB oraz inicjowanie działań  
w zakresie pomocy tym członkom.  
Realizacja zadań zleconych przez 
przewodniczącego rady. 
 

10 Członek Prezydium Zbigniew Kiliszek 

Działania samopomocowe skierowane do 
członków DOIIB. Realizacja zadań zleconych 
przez przewodniczącego rady. 
 

11  Członek Prezydium Danuta Paginowska 

Kierowanie Pracami Zespołu Prawno-
Regulaminowego Rady DOIIB, współpraca  
z Komisją Prawno-Regulaminową Krajowej 
Rady PIIB, sporządzanie opinii  w sprawach 
prawno-regulaminowych,  zleconych przez  
przewodniczącego rady. Realizacja zadań 
zleconych przez przewodniczącego rady. 
 



12 Członek Prezydium Piotr Zwoździak 

Inicjowanie współpracy DOIIB  z  samorządami 
terytorialnymi, samorządami zawodowymi, 
przedsiębiorstwami i parlamentarzystami. 
Pełnienie funkcji rzecznika prasowego przy 
ścisłej współpracy z przewodniczącym rady 
DOIIB. Realizacja zadań zleconych przez 
przewodniczącego rady. 
 

 
W roku 2016 Rada zebrała się na swych posiedzeniach 7 razy w dniach: 18 lutego, 17 marca, 9 czerwca, 17 
lipca, 29 września, 17 listopada i 15 grudnia. Działające w imieniu Rady DOIIB Składy Orzekające ds. 
indywidualnych zebrały się 12 razy, a Składy Orzekające ds. członków transgranicznych 3 razy. 
W roku 2016 Rada DOIIB podjęła 181 uchwał. Średnia frekwencja Członków Rady na posiedzeniach wyniosła 
77%.  
 
Prezydium Rady zebrało się 7 razy w dniach: 21 stycznia, 3 marca, 11 maja, 9 czerwca,  7 lipca, 8 września i 20 
października. Podjęło 1 uchwałę. Średnia frekwencja Członków Prezydium Rady na posiedzeniach wyniosła 77%.  
 

W roku 2016 bez zmian w strukturach PIIB pracowali:   

 Janusz Szczepański   - Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz członek   
Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB, 

 Eugeniusz Hotała   - Członek Krajowej Rady PIIB oraz członek zespołu ds.  
                                        współpracy z zagranicą oraz ekspert zespołu PIIB ds.            
                                        współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych, 
  członek zespołu Krajowej Rady ds. Statutu   

 Tadeusz Olichwer   - Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Zofia Zwierzchowska   - Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, 

 Danuta Duch-Mackaniec  - Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 Danuta Paginowska    - Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawiciel DOIIB w                 
Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB  

 Anna Ficner    - Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

 Wiesława Grzelka-Zimmermann    - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 Andrzej Pawłowski         - Członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego                                       
przy KR PIIB 

 

Rada Izby skupiła się na wykonywaniu zadań statutowych samorządu zawodowego. Istotnym elementem pracy 
była realizacja uchwał podjętych na XV Okręgowym Zjeździe DOIIB. Rozwijano działania umożliwiające 
podnoszenie kwalifikacji członków w tym produkcję szkoleń w powstałej telewizji internetowej DOIIB, 
organizowano  spotkania z ekspertami dające pole dla poradnictwa zawodowego. Kontynuowano działania 
wypracowujące dobre relacje pomiędzy członkami Izby a przedstawicielami organów nadzoru budowlanego i 
urzędów architektoniczno-budowlanych. Nie zapomniano o wzmacnianiu koleżeńskich oraz zawodowych więzi 
inżynierskich. DOIIB aktywnie uczestniczyła w organizowaniu wydarzeń związanych Europejską Stolicą Kultury 
Wrocław 2016, które nazwane zostały Festiwalem Budownictwa 2016. Zadania Rady realizowane były m.in. 
przez powołane przez nią zespoły i komisje. Ich prace zostały opisane w punkcie 21 sprawozdania. 
Przedstawiciele Rady pracowali również na rzecz całego środowiska inżynierów włączając się w prace PIIB 
dotyczące zmian i tworzenia  aktów prawnych związanych z budownictwem. Wszystkie działania miały na celu 
umocnienie w odbiorze społecznym pozycji inżyniera budownictwa jako przedstawiciela zawodu zaufania 
publicznego. 
 

 

W działalności Rady w roku 2016 można wyróżnić następujące zadania: 

1. Organizacja wykonywania zadań statutowych samorządu zawodowego;  

2. Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich;  
 
3. Organizacja  pracy biura DOIIB;  

4. Aktualizacja bazy danych Członków DOIIB i wydawanie zaświadczeń o przynależności do izby;  

5. Dystrybucja informacji i prasy fachowej;  

6. Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” i jego publikacja;   



7. Zorganizowanie i prowadzenie działalności telewizji internetowej DOIIB;  

8. Organizacja szkoleń dla Członków DOIIB, w tym szkoleń przez internet, pomoc finansowa w indywidualnym 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Członków Izby;  

9. Poradnictwo zawodowe;  

10. Realizacja wniosków złożonych na XV Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB;  

11. Konferencja programowa Delegatów na Zjazd DOIIB; 

12. Występowanie o odznaczenia samorządowe i państwowe dla członków DOIIB;  

13. Współpraca z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w 
zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;  

14. Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów (Niemcy, Czechy);  

15. Współpraca z mediami, promocja zawodu inżyniera budownictwa, telewizja internetowa;  

16. Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych;  

17. Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB i działalność samopomocowa;  

18. Administrowanie budynkiem DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu;  

19. Administrowanie nieruchomością DOIIB w Przesiece, zakończenie działań związanych ze sprzedażą obiektu;  

20. Monitorowanie działań organów DOIIB oraz ich obsługa organizacyjna i finansowa;  

21. Działania Zespołów i Komisji Rady DOIIB.  

 
ad 1.  
Organizacja wykonywania zadań statutowych samorządu zawodowego    
 

Okręgowa Rada DOIIB pracowała jako samodzielny organ Izby. W realizacji zadań brały udział powołane przez 
nią zespoły i komisje.  Większość zespołów miała charakter stały, pracowała bowiem kolejny rok.  Były również 
powoływane zespoły o charakterze doraźnym, do realizacji jednorazowych zadań. Praca każdego zespołu została 
przedstawiona oddzielnie w odpowiednich częściach sprawozdania. Obsługę administracyjno-biurową organów 
Izby oraz zespołów i komisji prowadzili pracownicy etatowi DOIIB. 
Dane osobowe będące w dyspozycji izby chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku 2016 nie 
zmieniła się liczba zbiorów danych osobowych zgłoszonych do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Zarejestrowanych zbiorów jest 4.  
 

 
ad 2.  
Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich    

Stałe Obwodowe Zespoły Członkowskie powoływane są na okres kadencji. 

W roku 2014 zostały powołane 4 stałe Obwodowe Zespoły Członkowskie: 

1) OZC-1/21/S – świdnicki z przewodniczącym Danielem Jarząbkiem i 5 członkami 
2) OZC-2/8/S – kamiennogórski z przewodniczącym Adrianem Ciejakiem i 9 członkami 
3) OZC-3/2/S – dzierżoniowski z przewodniczącym Zenonem Naskrętem i 3 członkami 
4) OZC-4/9/S – kłodzki z przewodniczącym Zbigniewem Wnękiem i 4 członkami 

W roku 2015 powołano 11 stałych Obwodowych Zespołów Członkowskich:  

5) OZC-5/7/S – jeleniogórski grodzki  z przewodniczącym Andrzejem Zawadzkim i 3 członkami 
6) OZC-6/6/S – jeleniogórski z przewodniczącą Marią Patejuk-Stencel i 2 członkami 
7) OZC-7/17/S – oławski z przewodniczącym Tadeuszem Kowalskim i 2 członkami 
8) OZC-8/24/S – wałbrzyski grodzki z przewodniczącym Januszem Kucem i 4 członkami 
9) OZC-9/3/S – głogowski z przewodniczącym Grzegorzem Bielą i 3 członkami 
10) OZC-10/33/S – zgorzelecki z przewodniczącym Sławomirem Detko i 3 członkami 



11) OZC-11/32/S – ząbkowicki z przewodniczącym Dariuszem Miernikiem i 2 członkami 
12) OZC-12/26/S – wrocławski z przewodniczącym Ryszardem Rotterem i 8 członkami 
13) OZC-13/22/S – trzebnicki z przewodniczącym Kazimierzem Stanisławczykiem i 8 członkami 
14) OZC-14/16/S – oleśnicki z przewodniczącym Leszkiem Nawrotem i 2 członkami 
15) OZC-15/9/S – wałbrzyski z przewodniczącym Arturem Orlińskim i 2 członkami 
 
W roku 2016 powołano 1 zespół stały Obwodowy Zespół Członkowski: 

16) OZC-16/13/S – lubiński z przewodniczącym Tomaszem Kołodziejczykiem i 4 członkami  
 
Tak więc w bieżącej kadencji działa już 16 stałych Obwodowych Zespołów Członkowskich. W 2016 roku OZC 
zorganizowały 12 spotkań szkoleniowo-integracyjnych, w tym 3 dwudniowe. Ogółem wzięło w nich udział 969 
osób. Na spotkania byli również zapraszani przedstawiciele władz samorządowych powiatów dolnośląskich. 
Spotkania zostały ujęte w tabeli wykazu szkoleń zorganizowanych dla członków DOIIB w 8 punkcie 
sprawozdania.  
W spotkaniach brali udział przedstawiciele Rady DOIIB, którzy przekazywali zebranym aktualne informacja z 
działalności Izby. Oprócz wykładów spotkania dały możliwość wymiany opinii i poglądów m. in. w zakresie 
zagadnień zawodowych. Rada DOIIB oczekuje dalszych inicjatyw powoływania kolejnych zespołów. Zasady 
powoływania i działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich reguluje Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z 
dnia 24.04.2014 r. w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowy Zjazd i członków DOIIB 
w swoich obwodach wyborczych. Tekst uchwały można znaleźć na stronie internetowej DOIIB: 
www.dos.piib.org.pl. Koordynację działań OZC  w zakresie powoływania oraz udzielania bezpośredniej pomocy w 
organizacji ich działalności w imieniu Rady DOIIB prowadzi członek Rady DOIIB Grażyna Kaczyńska. 
 
 
ad 3.  
Organizacja pracy biura DOIIB   
 

W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2016 r., bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, zatrudnionych było 13 
etatowych pracowników:  

 Kierownik Biura - 4 /5 etatu        

 Główny Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych - 4 /5 etatu   

 Główny Specjalista (obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej) - 1 etat 

 Specjalista – 4 etaty, w tym: obsługa członków Izby – 1,5 osoby, obsługa Ośrodka Informacji i Szkoleń - 1 
osoba, obsługa OKK – 1,5 osoby  

 Główna Księgowa i Specjalista ds. administracyjnych (obsługa OSD) - 3/4 etatu  

 Z-ca Głównej Księgowej - 1/2 etatu 

 Asystent Księgowy - 1 etat  

 Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych (Obsługa OROZ) - 1 etat  

 Radca Prawny - 1/2  etatu  (obsługa  wszystkich  organów DOIIB  i  2 x  w tygodniu dyżury w celu 
nieodpłatnego udzielania porad członkom izby). W roku 2016 z porady prawnej skorzystało 50 osób.  

 Specjalista ds. administrowania obiektem DOIIB - 4/5 etatu. 
 
Tak jak w latach ubiegłych, na podstawie zawartej umowy, współpracował z Radą DOIIB biegły rewident 
księgowy. Obsługę prawną prowadził zatrudniony w Izbie radca prawny oraz dwie kancelarie prawne (na 
podstawie zawartych umów) - wspomagające prace organów Izby, głównie OROZ,  OSD i OKK.  Biura DOIIB, 
bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, czynne były codziennie od 8:00 do 16:00, a w środy od 9:00 do 
17:00.  Praca Biura cieszy się wysoką oceną członków Rady i wielu członków Izby, obsługiwanych przez 
etatowych pracowników DOIIB. 
 
 
ad 4.  
Aktualizacja bazy danych członków DOIIB i wydawanie zaświadczeń o przynależności do Izby - 
zaświadczenia elektroniczne.  

 
Na dzień 31 grudnia 2016 r. rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmował 
17080 kartotek, prowadzonych od początku działalności izby. 
Liczba ta obejmuje: 

      9956 osób z czynnym członkostwem  

     2240 osób z zawieszonym członkostwem, z których 2163 osoby złożyły wniosek o zawieszenie a 77 osób 

zostało zawieszonych na skutek zaległości składkowych 

     4837 osób skreślonych, w tym: 484 osoby skreślone na wniosek zainteresowanych, 3886 osób skreślonych z 

powodu zaległości składkowych, 467 osób których członkostwo ustało z powodu śmierci 

 47 osób skreślonych z powodu przeniesienia do innej izby 
Powyższe zestawienie nie zawiera wpisów transgranicznych. W roku 2016 dokonano 2 takie wpisy. Do DOIIB 
zostali przyjęci dwaj projektanci (Czech i Niemiec). Ogółem od roku  2009 dokonano 69 wpisów transgranicznych. 

http://www.dos.piib.org.pl/


Biuro Izby wygenerowało 11697 elektronicznych zaświadczeń, ważnych na okres 6 lub 12 miesięcy. Na 
indywidualne życzenie członków Izby wysyłano pocztą elektroniczne zaświadczenia o przynależności do Izby. 
Ponadto wysłano 1518 przypomnień o braku bieżących składek i 522 zawiadomienia o wszczęciu procedury 
zawieszenia w prawach członka izby lub skreślenia z listy członków Izby.  
 
 
ad 5.  
Dystrybucja informacji i prasy fachowej  

 
Jak w latach ubiegłych, DOIIB wysyłała do zainteresowanych Członków czasopisma branżowe (numery wydane 
w pierwszych czterech miesiącach roku). 

W roku 2016 wysłano: 

     Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik) -    662 egz. 

     Drogownictwo (miesięcznik) -    687 egz.  

     Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik) -    424 egz. 

     Gospodarka Wodna (miesięcznik) -    119 egz. 

     INPE (miesięcznik) -    563 egz. 

     Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik) -  2478 egz. 

     Inżynieria Morska i Geotechnika (2-miesięcznik) -      18 egz. 

     Materiały Budowlane (miesięcznik) -    396 egz.  

     Przegląd Budowlany (miesięcznik) -  1037 egz. 

     Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik) -        4 egz. 

     Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik) -      42 egz. 

     Spektrum - biuletyn SEP (2-miesięcznik) -      94 egz. 

     Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik) -      24 egz. 

     Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik) -      32 egz. 

     Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik) -      21 egz. 

 
Ogółem wysłano 6601 egzemplarzy czasopism branżowych. 

Do członków DOIIB wysłano również 109 483 egz. 11 numerów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12) czasopisma 
"Inżynier Budownictwa" dystrybuowanego przez Wydawnictwo PIIB. Koszt wysyłki czasopisma pokrywa DOIIB.  
Na stronie głównej www.dos.piib.org.pl można wpisać się na listę osób otrzymujących newslettera dot. szkoleń. 
Liczba adresów, na które wysyłane są mailowe informacje na koniec ubiegłego roku wynosiła 2127.  
Strona była na bieżąco uzupełniana i rozbudowywana. Zamieszczono na niej aktualne informacje i komunikaty, w 
tym informacje dotyczące szkoleń, posiedzeń Rady i działań Izby. W zakładce „PRACA” publikowane są 
zgłaszane do Izby oferty pracy. Swoje zakładki na stronie internetowej mają organy Izby tj. Okręgowa Rada 
DOIIB, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny. Bazę internetowych wydań czasopisma DOIIB „Budownictwo 
Dolnośląskie” uzupełniły 3 numery wydane w roku 2016. W wydzielonej strefie dostępnej dla członków Izby po 
zalogowaniu, udostępniane były następujące zasoby: 

 Normy SEP - w minionym roku odnotowano 362 wejść na stronę, co daje średnią 30,2 wejść na miesiąc. 

Dostęp do norm uzyskało 55 nowych użytkowników, do końca roku wszystkich było 198. 

 ŚZWPP (Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych) - odnotowano 453 wejścia na stronę, co daje 

średnią 37,8 wejść na miesiąc. 
Nowością na stronie internetowej jest link do zasobów TELEWIZJI INTERNETOWEJ DOIIB, omówionej w 
punkcie 15 sprawozdania. 
Ogółem w minionym roku zarejestrowano ok.405 tys. wejść na stronę izby.  
 
W roku 2016 z poziomu strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl po 
indywidualnym zalogowaniu możliwy był (i jest nadal) dostęp on-line do: zaświadczeń  elektronicznych, e-
learningu, blankietów opłat, szkoleń, biblioteki norm, serwisu e-Sekocenbud, serwisu budowlanego, serwisu 
Prawo Ochrony Środowiska, serwisu BHP, serwisu Bistyp.  
 
W związku z likwidacją Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB zostało rozwiązane „Porozumienia o 
współpracy” zawarte z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział we Wrocławiu, na 
podstawie którego członkowie DOIIB w latach poprzednich skorzystali z bezpłatnego dostępu do zasobów 
bibliotecznych ośrodka. Od stycznia do kwietnia 2016 r. z zasobów Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń 
PZITB skorzystało ok. 20 członków izby.  
 
 
ad 6.  
Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” i jego publikacja  

http://www.dos.piib.org.pl/
http://www.piib.org.pl/


 

W roku 2016 czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” ukazało się trzy razy: w kwietniu, wrześniu i grudniu. Rada 
Programowa została wymieniona w punkcie 21 sprawozdania. Redakcję tworzyli, tak jak w latach poprzednich, 
redaktor naczelna Agnieszka Środek i redaktor prowadzący Szymon Maraszewski. Do współpracy zapraszani byli 
autorzy gwarantujący wysoki poziom i interesującą tematykę publikowanych artykułów. Materiały edytowane były 
w działach: samorząd zawodowy, aktualności, inżynierowie Dolnego Śląska, ciekawe realizacje na Dolnym 
Śląsku, trochę historii, pomysł na weekend.  
W roku 2016 zakres publikacji rozszerzony został o działy: na Dolnym Śląsku, orzecznictwo dyscyplinarne. Po raz 
pierwszy został opublikowany materiał opracowany przez inną okręgową izbę inżynierów budownictwa. Była to 
wkładka tematyczna informatora Śląskiej OIIB pt.: Zabezpieczenia konstrukcji budowlanych przed wpływami 
eksploatacji górniczej  w dokumentacji projektowej. Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej Izby. Ograniczona liczba egzemplarzy została wydrukowana i rozesłana do  Powiatowych 
Inspektorów Nadzoru Budowlanego na terenie Dolnego Śląska, Wydziałów Budownictwa i Architektury w 
Starostwach Powiatowych, do PIIB i okręgowych izb budownictwa na terenie Polski oraz zaprzyjaźnionych izb 
zagranicznych. Również uczelnie wyższe Dolnego Śląska kształcące inżynierów kierunków budowlanych i osoby 
związane z naszym środowiskiem otrzymały egzemplarze pisma. Czasopismo rozdawano również uczestnikom 
Forum Inżynierskiego, Gali Inżynierskiej, na spotkaniach Obwodowych Zespołów Członkowskich, członkom 
DOIIB podczas wizyt w biurze Izby oraz młodym inżynierom podczas uroczystości wręczania im decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych. 
 
 
ad 7.  
Zorganizowanie i prowadzenie działalności telewizji internetowej DOIIB 
 

W ciągu całego roku 2016 działała Telewizja Internetowa DOIIB na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem 
Dziennikarzy i Wydawców we Wrocławiu. Szczegółowy wykaz materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz 
promujących izbę zawarto w p. 15. sprawozdania. Korzystanie z materiałów zawartych na stronie TV DOIIB jest 
nieograniczone i w ciągu minionego roku na stronę tę zanotowano ponad 8 tyś wejść, przy czym globalna liczba 
korzystających z materiałów filmowych telewizji internetowej DOIIB wynosi wg licznika You Tube ponad 25 tyś. 
Planuje się kontynuację działalności TV DOIIB w roku 2017.  
 
 
ad 8.  
Organizacja szkoleń dla członków DOIIB, w tym szkoleń przez internet, pomoc finansowa w 
indywidualnym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Izby   
 

W roku 2016 DOIIB zorganizowała dla swoich członków 76 szkoleń we Wrocławiu i w innych miastach Dolnego 
Śląska. Tematyka szkoleń była bardzo zróżnicowana. Były wśród nich szkolenia o tematyce dotyczącej 
wszystkich członków Izby, były też szkolenia branżowe. Wiele materiałów szkoleniowych publikowanych jest na 
stronie internetowej DOIIB. Ogółem w roku 2016 w szkoleniach wzięło udział 4982 członków DOIIB. 

Ponadto 39 osób, które ponownie wpisały się na listę członków izby, zostało przeszkolonych zgodnie z 
wymogami uchwały Krajowej Rady PIIB z dnia 21.10.2015 r. w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń 
uzupełniających. Z tej liczby 26 przeszkoliło się w biurze DOIIB a 13 przez portal internetowy PIIB. 

Dwa szkolenia z tych, które odbyły się z inicjatywy i staraniem Obwodowych Zespołów Członkowskich. Szkolenia 
były częściowo sponsorowane przez firmy z branży budowlanej.  
 
ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DOIIB W ROKU 2016  

LP Tytuł szkolenia Prowadzący Data Miejsce 
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1 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu trzebnickiego (OZC) 
Proponowane zmiany prawne w projekcie 
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i 
Kodeksu budowlanego w świetle zmian w 
Prawie budowlanym wprowadzonych w 2015 
roku i ich skutki dla zawodu inżyniera 
budownictwa 

mgr inż. Danuta 
Paginowska 

22.01.16 Trzebnica 4,5 47 
INICJATYWA 

OZC 

2 
Szkolenie w ramach Targów 
ELEKTROTECHNIKA 2016 

  27-29.01.16 Warszawa 8 32   

3 
Wycieczka techniczna na Międzynarodowe 
Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 

dr inż. Andrzej 
Pawłowski 

02.02.16 Poznań   25   

4 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego (OZC) 
Nowelizacja Prawa budowlanego – nowe 
regulacje w procesie budowlanym 

mgr inż. Gabriel 
Marek 

13.02.16 Wałbrzych 3,5 92 
INICJATYWA 

OZC 

5 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z Wałbrzycha i powiatu 
wałbrzyskiego (OZC) 
Skutki ostatnich zmian w rozporządzeniach o 
projekcie budowlanym i dzienniku budowy 

mgr inż. Gabriel 
Marek 

13.02.16 Wałbrzych 2 92 
INICJATYWA 

OZC 

6 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
inżynierów budownictwa 

mgr Maria 
Tomaszewska-
Pestka 

17.02.16 Wrocław 2 13 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

7 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu trzebnickiego (OZC) 
Rola Inżyniera Budownictwa pełniącego 
samodzielną funkcję techniczną w procesie 
inwestycyjnym w świetle doktryny  
i orzecznictwa 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

26.02.16 Trzebnica 4,5 43 
INICJATYWA 

OZC 

8 
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – 
od uzgadniania dokumentacji projektowej do 
stanowiska Państwowej Straży Pożarnej 

mł. bryg. Rafał 
Wąsek 

02.03.16 Legnica 4 77   

9 
Zmiany w Prawie budowlanym w świetle 
doktryny i orzecznictwa 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

04.03.16 
Bolesławi

ec 

6 

41   

10.03.16 Głogów 37   

11.03.16 Legnica 92   

17.03.16 Kłodzko 57   

18.03.16 Wałbrzych 58   

21.04.16 Wrocław 254   

22.04.16 
Jelenia 
Góra  

80   

10 
Jak szybko i poprawnie zaprojektować 
dowolna instalację RTV/SAT 

mgr inż. Maciej 
Kołakowski 

08.03.16 Wrocław 

3 
17   

31.05.16 
Jelenia 
Góra  

4   

11 

Cykl szkoleń w ramach TARBUD 2016 
1. Sky Tower – nowa wizytówka Wrocławia 
2. Centrum Historii Zajezdnia 
3. Biurowiec  Dominikański 
4. Narodowe Forum Muzyk” – perła dla sztuki, 
perła w budownictwie 
5. Wpływ systemu grzewczego na 
efektywność i koszty eksploatacji 
niskoenergetycznego domu jednorodzinnego 
6. Systemowe rozwiązania wytwarzania 
energii z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w budownictwie 
7. Budowa i termomodernizacja budynków 
energooszczędnych- programy 
dofinansowania 

dr inż. Jacek 
Dudkiewicz 
mgr inż. arch. 
Zbigniew 
Maćków 
mgr inż. Andrzej 
Monastyrski 
mgr inż. Jakub 
Tomalik 
mgr inż. Marek 
Wolny 
inż. Paweł 
Kurgan 
dr inż. 
Małgorzata 
Szulgowska-
Zgrzywa, Rafał 
Dobkiewicz 
mgr inż. Jerzy 
Żurawski  

18.03.16 Wrocław 5 14   

12 
Istota ochrony praw autorskich w 
wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa 

mec. Małgorzata 
Sosnowska 

23.03.16 Wrocław 2 8 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 



13 
Zmiany w Prawie budowlanym w zakresie 
elektroenergetyki 

mgr inż. arch. 
Gabriel Marek 

07.04.16 Wrocław 3 37   

14 

Akademia Inżyniera 
1) Gazowe pompy ciepła jako żródła ciepła i 
chłodu w obiektach biurowych 
2) Projektowanie systemów grzewczo-
chłodzących z zachowaniem wysokiej 
sprawności (SCOP) oparte na pompach 
ciepła Dimplex 
3) Zawory kulowe Naval  i przepustnice Vexve 

mgr inż. Michał 
Zalewski 
mgr inż. 
Katarzyna Zioła 
mgr inż. Adam 
Koniszewski 
mgr inż. Stefan 
Dembicki 

07.04.16 Wrocław 3 27   

15 

Szkolenie członków z powiatu 
wrocławskiego (OZC) 
Legalizacja istotnych odstępstw od projektu, 
ale zgodnych z miejscowym planem 

mgr inż. 
Stanisław 
Żygadło 

26.04.16 Wrocław 1 23 
INICJATYWA 

OZC 

16 

Szkolenie członków z powiatu 
wrocławskiego (OZC) 
Ściany wewnętrzne, działowe i osłonowe z 
H+H  

inż. Paweł 
Sanigórski 

26.04.16 Wrocław 1 23 
INICJATYWA 

OZC 

17 

Szkolenie członków z powiatu 
wrocławskiego (OZC) 
Bezbłędny projekt warunkiem udanej 
inwestycji 

mgr inż. Rafał 
Zarzycki 

26.04.16 Wrocław 1 23 
INICJATYWA 

OZC 

18 
Utrzymanie obiektów w należytym stanie 
technicznym - nowe regulacje prawne 

mgr Agnieszka 
Znamiec 

12.05.16 Wrocław 2 14 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

19 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Produkty i technologie związane z 
fotowoltaiką 

mgr inż. Michał 
Juszkowski 

20.05.16 Lasocin 1 90 
INICJATYWA 

OZC 

20 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Produkty i technologie odnawialnych źródeł 
energii, dyrektywa ErP  

mgr inż. Michał 
Juszkowski 

20.05.16 Lasocin 1 90 
INICJATYWA 

OZC 

21 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Dachy, elewacje, obróbki blacharskie i 
odwodnienia z blachy tytan-cynk – najczęściej 
popełniane błędy i sposoby ich unikania 

mgr inż. Piotr 
Romanowski 

20.05.16 Lasocin 1,5 90 
INICJATYWA 

OZC 

22 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Poliuretan - efektywny materiał izolacyjny 
stosowany w budownictwie: natrysk pianki, 
płyty oraz izolacje techniczne 

mgr inż. Maciej 
Kubanek 

20.05.16 Lasocin 1 90 
INICJATYWA 

OZC 

23 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Zamówienia publiczne – istotne zmiany 
Prawa zamówień publicznych po nowelizacji  

dr inż. Janusz 
Rybka 

20.05.16 Lasocin 1,5 90 
INICJATYWA 

OZC 

24 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Warunki wydawania pozwolenia przez 
starostwo powiatowe na roboty budowlane  
przy obiekcie budowlanym wpisanym do 
rejestru zabytków oraz na roboty budowlane  
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków  

mgr inż. arch.  
Agnieszka 
Kruchlak 

21.05.16 Lasocin 1,5 64 
INICJATYWA 

OZC 

25 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Realizacja procesu inwestycyjnego w świetle 
zmian Prawa budowlanego oraz niektórych 
innych ustaw  

mgr inż. arch.  
Agnieszka 
Kruchlak 

21.05.16 Lasocin 1 64 
INICJATYWA 

OZC 

26 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Istotne zmiany w Prawie budowlanym w 
świetle doktryny i orzecznictwa  

mec. Jolanta 
Szewczyk 

21.05.16 Lasocin 2 64 
INICJATYWA 

OZC 

27 
Wycieczka techniczno-integracyjna na 
lotnisko Schonefeld 

dr inż. Andrzej 
Pawłowski 

26.05.16 Berlin 2 26   

28 
Podstawa prawna odpowiedzialności 
zawodowej inżyniera budownictwa na 
przykładzie wybranych orzeczeń 

mec. Ewa 
Karkut-Żabińska 

02.06.16 Wrocław 2 5 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 



29 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu zgorzeleckiego i 
lubańskiego (OZC) 
Zaopatrzenie w energię budynków 
energooszczędnych 

dr inż. Maria 
Kostka 

04.06.16 
Zamek 
Czocha 

4 39 
INICJATYWA 

OZC 

30 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu zgorzeleckiego i 
lubańskiego (OZC) 
Efektywne domy z czystą energią 

mgr inż. arch. 
Piotr Michalski 

04.06.16 
Zamek 
Czocha 

3 39 
INICJATYWA 

OZC 

31 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu trzebnickiego (OZC) 
Podstawowe czynności resuscytacyjne w 
zatrzymaniu krążenia wraz z ćwiczeniami 
praktycznymi 

dr med. Barbara 
Wartenberg 

13.06.16 Trzebnica 2 23 
INICJATYWA 

OZC 

32 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu trzebnickiego (OZC) 
Prosperity w budownictwie zaczyna się od 
świadomości budowlańców. Psychologia 
budowy 

mgr inż. Teresa 
Bilińska 

13.06.16 Trzebnica 2 23 
INICJATYWA 

OZC 

33 
Projektowanie konstrukcji murowych według 
Eurokodu 7 

dr hab. inż. 
Krzysztof 
Schabowicz 

20.06.16 
Bolesławi

ec 

5 

12   

27.06.16 Lubin 17   

29.06.16 Wałbrzych 19   

01.07.16 Wrocław 64   

34 

Forum Inżynierskie DOIIB  
Rola samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w kontekście współpracy z 
organami administracji architektoniczno-
budowlanej oraz organami nadzoru 
budowlanego w świetle obowiązujących norm 
prawa budowlanego 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

22.09.16 
Krotoszyc

e 
2 94   

35 
Forum Inżynierskie DOIIB  
Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu 
budowlanego  

mgr inż. Jan 
Spychała 

22.09.16 
Krotoszyc

e 
2 94   

36 
Forum Inżynierskie DOIIB  
Czy jest możliwe wykonanie prawidłowego 
projektu budowlanego 

mgr inż. arch. 
Gabriel Marek 

22.09.16 
Krotoszyc

e 
2 94   

37 
Innowacyjne technologie opomiarowania 
wody i ciepła w świetle dyrektywy o 
efektywności energetycznej EED   

mgr inż. Andrzej 
Zych  

27.09.16 Wrocław 1 20   

38 Dyrektywa ErP a kotły gazowe  
mgr inż. Marcin 
Jóskowski 

27.09.16 Wrocław 1 20   

39 

Uzdatnianie wody studziennej oraz 
wodociągowej w oparciu o wymagania 
zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
13.11.2015r., Dz.U. z 2015r., poz. 1989 

mgr inż. Marcin 
Chmielewski 

27.09.16 Wrocław 1 20   

40 
Detekcja i pomiar gazu. Podstawowe 
wytyczne projektowe   

mgr inż. Łukasz 
Fryska 

27.09.16 Wrocław 1 20   

41 Regulacja hydrauliczno-termostatyczna Herz  
mgr inż. 
Jarosław 
Orszulik 

27.09.16 Wrocław 1 20   

42 

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach 
budowlanych. Instalacje elektryczne, 
wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, 
montaż, eksploatacja 

  29.09.16 Katowice 6,5 34   

43 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu wałbrzyskiego, 
świdnickiego i Wałbrzycha (OZC) 
Legalizacja i skutki samowoli budowlanej dla 
obiektów wznoszonych w różnych latach z 
przykładami orzecznictwa  

mec. Jolanta 
Szewczyk 

30.09.16 
Zagórze 

Śl. 
5 97 

INICJATYWA 
OZC 

44 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu wałbrzyskiego, 
świdnickiego i Wałbrzycha (OZC) 
Renowacja obiektów zabytkowych, izolacje 
przeciwwilgociowe, termiczne, tynki 
renowacyjne 

mgr inż. Maciej 
Nocoń 

30.09.16 
Zagórze 

Śl. 
2 97 

INICJATYWA 
OZC 

45 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu wałbrzyskiego, 
świdnickiego i Wałbrzycha 
Uwarunkowania prawne wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w świetle obrad XV Krajowego 
Zjazdu PIIB 

mgr inż. Andrzej 
Hryciuk  
mgr inż. Jacek 
Fokczyński          

01.10.16 
Zagórze 

Śl. 
2 38 

INICJATYWA 
OZC 

46 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
mgr inż. 
Tadeusz 
Masłowski 

04.10.16 Wrocław 
5 

24   

06.10.16 Legnica 18   



inż. Adam 
Kwaśniewski 

08.11.16 
Jelenia 
Góra  

34   

15.11.16 Świdnica 26   

47 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Technologie w budownictwie – systemy 
ocieplania budynków; problemy techniczne i 
błędy wykonawcze 

mgr inż. Tomasz 
Dąbrowski 
mgr inż. Marcin 
Malinowski 

07.10.16 
Kudowa 

Zdrój 
1 105 

INICJATYWA 
OZC 

48 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Lekkie obudowy – zalety i właściwości  

mgr inż. Eliza 
Gissel 

07.10.16 
Kudowa 

Zdrój 
1 105 

INICJATYWA 
OZC 

49 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Instalacje teletechniczne w świetle 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

mgr inż. 
Stanisław 
Wyłomański 

07.10.16 
Kudowa 

Zdrój 
1 105 

INICJATYWA 
OZC 

50 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
1. Ustawa o wyrobach budowlanych: Ustawa 
o systemie oceny zgodności – podstawowe 
zasady związane z normalizacją i 
wprowadzaniem wyrobów budowlanych do 
obrotu. Oznakowanie CE i znakiem 
budowlanym; systemy oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych. Sposób 
dokumentowania wyrobów budowlanych  
2. Podstawowe zasady związane z 
normalizacją i wprowadzaniem wyrobów 
budowlanych do obrotu 

mgr inż. Maria 
Bogacka 

07.10.16 
Kudowa 

Zdrój 
3 105 

INICJATYWA 
OZC 

51 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Zamówienia publiczne – istotne zmiany 
Prawa zamówień publicznych po nowelizacji  

dr inż. Janusz 
Rybka 

07.10.16 
Kudowa 

Zdrój 
1,5 105 

INICJATYWA 
OZC 

52 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego (OZC) 
Zakończenie budowy, przekazanie obiektu 
budowlanego do użytkowania w świetle 
ustawy prawo  budowlane, ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i reali- 
zacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
oraz  orzecznictwa sądów administracyjnych 

mgr inż. Tomasz 
Radziewski 

08.10.16 
Kudowa 

Zdrój 
4 92 

INICJATYWA 
OZC 

53 
Kontrakty budowlane w świetle pełnienia 
samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

14.10.16 
Bolesławi

ec 

5 

15   

17.10.16 
Jelenia 
Góra  

54   
18.10.16 Wrocław 187   

03.11.16 Bardo Śl. 21   

04.11.16 Wałbrzych 50   

24.11.16 Legnica 54   

25.11.16 Głogów 36   

54 
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – 
od uzgadniania dokumentacji projektowej do 
stanowiska Państwowej Straży Pożarnej 

mł. kpt. mgr 
Rafał Lik 

18.10.16 Wałbrzych 4 99   

55 

Nowe rozwiązania w technice sanitarnej 
1. CUBE – kompaktowe urządzenia typu 
rooftop i inne urządzenia z oferty produktowej 
Flowair  
2. Zawory kulowe Naval i przepustnice Vexve  
3. Pompy ciepła – kiedy korzyści z ich 
stosowania. Fakty i mity. 

Maciej Midura 
Filip Konieczny 
Stefan Dembicki 
Adam 
Koniszewski 

21.10.16 Wrocław 3 23   

56 
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 
w praktyce inżyniera budownictwa 

dr inż. Janusz 
Rybka 

26.10.16 Wrocław 2,5 5 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

57 
11. Dni Oszczędzania Energii 
Poprawa efektywności energetycznej 
budynków objętych ochroną konserwatorską 

mgr inż. Jerzy 
Żurawski 

26-27.10.16 Wrocław 9 8   



58 
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność 
zawodową w budownictwie 

mec. Ewa 
Karkut-Żabińska 

09.11.16 Wrocław 2 7 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

59 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu jeleniogórskiego i 
Jeleniej Góry (OZC) 
Wymogi przeciwpożarowe przy oddawaniu 
budynku do użytkowania w świetle 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

st. kpt. mgr 
Wojciech Gral  

23.11.16 
Mysłakowi

ce 
2 104 

INICJATYWA 
OZC 

60 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu jeleniogórskiego i 
Jeleniej Góry (OZC) 
Samowola budowlana w świetle przepisów 
prawa budowlanego i orzecznictwa 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

23.11.16 
Mysłakowi

ce 
4 104 

INICJATYWA 
OZC 

61 
Grzyby w budynkach: zagrożenia, 
diagnostyka, przyczyny i sposoby 
zapobiegania 

prof. Krzysztof 
Matkowski 

23.11.16 Wrocław 2 10 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

62 
Konferencja TISNOB 2016: Trwałość i 
skuteczność napraw obiektów budowlanych  

  24-26.11.16 Wrocław 9 21   

63 
Nowoczesne systemy stropowe sprężone 
RECTOR 

mgr inż. arch. 
Przemysław 
Deryło 

28.11.16 Wrocław 
3 

55   

09.12.16 Karpacz 23   

64 
Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe: 
Duże mosty wieloprzęsłowe, projektowanie, 
technologie budowy, monitoring 

  29-30.11.16 Wrocław 12 30   

65 Hydroilzolacje i badanie wilgotności murów 
dr inż. Zygmunt 
Matkowski 

30.11.16 Wrocław 2 10 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

66 

Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – 
wymagania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej w procesie inwestycyjno-
projektowym 

mł. kpt. mgr 
Rafał Lik 

07.12.16 
Jelenia 
Góra  

4 62   

67 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu głogowskiego, 
górowskiego i polkowickiego 
Zakres i znaczenie kompleksowej 
termomodernizacji budynków wielorodzinnych  

dr inż. Piotr 
Jadwiszczak 

08.12.16 Głogów 2,5 70 
INICJATYWA 

OZC 

68 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu głogowskiego (OZC), 
górowskiego i polkowickiego 
Innowacyjne technologie opomiarowania 
wody i ciepła                      

mgr inż. Andrzej 
Zych 
dr inż. Piotr 
Jadwiszczak 
mgr inż. 
Aleksandra 
Rostocka 
mgr inż. 
Jarosław 
Dokurno 

08.12.16 Głogów 1,5 70 
INICJATYWA 

OZC 

69 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu głogowskiego (OZC), 
górowskiego i polkowickiego 
Przepisy i procedury odbioru 
budynków/budowli  

mgr inż. 
Aleksandra 
Rostocka 

08.12.16 Głogów 1 70 
INICJATYWA 

OZC 

70 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu głogowskiego (OZC), 
górowskiego i polkowickiego 
Legalizacja budynków/budowli  

mgr inż. 
Jarosław 
Dokurno 

08.12.16 Głogów 1 70 
INICJATYWA 

OZC 

71 
Wycieczka techniczna na budowę Centrum 
Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego (ul. 
Sucha, Borowska, Dyrekcyjna i Joannitów) 

mgr inż. Anita 
Fokczyńska 

09.12.16 Wrocław 2 26   

72 
Prawo zamówień publicznych po nowelizacji - 
wybrane zagadnienia praktyczne i 
teoretyczne  

mec. Mikołaj 
Maźwa 

16.12.16 Wrocław 3,5 23   

73 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu świdnickiego (OZC) 
Założenia kodeksu urbanistyczno-
budowlanego 

mgr inż. Andrzej 
Hryciuk  

17.12.16 Świdnica 1 42 
INICJATYWA 

OZC 

74 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu świdnickiego (OZC) 
Działania DOIIB we wspólnych płaszczyznach 
ze szkołami ponadpodstawowymi w rejonie 
Świdnicy i Wałbrzycha 

mgr inż. 
Krystyna 
Kowalonek 

17.12.16 Świdnica 1 42 
INICJATYWA 

OZC 

75 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków z powiatu świdnickiego (OZC) 
Podsumowanie konferencji programowej 
DOIIB odbytej we Wrocławiu 10 grudnia br. 

mgr inż. Daniel 
Jarząbek 

17.12.16 Świdnica 1 42 
INICJATYWA 

OZC 



76 
Przeszkolenie osób ponownie wpisujących się 
na listę Członków DOIIB 

dr hab. 
Eugeniusz 
Hotała 

grudzień  
2016 

Wrocław 2 43   

    
 

Σ 4982 osób 

 

Średni koszt 1 szkolenia na pojedynczego członka Izby w roku 2016 wyniósł 126 zł.  

 

W ubiegłym roku rozbudowana została baza szkoleń dostępnych w Telewizji Internetowej DOIIB. W roku 

sprawozdawczym opublikowanych zostało 26 wykładów nagranych podczas różnych szkoleń i spotkań z 

ekspertami. Nagrania te są ujęte w zestawieniu w punkcie 15 sprawozdania. 

 

Rada DOIIB wspierała organizację i udział członków Izby w konferencjach naukowo – technicznych 
dofinansowując te przedsięwzięcia, po wcześniejszych indywidualnych analizach złożonych wniosków.  
 

 

 

Lista konferencji i seminariów dofinansowanych przez DOIIB w 2016 r. 

 

L.p. Nazwa konferencji Główny Organizator Miejsce i data 
Kwota 

dofinansowania 

1 
X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-
Techniczna „BUDOWNICTWO W 
ENERGETYCE”  

PZITB O/Wrocław 
Szklarska Poręba 

17-20.05.2016 
4 000,00 zł 

2 
XXV Kongres Techników Polskich oraz III 
Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 

Wrocławska Rada Federacja 
Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT 

Wrocław 
16-18.06.2016 

5 000,00 zł 

3 ElektroTrip 2016 
Politechnika Wrocławska 
Oddział Wrocławski SEP  

27-30.09.2016 1 000,00 zł 

4 
VIII Międzynarodowa Konferencja nt. 
mostów łukowych ARCH 2016 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

5-7.10.2016 
5 000,00 zł 

5 
VI Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw 

Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach 

Katowice 
10-12.10.2016 

2 000,00 zł 

6 
11. Dni Oszczędzania Energii "Poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
objętych ochroną konserwatorską" 

Dolnośląska Agencja Energii i 
Środowiska 

Wrocław 
26-27.10.2016 

2 000,00 zł 

7 
V Krajowa i III Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Trwałość i skuteczność napraw 
obiektów budowlanych" 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

24-26.11.2016 
3 000,00 zł 

8 
Wrocławskie Dni Mostowe "Duże mosty 
wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie 
budowy, monitoring" 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

29-30.11.2016 
3 000,00 zł 

 
W związku z udziałem w kursach i szkoleniach, w roku 2016 z dofinansowania indywidualnego skorzystało 39 
osób na łączną kwotę 19377 zł.  
 



Na posiedzeniu w dniu 15.12.2016 r. Rada ustaliła listę rekomendowanych konferencji  
i seminariów w roku 2017, w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę. Są to: 

1. VI Edycja Konferencji „BUDUJEMY HALE” (Poznań, 09 luty.2017 r.) 
2. Kurs Mykologiczno-Budowlany „Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem” 

(Warszawa, 20 lutego - 3 marca 2017 r.) 
3. XXXII Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI” (Wisła, 7-10 

marca 2017 r.) 
4. XL ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII (Karpacz, 20-23 marca 2017 r.) 
5. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „AWARIE BUDOWLANE” (Szczecin - Międzyzdroje, 22-26 maja 

2017 r.)  
6. Konferencja Naukowo-Techniczna „INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH” (Niepołomice, 8-10 

czerwca 2017 r.) 
7. 62 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, 

wrzesień 2017 r.) 
8. Seminarium „WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE” (Wrocław, listopad 2017 r.) 
9. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne na podstawie rekomendacji 

Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB 
 
 
Ustalono również listę rekomendowanych konferencji naukowo-technicznych w roku 2017, których organizatorzy 
mogą być dofinansowani na podstawie złożonego wniosku. Uczestniczą w nich w charakterze wolnych słuchaczy, 
jeżeli jest to technicznie możliwe, zainteresowani członkowie DOIIB, na warunkach uzgodnionych z 
organizatorem. Zwykle jest to udział w sesjach i panelach dyskusyjnych, ale bez innych świadczeń 
przysługujących pełnoprawnym uczestnikom konferencji. 
 

Lista konferencji w roku 2017,  których organizatorzy mogą być dofinansowani  
na podstawie odrębnie złożonego wniosku: 

1. VI Edycja Konferencji „BUDUJEMY HALE” (Poznań , 09 luty 2017 r.) 

2. XL ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII (Karpacz, 20-23 marca 2017 r.) 

3. Seminarium „WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE” (Wrocław, listopad 2017 r.) 

4. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje z Dolnego Śląska na 

podstawie rekomendacji Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB  

 
ad 9.  
Poradnictwo zawodowe 

 
W minionym roku kontynuowano cykl SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z EKSPERTEM. Spotkania, oprócz 
możliwości poszerzenia i usystematyzowania wiedzy z wybranej dziedziny, dały członkom Izby możliwość 
konsultacji indywidualnych problemów zawodowych. Spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem w 
środowisku inżynierów budownictwa. W roku 2016 zorganizowano 8 spotkań konsultacyjnych, z czego  
6 zostało nagranych przez Telewizję Internetową DOIIB i jest udostępnionych w zasobach TV DOIIB. 
 
Wykaz spotkań konsultacyjnych z ekspertem: 
 

L.P. DATA EKSPERT TEMAT 

1. 17.02.2016 
mgr 
Maria Tomaszewska-Pestka 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów 
budownictwa 

2. 23.03.2016 
mec. Małgorzata Sosnowska 
radca prawny 

Istota ochrony praw autorskich w wykonywaniu zawodu inżyniera 
budownictwa 
NAGRANIE  TV  DOIIB 

3. 12.05.2016 
mgr 
Agnieszka Znamiec 

Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym - nowe 
regulacje prawne 

4. 1.06.2016 
mec.  
Ewa Karkut-Żabińska 
radca prawny 

Podstawa prawna odpowiedzialności zawodowej inżynierów 
budownictwa na przykładzie wybranych orzeczeń 
NAGRANIE  TV  DOIIB 

5. 26.10.2016 
dr inż. 
Janusz Rybka 

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji w praktyce inżyniera 
budownictwa 
NAGRANIE  TV  DOIIB 

6. 9.11.2016 
mec.  
Ewa Karkut-Żabińska 
radca prawny 

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność zawodową w 
budownictwie 
NAGRANIE  TV  DOIIB 



7. 23.11.2016 
prof. 
Krzysztof Matkowski 

Grzyby w budynkach: zagrożenia, diagnostyka, przyczyny i 
sposoby zapobiegania 
NAGRANIE  TV  DOIIB 

8. 30.11.2016 
dr inż.  
Zygmunt Matkowski 

Hydroizolacje i badanie wilgotności murów 
NAGRANIE  TV  DOIIB 

 
 
ad 10.  
Realizacja wniosków złożonych na XV Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB  

 
XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB odbył się 16 kwietnia 2016 r. W obradach wzięło udział 137 
delegatów spośród 172 uprawnionych, co stanowi 79,65 % tej liczby. W Zjeździe udział wzięli  również  
zaproszeni członkowie organów oraz goście.  
W trakcie obrad delegaci podjęli 25 uchwał. Złożyli 13 wniosków, z których 7 (nr 2, 3, 4, 7, 8, 11 i 13) na wniosek 
Komisji Uchwał i Wniosków Zjazd przekazał Okręgowej Radzie DOIIB do rozpatrzenia, 3 wnioski (nr  5, 10, 12) 
skierowano do Krajowej Rady PIIB oraz 3 wnioski      (nr 1, 6 i 9) skierowano na Krajowy Zjazd PIIB.  
Stanowisko Rady DOIIB w sprawie wniosków zgłoszonych przez delegatów na XV Zjeździe Sprawozdawczym 
skierowanych do niej zostało omówione i uzasadnione w Uchwale nr 128/R/2016 z dnia 29.09.2016. Uchwała ta 
została  przesłana wszystkim delegatom w dniu 21.10.2016 r. Żaden z wnioskodawców ani delegatów nie wniósł 
do niej zastrzeżeń.  
Przekazane Radzie do rozpatrzenia wnioski o numerach: 2, 3, 4, 7, 8, 11 i 13, Rada DOIIB, po analizie 
merytorycznej uwzględniającej opinię Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB, opinię prawną oraz ramy 
uchwalonego budżetu,  postanawia  zrealizować  w  sposób  
opisany  poniżej.  
 
 
WNIOSEK NR 2  - STANOWISKO RADY DOIIB 
 
Treść wniosku nr 2: 

Powołanie przez Radę DOIIB zespołu d.s. ustanowienia złotej jubileuszowej odznaki pamiątkowej DOIIB (np. 20, 
lub 25-lecia) 
Uzasadnienie: 

Ustanowienie takiej odznaki, której otrzymanie przez członka byłoby uzależnione od jednego tylko kryterium: 
czasokresu opłacania składek (np. 20 lat) umożliwiłoby uhonorowanie wszystkich czynnych członków, niezależnie 
od pełnionych przez nich funkcji w DOIIB. Odznaka taka byłaby przyznawana jednorazowo, w przypadku 
likwidacji Izby odznaka ta przyznana by została jako pamiątkowa wszystkim czynnym członkom Izby, stanowiłaby 
ona wartościową pamiątkę. 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Wniosek został rozpatrzony przez Radę DOIIB. Zgodnie z Regulaminem okręgowych rad, Rada może tworzyć 
komisje i zespoły pomocnicze i opiniodawczo-doradcze, w tym w sprawie ustanowienia złotej jubileuszowej 
odznaki pamiątkowej DOIIB. Biorąc jednak pod uwagę cel ustanowienia tej odznaki, którym jest zamiana 
zgromadzonych przez DOIIB znacznych środków pieniężnych na rachunkach bankowych na zdeponowane w 
mennicy złote odznaki przez 5 lat do czasu obchodów XX-lecia izby lub do czasu hipotetycznej likwidacji izby, 
Rada DOIIB uznała, że ten wniosek nie powinien być realizowany. Wytworzenie ponad 10 tyś. odznak 

sprawiłoby, że nie miałyby one unikalnej wartości numizmatycznej tylko wartość zawartego w nich złotego 
kruszcu. W hipotetycznym przypadku likwidacji izby odznaki te wchodziłyby w masę likwidacyjną zgodnie ze 
stosowną ustawą (podobnie jak w przypadku izby urbanistów) i nie byłoby możliwości wręczenia ich członkom 
izby. Obdarowywanie członków izby złotem miałoby też bardzo zły oddźwięk społeczny, a sprawą 
zainteresowałyby się z pewnością media.  Trzeba też zauważyć, że Rada DOIIB przyjęła do realizacji wniosek z 
XIII Okręgowego Zjazdu DOIIB i powołała zespół ds. zmiany siedziby izby, stąd zgromadzone środki potrzebne 
mogą być w przypadku podjęcia przez zjazd decyzji o zmianie siedziby izby. Rada podejmuje stale różne 
inicjatywy służące członkom (telewizja internetowa, współpraca z mediami, Festiwal Budownictwa), których 
realizacja jest możliwa dzięki zgromadzonym środkom finansowym. Takie działania będą nadal podejmowane w 
najbliższym czasie. 

 
WNIOSEK NR 3  - STANOWISKO RADY DOIIB 

 
Treść wniosku nr 3: 

W związku ze znaczną nadwyżką finansową Izby oraz jubileuszem 15-lecia Izby wnoszę by Rada Izby 
przeanalizowała możliwość pokrycia składki członkowskiej członkom Izby za rok 2017 mającym określony staż 
członkowski. 
Uzasadnienie: 

Izba posiada znaczną nadwyżkę finansową, co do której Rada Izby nie ma pomysłu na ich wykorzystanie. 
Należałoby w związku z tym rozważyć możliwość pokrycia składki członkowskiej za 2017 r. osobom, które mają 



określony staż w opłacaniu składek i w istocie złożyli się na powstałą nadwyżkę. Z okazji jubileuszu Izby takie 
posunięcie byłoby faktycznym działaniem na rzecz członków. 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Nie istnieje przepis prawny wyłączający ustawowy obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich 
przez członków izby. Obowiązek ten opisany jest w art.41 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa jako podstawowy, warunkujący członkostwo w izbie dające prawo legalnego 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 
można zwolnić członka izby z opłacania składek, a składki opłaca on w swoim imieniu. Składki członkowskie 
stanowią przychód izby i służą realizacji ustawowych i statutowych zadań samorządu zawodowego. Inny sposób 
realizacji wniosku to darowizna izby dla członków w celu ponownej wpłaty tej darowizny do izby przez członków 
jako składki członkowskiej. Byłaby to jednak pozorowana darowizna i z pewnością byłaby zakwestionowane przez 
organy skarbowe. Operacja przeprowadzenia 10 tys. indywidualnych darowizn byłaby niemożliwa do wykonania 
ze względów organizacyjnych i księgowych. Rada postanawia nie podejmować działań na rzecz realizacji 
tego wniosku.     

 
 
 
 
 
 
WNIOSEK NR 4  - STANOWISKO RADY DOIIB 
 
Treść wniosku nr 4: 

Wnoszę by przy organizacji następnych zjazdów brać pod uwagę możliwość parkowania przy obiekcie oraz 
konieczną wielkość powierzchni do rozmów kuluarowych 
Uzasadnienie: 

Dzisiejsza lokalizacja miejsca obrad nie pozwala na wygodne zaparkowanie w pobliżu miejsca obrad oraz na 
swobodne prowadzenie rozmów podczas przerwy 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  
Rada postanawia przyjąć wniosek do realizacji w miarę istniejących możliwości, przy czym możliwość 

wygodnego parkowania i miejsca na rozmowy kuluarowe nie będzie założeniem priorytetowym. Lokalizacje, które 
brane są pod uwagę przy organizacji zjazdów muszą przede wszystkim spełniać wymogi związane z organizacją 
obrad, a więc wielkością sali, jej wyposażeniem oraz cateringiem. Delegaci na Zjazd otrzymują zaproszenie z 
wyprzedzeniem, co daje im możliwość sprawdzenia i zaplanowania miejsca parkowania. W zaproszeniu na zjazd 
będą podane możliwości parkowania w okolicy miejsca obrad.     
 
 
WNIOSEK NR 7  - STANOWISKO RADY DOIIB 

 
Treść wniosku nr 7: 

Wprowadzenie szkoleń Izby Inżynierów z UE dotyczących możliwości wykonywania zawodu poza granicami 
Polski. 
Uzasadnienie: 

Przybliżenie możliwości podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej przez członków DOIIB. 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  
Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego DOIIB do realizacji. W organizacji szkoleń dotyczących tej tematyki będzie położony 
nacisk na dobór wykładowców, którzy mają osobiste doświadczenie w tym zakresie i faktycznie samodzielnie 
wykonują zawód za granicą. 
 
 
WNIOSEK NR 8  - STANOWISKO RADY DOIIB 

 
Treść wniosku nr 8: 

Zwiększenie wydatków w budżecie na integrację i kulturę itp. 
Uzasadnienie: 

Integracja środowiska inżynierów. 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  
Rada przyjmuje wniosek do realizacji. Realizację wniosku rozpoczęto już w roku 2016,      a w budżecie na ten 

rok przewidziano znaczną kwotę 250 tyś zł na wydatki związane z Festiwalem Budownictwa, w którym wzięło 
udział ponad 1300 członków DOIIB razem  z osobami towarzyszącymi i gośćmi. W projekcie budżetu na rok 2017 
będą również przewidziane odpowiednie środki na podobne działania integracyjne i kulturalne.  
    
WNIOSEK NR 11  - STANOWISKO RADY DOIIB 

 
Treść wniosku nr 11: 



Podjęcie przez DOIIB organizacji szkoleń nt "ochrona budynków przed korozją biologiczną" w zakresie 
destrukcyjnego działania szkodników biologicznych - grzybów domowych, pleśni, owadów i in. na elementy 
budynku w tym ich szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.  
Uzasadnienie: 

Daje się zauważyć pogłębiającą się korozję elementów budowlanych prowadzącą do degradacji biologicznej 
nawet całych budynków czy to substancji sprzed roku 1945 czy to noworealizowanej. Uświadomienie 
przedmiotowe inżynierów jest konieczne dla zachowania dbałości projektowej, eksploatacyjnej podczas 
przeglądów obiektów oraz w fazie realizacyjnej. Ochrona budynków przed korozją biologiczną jest problemem 
powszechnym, mogącym wynikać z niewiedzy stąd zasługuje na szczególną uwagę. 
Wynik rozpatrzenia wniosku: 
Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Z uwagi na zakres tematyczny wniosek zostanie 

zrealizowany w ramach organizowanych cyklicznie przez izbę tzw. spotkań z ekspertem.  
 
 
WNIOSEK NR 13  - STANOWISKO RADY DOIIB 

 
Treść wniosku nr 13: 

Przygotować katalog spraw, rozstrzygniętych w ostatnich okresach, prowadzonych przez Sąd Dyscyplinarny i 
Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej. 
Uzasadnienie: 

Taki katalog, pokazujący sprawy bez oczywiście wymieniania personaliów pozwalających zidentyfikować miejsce 
i osoby, byłby dobrym materiałem szkoleniowym o charakterze powszechnym. 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Nie ma przeszkód prawnych do publikacji prawomocnych orzeczeń w sprawach odpowiedzialności zawodowej i 
dyscyplinarnej, po anonimizacji. Publikacja wybranych prawomocnych orzeczeń znajduje się na stronie 
internetowej KSD PIIB, a prawie wszystkie złożone i pouczające sprawy trafiają właśnie do Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego. W bieżącym roku w telewizji internetowej DOIIB oraz w czasopiśmie DOIIB „Budownictwo 
Dolnośląskie” rozpoczęto realizację wykładów i artykułów poświęconych omawianiu ciekawych przypadków z 
zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby. Rada postanawia realizować zgłoszony 
wniosek poprzez omawianie w publikacjach oraz audycjach telewizji internetowej prowadzonych spraw 

dyscyplinarnych w izbie oraz informacje na stronie internetowej izby o możliwości zapoznania się z orzeczeniami 
izbowych sądów dyscyplinarnych na stronie internetowej PIIB.     
 
 
ad 11.  
Konferencja Programowa Delegatów na Zjazd DOIIB  
 

Trzecia Konferencja Programowa odbyła się 10 grudnia 2016 roku w Hotelu Novotel we Wrocławiu. Wzięło w niej 
udział 104 ze 174 delegatów na Zjazd DOIIB obecnej kadencji. 
Obrady otworzył przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Mówił o nadchodzących poważnych zmianach 
legislacyjnych, które zmienią warunki wykonywania naszego zawodu    i trwającej aktualnie dyskusji na ten temat. 
Od 1 stycznia 2018 roku prawdopodobnie będzie obowiązywał Kodeks urbanistyczno-budowlany, którego 
wprowadzenie pociągnie za sobą istotne zmiany w ważnych dla inżynierów budownictwa aktach prawnych – 
ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, rozporządzeniu w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad i 
trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządu zawodowego architektów i inżynierów 
budownictwa. Efektem Konferencji Programowej miało być wypracowanie stanowiska członków DOIIB w sprawie 
zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez inżynierów budownictwa i w sprawie odpowiedzialności 
inżynierów budownictwa w świetle proponowanych zmian. 
Przewodniczący wspomniał również o nadchodzącym przyjemnym dla członków DOIIB wydarzeniu – 5 stycznia 
2017 roku na Gali Laurów Umiejętności i Kompetencji w Katowicach nasza izba zostanie odznaczona Złotym 
Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „samorząd zawodowy, gospodarczy i terytorialny”. 
Dyskutowano w dwóch grupach roboczych. Każdy z uczestników konferencji wybierał grupę, w której chciał 
obradować. „Odpowiedzialność dyscyplinarna i zawodowa inżynierów budownictwa w świetle dotychczasowych 
praktyk i planowanych regulacji prawnych” to problem omawiany w pierwszej grupie, moderatorami dyskusji byli: 
Władysław Juchniewicz (Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego), Stanisław Stojewski (Koordynator 
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej) i Piotr Zwoździak (Członek Prezydium Rady, Rzecznik 
Prasowy). W drugiej grupie dyskutowano na temat: „Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów 
budownictwa”, tu nad przebiegiem dyskusji czuwali: Andrzej Pawłowski (Zastępca Przewodniczącego Rady) i 
Janusz Szczepański (Skarbnik). 
Spotkania w grupach roboczych poprzedził wykład wprowadzający w tematy dyskusji. Ewa Karkut-Żabińska 
(radca prawny DOIIB) mówiła o praktycznych aspektach odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków 
naszego samorządu. Swoje wystąpienie rozpoczęła łacińską sentencją: Ignorantia legis non excusat 
(nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) - zdaniem, które każdy inżynier budownictwa przez cały czas 
powinien mieć na uwadze. Omówiła dwa tryby odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa – 
odpowiedzialność zawodową i odpowiedzialność dyscyplinarną i zilustrowała je konkretnymi przypadkami. 



Andrzej Pawłowski mówił o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez członków izby inżynierów budownictwa. 
Omówił zasady podnoszenia kwalifikacji wynikające z ustawy samorządowej i Kodeksu etyki PIIB oraz propozycje 
Krajowej Rady PIIB dotyczące regulacji tego obowiązku (punkty szkoleniowe i ich egzekwowanie). 
Po parogodzinnych obradach moderatorzy przedstawili wyniki prac zespołów roboczych. Zespół zajmujący się 
odpowiedzialnością zawodową i dyscyplinarną zwrócił uwagę na potrzebę połączenia tych dwóch trybów 
odpowiedzialności, zwiększenie katalogu kar o tak zwane kary mniejsze (np. ostrzeżenia) i zwiększenia nadzoru 
nad praktykami na uprawnienia budowlane. 
Efektem pracy zespołu do spraw podnoszenia kwalifikacji zawodowych było przyjęcie stanowiska uczestników 
Konferencji Programowej w tej sprawie (przekazane do KR PIIB z prośbą o przekazanie jej delegatom na Krajowy 
Zjazd PIIB). Uczestnicy Konferencji uznając podnoszenie kwalifikacji zawodowych za warunek konieczny 
wykonywania swojego zawodu są przeciwni jego sformalizowaniu i egzekwowaniu. Jednocześnie uważają, że 
podnoszenie kwalifikacji powinno być skutecznie wspierane przez okręgowe izby i izbę krajową, szczegó lnie 
przez rozbudowę bazy szkoleń internetowych dostępnych dla wszystkich członków każdej okręgowej izby. 
Na koniec konferencji ponownie wystąpił Eugeniusz Hotała i przedstawił osiągnięcia działających na Dolnym 
Śląsku Obwodowych Zespołów Członkowskich powołanych przez Okręgową Radę DOIIB oraz wręczył wszystkim 
przewodniczącym zespołów listy gratulacyjne. Obwodowe Zespoły Członkowskie to unikalny projekt DOIIB. Ich 
celem jest organizowanie działalności statutowej samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 
dolnośląskich powiatach, często bardzo oddalonych od siedziby DOIIB. Uczestnictwo w OZC jest dobrowolne, a 
praca w tych zespołach ma charakter społeczny. W tej chwili w DOIIB działa 16 takich zespołów.  
Konferencję zakończył koncert kolęd w wykonaniu Wrocławskiego Kwartetu Smyczkowego CONTINUO. 
 
 
ad 12.  
Występowanie o odznaczenia samorządowe i państwowe dla członków DOIIB  
 

W roku 2016 członkowie DOIIB otrzymali następujące odznaczenia:  
 
ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA             (na wniosek DOIIB) 
otrzymali:  

1) mgr inż. Tadeusz Kowalski 
2) mgr Zenon Naskręt 
3) mgr inż. Piotr Zwoździak 
 

SREBRNE ODZNAKI HONOROWE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA       (na wniosek DOIIB) 
otrzymali:  

1) mgr inż. Andrzej Bobiński  
2) dr inż. Marek Kazimierz Jagiełło 
3) mgr inż. Daniel Jarząbek  
4) mgr inż. Marcin Olczyk 
5) mgr inż. Ryszard Potoczny 
6) mgr inż. Ryszard Rotter 
7) mgr inż. Rafał Zarzycki. 
 

Odznaczenia zostały wręczone podczas Gali Inżynierskiej 2016 we Wrocławiu.  
Wnioski o odznaczenia zostały przygotowane przez Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień. Prace zespołu opisane 
zostały w punkcie 21 sprawozdania.  
 
ad 13.  
Współpraca z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w 
zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami technicznymi   

W roku 2016 kontynuowano zainicjowaną wiele lat temu współpracę z administracją  rządową  i  samorządową 
Dolnego Śląska. Tradycyjne spotkanie z tą administracją miało miejsce podczas Forum Inżynierskiego DOIIB, 
które odbyło się w dniu 22 września 2016 r. w Pałacu Krotoszyce. W obradach Forum aktywny udział wzięli 
znakomici goście: Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek 
Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Barbara Skultecka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Jan Spychała – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Jarosław Barańczak – 
Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
Opis przebiegu tego Forum zawarty jest w p. 21.9.  
Na zakończenie obrad uznano, że należy kontynuować ideę corocznych spotkań dyskusyjnych w takim gronie jak 
to, które zebrało się na tegorocznych obradach Forum Inżynierskiego DOIIB.  
Przedstawiciele władz samorządowych powiatów dolnośląskich byli również zapraszani  na spotkania 
szkoleniowo-integracyjne organizowane w terenie przez Obwodowe Zespoły Członkowskie.  
Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała, pełniący od roku 2014 funkcję Przewodniczącego Rady ds. 
Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w roku 2016 brał czynny 
udział w spotkaniach tego gremium.        



Należy odnotować bieżącą współpracę z innymi okręgowymi izbami inżynierów budownictwa. Przewodniczący 
Rady lub jego zastępcy uczestniczyli w różnych uroczystościach i konferencjach organizowanych przez inne 
okręgowe izby. Delegacje DOIIB brały udział w zawodach rowerowych w izbie podkarpackiej oraz w regatach 
żeglarskich izby warmińsko-mazurskiej, zajmując w nich czołowe miejsca.   
  
W zakresie współpracy z uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w specjalnościach budowlanych, w miarę 
wolnych miejsc,  studenci tych wydziałów mogli uczestniczyć w szkoleniach organizowane dla członków DOIIB.  
Organizowane były również prelekcje dla studentów, podczas których przedstawiano wymagania stawiane 
kandydatom na uprawnienie budowlane oraz zasady odbywania praktyk. Wspierano działania samorządu 
studenckiego i kół naukowych z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydziału Elektrycznego PWr 
w zakresie patronatu nad studenckimi konferencjami naukowymi, panelami dyskusyjnymi. 
 
Wzorem lat ubiegłych zostali wyróżnieni i nagrodzeni studenci – autorzy najlepszych prac dyplomowych. W 
ubiegłorocznej edycji  Konkursu „Constructor Temporis Futuri” laureatami zostali: 

na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej: 

w maju 2016: 

 inż. Krzysztof Galik 

 inż. Dorota Kaczor 

 inż. Mateusz Kołton 

 inż. Michał Wieczorek 
w listopadzie 2016: 

 mgr inż. Ewa Bundz 

 mgr inż. Małgorzata Głąb 

 mgr inż. Damian Kozikowski 

 mgr inż. Konrad Ociepka 

 mgr inż. Ewa Olejarz 

 mgr inż. Damian Piasecki 
 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (w listopadzie 2016):  

 mgr inż. Dominika Bartnik 

 mgr inż. Paweł Kuśnierz 

 mgr inż. Justyna Ubych. 
 
Idea wyróżniania przez DOIIB absolwentów uczelni technicznych jest pozytywnie odbierana   

w całym środowisku inżynierskim.   

Podobnie jak w latach ubiegłych, DOIIB zapraszała do współpracy branżowe Stowarzyszenia Naukowo-
Techniczne zrzeszone w NOT, a także Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP. Izba wspierała szkolenia 
branżowe, organizowane przez te stowarzyszenia, w których brali udział również członkowie DOIIB. 
Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń technicznych byli zaproszeni na uroczystą Galę Inżynierską, 
organizowaną we wrześniu z okazji Dni Budownictwa.  
 
 
ad 14.  
Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów   
 

DOIIB utrzymuje stały kontakt z izbami zagranicznymi, z którymi łączą nas podpisane porozumienia o 
współpracy. Podczas spotkań wymieniane są bieżące informacje dotyczące aktualnych problemów i działań 
podejmowanych przez izby inżynierów nie tylko z Niemiec i Czech, ale także z innych krajów, których 
przedstawiciele zwykle uczestniczą w najważniejszych uroczystościach (Węgry, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, 
Austria). Stwarza to możliwość porównania warunków wykonywania zawodu inżyniera w różnych krajach 
europejskich. Uzyskane informacje są bardzo pomocne przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących usług 
transgranicznych. Otrzymujemy także czasopisma wydawane przez niemiecką i czeska izbę inżynierów.  
Powołany przez Radę DOIIB Zespół ds. współpracy z zagranicą, w razie potrzeby wspomaga działania członków 
DOIIB starających się o uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych za granicą lub podejmującym pracę w 
innym kraju, pozyskując niezbędne informacje bezpośrednio od współpracujących z nami Izb. Zespół służy 
pomocą także inżynierom z zagranicy udzielając informacji na temat warunków świadczenia usług 
transgranicznych, a także w innych sprawach np. pomagał biuru projektowaniu z Berlina przy organizowaniu 
wycieczki techniczno-turystycznej do Wrocławia. 
Spotkania z przedstawicielami izb zagranicznych odbywają się także w Polsce, głównie podczas najważniejszych 
zdarzeń organizowanych przez DOIIB.  

 

Wykaz spotkań dotyczących współpracy z zagranicą znajduje się w poniższej tabeli 



 
 
L.p. 

 
Data 

 
Rodzaj zdarzenia 

 
Miejsce 

Przedstawiciele DOIIB/ 
przedstawiciele izb 

zagranicznych 
 

1. 05,.01.2016 Walne zgromadzenie 
CKAIT 
 

Hradec 
Kralove 

A.Ficner, A.Pawłowski 

2. 28-29.01.2016 
 

24 Bayerischer 
Ingenieurtag 
 

Monachium A.Pawłowski 

4. 26.05.2016 Wycieczka do Cottbus       
i Berlina – lotnisko 
Schönefeld 2  

Cottbus 
Berlin 

A.Fokczyńska, A.Pawłowski 

M. Wulff-Woesten 

przy współpracy 
Brandenburskiej  Izby 
Inżynierów 
(Branderburgische 
Ingenieurkammer Potsdam) 
 

5. 01.07.2016 21. Brandenburgischer 
Ingenieurkammertag  
 

Poczdam A.Pawłowski 

6. 13-14.09.2016 Podsumowanie Festiwalu 
Budownictwa – spotkanie 
w Ratuszu 
Gala inżynierska 

Wrocław E.Hotała, R. Bulla, zespół 
organizacyjny Festiwalu 
Budownictwa 
Č. Remec (European Council 
of Engineers Chamber) 
M. Krebs, W. Sommer 
(Brandenburgischen 
Ingenieurkammer) 
R.Ruhnau (Baukammer 
Berlin) 
B.Uhle (Ingenieurkammer 
Sachsen) 
M. Abadia (Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos), Bilbao’ 
 

 

 
ad 15.  
Współpraca z mediami, promocja zawodu inżyniera budownictwa, telewizja internetowa   
 

Współpraca z mediami prowadzona była przez Przewodniczącego Rady DOIIB Eugeniusza Hotałę oraz rzecznika 
prasowego DOIIB Piotra Zwoździaka.  
 
Działania Rzecznika Prasowego w minionym roku skupiły się na dwóch mediach. Jedno to kontynuacja 

prezentacji naszego środowiska na łamach miesięcznika „Wiadomości Dolnośląskie” a drugie to internetowa 

telewizja TV DOIIB, która wystartowała w grudniu 2015 roku. Ideą powołania do życia własnej telewizji 

internetowej było to, aby jak największa liczba członków DOIIB miała dostęp do szkoleń oraz najważniejszych 

informacji o wydarzeniach       i działaniach Izby. Wydaje się, że pierwszy rok działalności telewizji spełnił nasze 

oczekiwania. 

 

Zestawienie audycji nagranych w 2016 r. 

1. Gala Inżynierska 2015 ,  czas – 9’,  wrzesień 2015 

2. Reportaż z II Konferencji Programowej DOIIB, czas – 12’39”, grudzień 2015 

3. Wykład  - Etyka w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego, czas-  40’39”, grudzień 2015 

4. Życzenia świąteczne, grudzień 2015  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



5. Reportaż ze spotkania szkoleniowego w Kudowie Zdroju,  czas – 5’45”, styczeń 2016 

6. Prezentacja programu Festiwalu Budownictwa, czas- 11’15, styczeń 2016 

7. Reportaż z uroczystego wręczenia uprawnień budowlanych,  czas – 7’8”,styczeń 2026 

8. Podsumowanie stycznia 2016, czas – 7’17”, styczeń 2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. Inżynier Roku 2014 w kategorii projektant – Maciej Minch, czas -20’, luty 2016 

10. Inżynier Roku 2014  w kategorii kierownik nadzoru – Andrzej Ptak, czas -16’54”, luty 2016 

11. Reportaż ze spotkania szkoleniowo- integracyjnego w Wałbrzychu, czas -13’28”, luty 2016 

12. Wykład – Zrozumieć prawo budowlane, czas – 41’, luty 2016 

13. Podsumowanie lutego 2016, czas – 6’29”, luty 2016 

14. Spotkanie szkoleniowo- integracyjne w Trzebnicy, czas -9’10”, luty 2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15. II Mistrzostwa DOIIB w narciarstwie alpejskim, czas -18’22”, marzec 2016 

16. Wykład – Uczestnicy procesu budowlanego, czas – 1h 20’, marzec 2016 

17. DOIIB na Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Tarbud, czas -12’44, marzec 2016 

18. Posiedzenie Dolnośląskiej Rady ds. Budownictwa , czas – 10’58”, marzec 2016 

19. Wykład – Bezpieczeństwo pracy na dolnośląskich budowach, czas – 42’48, marzec 2016  

20. Podsumowanie marca 2016, czas – 11’02” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
21. Wykład – Istota ochrony praw autorskich w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa, czas – 52’04”, 

kwiecień 2016 

22. XV Zjazd Sprawozdawczy DOIIB – relacja, czas – 42’, kwiecień 2016 

23. Podsumowanie kwietnia 2016, czas – 9’07’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24. Zaproszenie na III Światowy Zjazd Inżynierów , czas – 3’47”, maj 2016 

25. Wywiad z rektorem Politechniki Wrocławskiej, czas – 20’29”, maj 2016 

26. Z wizytą w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, czas – 32’12”, maj 2016 

27. Podsumowanie maja 2016, czas – 10’32” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
28. III Światowy Zjazd Inżynierów – relacja, czas - 50’, czerwiec 2016 

29. Co pomaga, co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa – relacja z debaty, czas – 2h 

4’, czerwiec 2016 

30. Rejs po wrocławskim węźle wodnym, czas – 16’32, czerwiec 2016 

31. Reportaż – Festiwal Budownictwa DOIIB, cz. 1, czas – 21’44, czerwiec 2016 

32. Reportaż – Festiwal Budownictwa DOIIB, cz. 2, czas – 16’46, czerwiec 2016  

33. Obrady Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, czas – 18’18”, czerwiec 2016 

34. Wykład – Podstawa prawna odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa na podstawie 

wybranych orzeczeń, czas – 51’52, czerwiec 2016 

35. Podsumowanie czerwca 2016, czas – 8’09” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
36. Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych, czas – 13’24”, lipiec 2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
37. Podsumowanie lipca i czerwca 2016, czas – 4’54”, wrzesień 2016 

38. Podsumowanie Festiwalu Budownictwa we Wrocławskim Ratuszu, czas – 13’50”, wrzesień 2016 

39. Gala Inżynierska 2016 relacja, czas – 24’01”, wrzesień 2016 

40.  Gala Inżynierska – refleksje osobiste, czas 4;3,wrzesień 2016 

41. Podsumowanie września 2016, czas – 9’48” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
42. Forum Inżynierskie w Krotoszycach, czas – 40’15”, październik 2016 

43. Dyskusja podczas Forum Inżynierskiego w Krotoszycach, czas – 32’, październik 2016 

44. Wykład – Wystąpienie Jacka Szera , Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na Forum Inżynierskim 

w Krotoszycach, czas – 31’29”, październik 2016 

45. Wykład – Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę, czas – 53’34”, październik 2016 

46. Wykład – Czy jest możliwe prawidłowe wykonanie projektu budowlanego, czas 25’07’, październik 2016 

47. Wykład -Współpraca samorządu zawodowego z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz 

organami nadzoru budowlanego w świetle obowiązujących norm prawa budowlanego, czas – 22’47’, 

październik 2016 

48. Podsumowanie października 2016, czas – 8’55” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
49. Konsultacje projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, czas -48’41”, listopad 2016 

50. Prezentacja szczegółów rozwiązań kodeksu urbanistyczno-budowlanego, cz.1, czas -48’01’, listopad 2016 



51. Prezentacja szczegółów rozwiązań kodeksu urbanistyczno-budowlanego, cz.2, czas – 29;02’, listopad 

2016 

52. Śląski Dzień Budowlanych, czas – 24’31, listopad 2016 

53. Reportaż z Konferencji konsultacyjnej KUB we Wrocławiu, czas – 15’24, listopad 2016 

54. Wykład – Grzyby w budynkach , czas 47’, listopad 2016 

55. Wykład – Okoliczności wyłączające odpowiedzialność zawodową w budownictwie, czas- 39’, listopad2016 

56. Wykład - Prawo zamówień publicznych po nowelizacji w praktyce inżyniera budownictwa, czas – 1h26’, 

listopad 2016 

57. Podsumowanie listopada 2016, czas – 6’32” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
58. Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Głogowie, czas – 14’23’, grudzień 2016 

59. Wykład – innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła, czas – 55’15”, grudzień 2016 

60. Wykład – Samowola budowlana- proces naprawczy przed organami nadzoru budowlanego, czas – 25’52, 

grudzień 2016 

61. Wykład – Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych i ich systemów grzewczych, czas 

– 1h 47’13”, grudzień 2016 

62. Wykład – Hydroizolacje i badanie wilgotności murów, czas – 1h04’11”, grudzień2016 

63. Wykład – praktyczne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa, czas – 47’33”, grudzień 2016 

64. Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w Mysłakowicach, czas – 16’32” , grudzień 2016 

65. Wykład – Samowola budowlana w świetle przepisów prawa budowlanego  i orzecznictwa, cz.2, czas 1h 

12’, grudzień 2016 

66. Wykład – Samowola budowlana w świetle przepisów prawa budowlanego  i orzecznictwa, cz.1, czas- 

36’54”, grudzień 2016 

67.  Wykład -Wymogi przeciwpożarowe przy oddawaniu budynku do użytkowania, czas – 1h25’, grudzień 

2016 

68. Życzenia świąteczne, czas – 1 min, grudzień 2016 

69. III Konferencja programowa DOIIB, czas – 27’30”, grudzień 2016 

70. Inżynier Roku 2015 w kategorii projektant – Jakub Tomalik, czas – 25’, grudzień 2016 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
71. Inżynier Roku 2015 w kategorii kierownik budowy – Marek Wolny, czas – 32’21, styczeń 2017  

72. DOIIB laureatem Laurów Umiejętności i Kompetencji , czas – 5’09’, styczeń 2017 

73. Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych, czas – 13’14’, styczeń 2017 

74. XXV Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji, czas – 49’19”, styczeń 2017 

Miesięcznik samorządowo – gospodarczy WIADOMOŚCI DOLNOŚLĄSKIE  czterokrotnie w roku 2016 publikował 

artykuły na tematy związane z działalnością DOIIB. I tak w numerze 47 z lutego 2016 r. Przewodniczący Rady 

DOIIB Eugeniusz Hotała podsumował działania samorządu w roku ubiegłym i omówił najważniejsze wydarzenia 

roku bieżącego, w tym Festiwal Budownictwa organizowany w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Rzecznik 

prasowy Piotr Zwoździak przedstawił informację o II Konferencji Programowej orazo II Mistrzostwach DOIIB w 

narciarstwie alpejskim, a Z-ca Przewodniczącego Rainer Bulla omówił najważniejsze wydarzenia Festiwalu 

Budownictwa prezentując jego program.  

W numerze 49 z czerwca 2016 r. ukazały się dwa wywiady przeprowadzone przez rzecznika prasowego DOIIB z 

rektorem Politechniki Wrocławskiej prof. Cezarym Madryasem oraz  prorektorem prof. Jerzym Jasieńko na temat 

ich planów w związku z objęciem swoich funkcji na uczelni. Obaj Panowie zakładali DOIIB i przewodniczyli jej 

przez dwie pierwsze kadencje. Dla nas jako samorządu zawodowego to powód do dumy i dlatego postanowiliśmy 

to wydarzenie nagłośnić medialnie. W numerze 50 sierpień – wrzesień 2016 Przewodniczący DOIIB omówił 

warunki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce, natomiast rzecznik prasowy kolejny raz zwrócił 

uwagę na etykę i jej charakter przy wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa. Rainer Bulla - przewodniczący 

zespołu organizującego nasze działania w ramach ESK Wrocław 2016 omówił udział członków DOIIB w tym 

wydarzeniu. W numerze 51 październik - listopad 2016 ukazał się artykuł podsumowujący Dolnośląskie Dni  

Budownictwa zakończone Galą Inżynierską. Zaprezentowano w nim  laureatów KONKURSU  INŻYNIER ROKU 

oraz wystąpienie Przewodniczącego Rady DOIIB.   

 
ad 16.  
Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych   
 

Obejmowanie patronatem wydarzeń środowiskowych oraz czynne wspieranie ich organizacji stało się elementem 
umacniania w odbiorze społecznym pozycji inżyniera budownictwa jako przedstawiciela zawodu zaufania 
publicznego.  W działalność tą między innymi wpisuje się współuczestniczenie izby w wyłanianiu i nagradzaniu 
najlepszych prac dyplomowych na wydziałach kształcących na kierunkach związanych z budownictwem. Ten 
temat opisany został w punkcie 13 sprawozdania. 
 



 

WYKAZ WYDARZEŃ OBJĘTYCH PATRONATEM  DOIIB  W ROKU 2016 

 
Lp. Data 

wydarzenia 
Nazwa wydarzenia 

 
1 

 
18-20.03.2016 

 
XXX edycja Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz TARBUD 2016 (Wrocław) 
 

 
2 

 
VII – IX.2016 

Projekt Workcamp – organizator Koło nr 1 PZITB przy Politechnice Wrocławskiej 
(osobisty patronat Przewodniczącego Rady DOIIB). 

 
3 

 
13-14.10.2016 

 
VIII Konferencja naukowo- techniczna pt „Problemy budowy i naprawy podtorza 
kolejowego” (uczestnictwo w komitecie honorowym Konferencji) 
 

 
4 

 
26-27.10.2016 

11.Dni Oszczędzania Energii pn „Poprawa efektywności energetycznej budynków 
objętych ochroną konserwatorską” organizowane przez Dolnośląską Agencję 
Energii i Środowiska s.c. oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju. 

 
5 

 
29-30.11.2016 

Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, organizowane przez 
Katedrę Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej pod hasłem „Duże mosty 
wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring” 

 
6 

 
27-30.09.2016 

 
Projekt naukowo-techniczny ElektroTrip 2016 organizowany przez Akademickie 
Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej 

 
7 

 
25.11.2016 

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „Konstrukcje Budowlane” organizowana przez 
Wydawnictwo Naukowe PWN 

 
8 

 
10-12.10.2016 

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany w 
Katowicach przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach (patronat 
instytucjonalny). 

 
ad 17.  
Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB i działalność samopomocowa   

 
Zespół ds. zapomóg losowych powołany uchwała Rady DOIIB nr 93/R/2014 w roku 2016 r. działał w składzie:  
Przewodniczący:   Tadeusz Olichwer  
Członkowie: Rainer Bulla 

 Anita Fokczyńska 

 Barbara Pawnuk 

   Janusz Szczepański 

 

Zespół działał w oparciu o Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB, stanowiący załącznik do 
uchwały Rady DOIIB nr 92/R/2014. 
W roku 2016 odbyło się 13 posiedzeń trzyosobowych składów zespołu, na których rozpatrzono przysłane wnioski 
i przyznano 42 zapomogi losowe na kwotę 41 000,00 zł. 
W 2016 r. te same trzyosobowe składy zespołu, zgodnie z uchwałą Rady DOIIB nr 150/R/2015 z dn. 22.10.2015 
r. w sprawie przyznawania członkom DOIIB zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na 
wychowanie – rozpatrzyły wnioski i przyznały 82 zapomogi na kwotę 57 400,00 zł.  
W całym 2016 r. przyznano łącznie 124 zapomogi na kwotę 98 400,00 zł. 
 

ad 18.  
Administrowanie budynkiem DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu 
 

Koordynacją działań zajmował się Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB  w niezmienionym składzie: 
Przewodniczący:   Adrian Ciejak 

Członkowie:   Rainer Bulla 
    Wiesława Grzelka-Zimmermann 
    Andrzej Kudła 
  Tadeusz Ponisz 
  Janusz Szczepański 
  Ewa Ulicka 

 



Do zadań  Zespołu należy rozpoznawanie potrzeb i rekomendowanie działań niezbędnych dla prawidłowego 
utrzymania nieruchomości, w tym w szczególności: 

 kontynuacja dotychczasowych działań;  

 monitoring stanu technicznego, w tym przeglądy okresowe;  

 rekomendowanie Radzie DOIIB niezbędnych prac budowlanych i porządkowych;  

 realizacja uchwał Rady DOIIB dotyczących nieruchomości DOIIB;  

 nadzór nad realizacją zleconych prac budowlanych i porządkowych. 

  

W roku 2016 na dotychczasowych zasadach prowadzone były działania mające na celu utrzymanie obiektu w 
pełnej sprawności technicznej. Polegały one na   regularnym przeprowadzeniu okresowych przeglądów 
technicznych wbudowanych urządzeń w tym m.in: instalacji alarmowej, przeciwpożarowej, klap 
przeciwpożarowych, dźwigu osobowego, kotłowni, wentylacji mechanicznej, kominów dymowych  oraz na 
usuwaniu bieżących awarii. 
W związku z podjęciem przez Radę DOIIB w 2015 r. decyzji o odstąpieniu od dalszego wynajmowania lokalu 
gastronomicznego z powodu braku opłacalności  i przeznaczeniu pomieszczeń na parterze na cele biurowe, 
zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na ich przebudowę. W  sierpniu 2016 r. 
Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr 4392/2016 zatwierdzającą projekt budowlany i wydal pozwolenie 
budowlane na przebudowę lokalu gastronomicznego ze zmianą ich przeznaczenia na pomieszczenia biurowe i 
gospodarcze, wykonanie opaski odwadniającej, rozbiórkę nieczynnej komory ciepłowniczej oraz montaż na 
elewacji szyldu wraz z odmalowaniem elewacji budynku.  Rada DOIIB uchwałą  nr 132/R/2016 z dnia 29.09.2016 
r. podjęła decyzję  w sprawie realizacji robót budowlanych i podziale prac na III etapy. Zadanie I – przebudowa 
pomieszczeń, zadanie II - osuszanie i izolacja ścian pomieszczeń piwnicznych  oraz zadanie III - roboty 
elewacyjne. Rada DOIIB niniejszą uchwałą zatwierdziła koszty realizacji I etapu na kwotę 220 tys. zł oraz III etapu 
na kwotę 50 tys. zł oraz procedurę wyboru wykonawców robót.  Z powodu braku odpowiedniej liczby ofert Rada 
DOIIB uchwałą nr 166/R/2016 z dnia 15.12.2016 r. przedłużyła termin wyboru wykonawcy do dnia 30.03.2017 r. 
Jednocześnie      w celu dokonania optymalnego wyboru metody osuszania budynku DOIIB zleciło opracowanie 
firmie Klinika Wilgoci z Kiełczowa wykonanie badań diagnostycznych stanu zawilgocenia budynku wraz z 
założeniami technologii skutecznej naprawy zawilgoconych ścian budynku. W związku z przebudową budynku 
przy ul. Garbary 3-4 mającego wspólną ścianę z budynkiem DOIIB w grudniu 2016 r. zostały wykonane prace 
przeciwwilgociowe zabezpieczające odsłoniętą część ściany budynku DOIIB za kwotę 18450,00 zł brutto. 
 
 
ad 19.  
Administrowanie nieruchomością DOIIB w Przesiece, zakończenie działań związanych ze sprzedażą 
obiektu  

 
Administrowaniem nieruchomością DOIIB w Przesiece i koordynacją działań  związanymi ze sprzedażą obiektu 
zajmował się Zespół ds. zbycia nieruchomości w Przesiece w niezmienionym składzie: 
Przewodniczący:   Andrzej Kudła 
Członkowie:   Rainer Bulla  

  Wiesława Grzelka-Zimmermann 
  Janusz Szczepański 
 

W dniu 18.02.2016.r. Rada DOIIB podjęła kolejną uchwałę nr 14/R/2016 o obniżeniu ceny i 
sprzedaży nieruchomości przy ul. Karkonoskiej 26 w Przesiece firmie WICHBUD sp. z o.o.   z siedzibą w 
Krakowie za kwotę nie mniejszą niż 700 tys. zł – jako jedynej firmie/osobie zainteresowanej zakupem 
nieruchomości DOIIB.  
W dniu 29.03.2016.r. został podpisany akt notarialny przedwstępnej umowy sprzedaży. 
W dniu 28.10.2016 r. został podpisany akt notarialny sprzedaży budynku firmie WICHBUD sp. z o.o. z Krakowa w 
cenie 705 tys. zł. W tym też dniu obiekt został przekazany nowemu właścicielowi a należność została przelana na 
konto DOIIB. 
Wszystkie sprawy związane z rozwiązaniem umów z dostawcami mediów i usług zostały zakończone. 
 

 
ad 20.  
Monitorowanie działań organów DOIIB oraz ich obsługa organizacyjna i finansowa    

 
Rada  DOIIB  na  bieżąco  na swych posiedzeniach była  informowana  o  działaniach wszystkich organów Izby, 
które w roku 2016 wykonywały swoje statutowe obowiązki.  
Każdy organ DOIIB tj.:  

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, 

 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, 

 Okręgowa Komisja Rewizyjna DOIIB 
opracował odrębne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2016. 
Rada DOIIB zapewniła dobre warunki organizacyjne i finansowe działania tych organów. 



 
 
ad 21.  
Działania zespołów i komisji Rady DOIIB  
 

W minionym, 2016 roku, działały następujące zespoły i komisje Okręgowej Rady DOIIB: 
 
21.1 Zespół Prawno – Regulaminowy  

 Od początki IV kadencji zespół ten pracował w składzie: 
Przewodnicząca:   Danuta Paginowska  
Z-ca przewodniczącego:  Krzysztof Parylak 
Sekretarz    Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk 
Członkowie:   Adrian Ciejak 
     Ewa Dobrowolska 
     Daniela Kozmowska 
     Barbara Pawnuk 
     Roma Rybiańska 

 
W roku 2016 ZPR zajmował się opiniowaniem aktów prawnych obowiązujących w izbie, także projektów innych 
aktów w tym w randze ustawy lub rozporządzenia, przesyłanych za pośrednictwem PIIB. Zespół pracował w 
powołanym składzie, czasem w poszerzonym o grono delegatów, czasem z powodu krótkich terminów – 
jednoosobowo.  
W pracy nad projektami ustaw lub rozporządzeń ważna była zarówno wiedza o założeniach przyjętych przez 
autorów projektów ustaw jak i znajomość innych projektów lub obowiązujących aktów prawnych, których zapisy 
mogą istotnie oddziaływać na proponowane zmiany lub nowe formy funkcjonowania prawa. W związku z tak 
szerokim zakresem prac ZPR, przyjęto zasadę analizy wszystkich projektów pod względem wpływu na 
funkcjonowanie naszego samorządu lub bezpośrednio na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych. Inne 
oddziaływania także były uwzględniane, jednak podstawowym czynnikiem prac nad projektami aktów prawnych 
było ich oddziaływanie na nasz samorząd     i wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przez członków 
naszego samorządu. 
 
W roku 2016 opiniowano: 
1. Ustawa o zawodzie architekta oraz inżyniera budownictwa i samorządach zawodowych 
2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie 
3. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do 

członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 
4. Założenia Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków PIIB pełniących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie 
5. Projekt uchwała Krajowej  Rady  Polskiej  Izby   Inżynierów  Budownictwa 2016 roku      w sprawie ogólnych 

zasad ustawicznego doskonalenia zawodowego członków PIIB pełniących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. Opinię sporządzono w uwzględnieniem  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 7 lutego 2012 r.     w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 
184). 

6. „Co pomaga co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”, wcześniejsza wersja 
zatytułowana „Warunki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce” – zakończone wydaniem 
dokumentu w formie książkowej i prezentacją części opracowania na forum Zjazdu delegatów przez 
Przewodniczącą Zespołu Prawno Regulaminowego DOIIB - Danutę Paginowską 

7. Projekt Ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa 
na cele mieszkaniowe (UA28) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji,  

8. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe,  
9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg 

wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t 
oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej 
osi do 8 t,  

10. Projekt Kodeksu Urbanistyczno Budowlanego. 
11. Projekt: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Urzędem 
Zamówień Publicznych z uwzględnieniem wymagań: Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. 
Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65) Dyrektywa 2014/25/UE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 
28.03.2014, str. 243) 

12. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia zawodów regulowanych, przy 
wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w 
przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/184/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/184/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/184/1


13.  Ustawa o charakterystyce energetycznej  obiektów budowlanych, w związku z otrzymaną Dyrektywą 
Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków COM(2016) 76, 

14. Projekt ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
15. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności 

regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania 
kwalifikacji 

16. Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na 
cele mieszkaniowe (UA28) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, 

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe,  
18. Zapoznanie się i analiza wyników pracy Europejskiej Komisji energii nad projektami aktów prawnych 

rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi 
19. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, 
20. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców,  
21. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działaniach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. 
22. Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych, - zakończone zaproszeniem Danuty Paginowskiej na konferencję w Ministerstwie Rozwoju 

23.  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru wniosku o udostępnienie kanału 
technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie kanału 
technologicznego, 

24.  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

25.  Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków budowlanych 
26.  Projekt Ustawy o efektywności energetycznej  
27.  Rozporządzenie zmieniające w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie 
28.  Rozporządzenie ministra Infrastruktury I Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych 
29.  Ustawa zmieniająca ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji   w zakresie dróg krajowych. 

30.  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

31. Różne dokumenty odnoszą się do istniejącego PB lub do przyszłego KUB.  
32. Analiza formalno-prawna i merytoryczna Wniosków delegatów XIV Zjazdu DOIIB  i rekomendowanie radzie 

DOIIB sposobu ich wykonania. 
33. Poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 
34. Inne akty prawne, które ze względu na zakres opiniowanych projektów ustaw lub rozporządzeń uznano za 

istotne w celu oceny funkcjonowania w rzeczywistości proponowanych zapisów w przypadku ich 
uchwalenia. 

 
Wymienione wyżej akty prawne w swojej zasadzie budują nowy model funkcjonowania izb inżynierów 
budownictwa, pracy i odpowiedzialności zawodowej ich członków. 
Różnorodność i ilość zmienianych lub tworzonych przepisów prawa, opracowywanych także przez różne struktury 
(ministerstwa, inicjatywy poselskie, inne) i w różnym czasie, sprawia niejednokrotnie, że opracowaną wcześniej 
opinię należy, po otrzymaniu innych projektów zmian prawa, także zmienić, aby uwzględnić nowe propozycje 
zapisów i funkcjonowania prawa. Ponieważ część z opiniowanych przez nas projektów nigdy nie uzyskała statusu 
aktu prawnego w procesie legislacyjnym Sejmu RP (zostawała projektem), nasze opinie znikały wraz z 
opiniowanym projektem. Opinie opracowane w DOIIB w większości były przekazywane i ujednolicane z innymi 
opiniami izb okręgowych w ramach prac Komisji Prawno Regulaminowej PIIB pod przewodnictwem p. prof. 
Zbigniewa Kledyńskiego. 
 
 
21.2  Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB  

 
Komisja pracowała w roku 2016 w następującym składzie:  
Przewodniczący:    Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Anita Fokczyńska 

Wiesława Grzelka-Zimmermann 
Marek Jagiełło 
Maciej Kubat 
Tadeusz Olichwer 
Danuta Paginowska 
Ryszard Rotter 
Roma Rybiańska 



Zbigniew Wnęk  
 
Komisja realizowała zadania zgodnie z kompetencjami przekazanymi przez Radę DOIIB.  
Do tych zadań należało w szczególności: 

 planowanie i bieżąca realizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego, we współpraca z biurem 
DOIIB w przygotowaniu i realizacji różnych form doskonalenia zawodowego, w tym materiałów 
udostępnianych członkom na stronie internetowej DOIIB, 

 ocena propozycji szkoleń z punktu widzenia przydatności dla rozwoju zawodowego członków DOIIB i 
współpraca z innymi podmiotami w ich przygotowaniu, 

 rozpatrywanie wniosków o udzielenia dofinansowania lub refundowania kosztów uczestnictwa w doskonaleniu 
zawodowym lub nauce języków obcych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, 

 przekazywanie Radzie DOIIB bieżących informacji o ważniejszych działaniach Komisji, 

 przedkładanie Prezydium Rady wniosków w sprawie zasad i maksymalnej wysokości dofinansowań, 

 współpraca z obwodowymi zespołami członkowskimi, 

 współpraca z Krajową Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, 

 współdziałanie z telewizją internetową przy nagrywaniu wybranych szkoleń w celu ich powszechnego 
udostępnienia  

 
W roku 2016 odbyły się 2 spotkania Komisji 4 maja, 14 listopada. Problematyce ustawicznego doskonalenia 
zawodowego został poświęcony także jeden z paneli Konferencji Programowej, która odbyła się w dniu 10 
grudnia (patrz także punkt 11 sprawozdania). W czasie posiedzeń dyskutowano nad planami działania na kolejne 
półrocze, oceniano propozycje tematyczne, biorąc pod uwagę oferty nadesłane z zewnątrz i problematykę 
zgłaszaną przez członków DOIIB oraz członków komisji. Przedstawiciele DOIIB uczestniczyli także w 
posiedzeniach Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB.      W Warszawie odbyły się 2 
takie spotkania - 6. maja i 16. listopada 2016 r. Dyskusja, oprócz omawiania bieżących spraw m.in. 
ogólnopolskich szkoleń internetowych, koncentrowała się na problematyce regulaminu i obowiązkowości 
ustawicznego doskonalenia zawodowego. 
 
Kontynuowana jest współpraca z organizacjami technicznymi i uczelniami. Najwięcej działań zostało podjętych 
wspólnie z ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Koordynuje je kol. Tadeusz Olichwer angażując się przede 
wszystkim w organizację szkoleń związanych     z instalacjami elektrycznymi. Podobna umowa łączy DOIIB z 
Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych. Na podstawie osobnego porozumienia z Wrocławskim 
Odziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa do kwietnia 2016 r. członkowie DOIIB mogli 
bezpłatnie korzystać z zasobów bibliotecznych Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB. Później 
ośrodek zakończył swoja działalność. 
Dobrze układa się również współpraca z kierownictwem Targów Budowlanych Tarbud. Rokrocznie, w imieniu 
DOIIB, kol. Grażyna Kaczyńska organizuje blok służący prezentacji obiektów budowlanych i osób 
zaangażowanych w ich projektowanie i realizację oraz krótkich szkoleń pod hasłem Vademecum Budowlane. Te 
spotkania są adresowane nie tylko do członków Izby, ale do wszystkich zwiedzających zainteresowanych 
prezentowaną tematyką. 
DOIIB wspiera także najważniejsze dolnośląskie konferencje, w obradach których mogą zwykle uczestniczyć 
członkowie Izby. Popierana jest również indywidualna nauka języków obcych poprzez dofinansowanie udziału w 
kursach lingwistycznych. 
  
Podsumowanie wszystkich przedsięwzięć związanych z ustawicznym doskonaleniem zawodowym, jakie 
zrealizowano w roku 2016 zamieszczono w tabelach w części sprawozdania dot. szkoleń.  
 
 
21.3  Kapituła Konkursu "Inżynier Roku”  

W roku 2016 r. Kapituła pracowała w następującym składzie:  
Przewodniczący:              Andrzej Kudła 
Z-ca przewodniczącego:   Anita Fokczyńska  
Sekretarz:    Barbara Pawnuk 
Członkowie:   Ewa Dobrowolska 
     Grażyna Kaczyńska 
     Tadeusz Olichwer 
     Tadeusz Ponisz  
W roku sprawozdawczym Kapituła zebrała się 5 razy w siedzibie izby. Prócz tego zwizytowała 8 obiektów, 
których wykonawcy wzięli udział w konkursie. 
Były to: 

   Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu 

   Biurowiec Dominikański we Wrocławiu 

   Zakład Gospodarki Odpadami w miejscowości Gać k. Oławy 

   Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

   Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematoligii Dziecięcej we Wrocławiu 

   Budynek produkcyjno-magazynowy (Siedziba Schilsner Industry Group) we     



   Wrocławiu 

   Budynek usługowy przy ul. Włodkowica 4 we Wrocławiu 

   Most przez Potok Lesk w Witkowie (oględziny indywidualne członków Kapituły) 
 
Po analizie zgromadzonych materiałów i informacji zebranych podczas wizytacji obiektów Kapituła po raz 
szósty wyłoniła laureatów Konkursu INŻYNIER ROKU. W edycji za rok 2015 wpłynęło 13 ważnych 
zgłoszeń.  
W kategorii PROJEKTANT wpłynęły 2 zgłoszenia, w tym jedno zespołowe, 
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY wpłynęło 5 zgłoszeń, 
w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO wpłynęło 6 zgłoszeń, w tym 2 zespołowe. 
Inżynierowie – zdobywcy tytułu INŻYNIER ROKU otrzymali statuetke wraz z dyplomem oraz nagrodę 
pieniężna w wysokości 10 000,00 zł. 
Wyróżnieni w konkursie otrzymali miniatury statuetek wraz z dyplomami. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU INŻYNIER ROKU ZA ROK 2015: 

 
KATEGORIA: PROJEKTANT 
 

INŻYNIER ROKU:  
mgr inż. Jakub Tomalik - Główny projektant w zakresie konstrukcji zespołu budynków biurowo-handlowo-

usługowych (Biurowiec Dominikański) wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi 
oraz przebudowy dawnego Pałacu Oppersdorfów na funkcje biurowo-handlowo-usługowe w lokalizacji: ul. 
Piotra Skargi, Wierzbowa i Oławska we Wrocławiu 
 
WYRÓŻNIENIE:  
mgr inż. Przemysław Kaleta - Projektant sprawdzający w zakresie konstrukcji zespołu budynków 

biurowo-handlowo-usługowych wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz 
przebudowy dawnego Pałacu Oppersdorfów na funkcje biurowo-handlowo-usługowe w lokalizacji: ul. 
Piotra Skargi, Wierzbowa i Oławska we Wrocławiu 
 
KATEGORIA: KIEROWNIK BUDOWY 

 
INŻYNIER ROKU:  
mgr inż. Marek Wolny - Kierownik budowy budynku biurowo-handlowo-usługowego (Biurowiec 

Dominikański) przy ul. Piotra Skargi – Wierzbowa – Oławska we Wrocławiu  
 
WYRÓŻNIENIE:  
mgr inż. Jan Lech Zioberski - Kierownik budowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania 

budynku mieszkalno-usługowego na budynek usługowy przy     ul. Włodkowica 4 we Wrocławiu wraz z 
rozbudową kondygnacji podziemnej. 
 
WYRÓŻNIENIE: 
mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz - Kierownik budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 

 
KATEGORIA: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  

 
INŻYNIER ROKU:  
inż. Danuta Szemiel - Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Modernizacji i rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami ZGO GAĆ w ramach projektu „System 
gospodarki odpadami Ślęża-Oława” 
 
WYRÓŻNIENIE:  
mgr inż. Rafał Zarzycki - Inspektor nadzoru inwestorskiego Budowy Siedziby Schilsner Industry Group 

Sp. z o.o. – budynku produkcyjno-magazynowego z blokiem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą 
towarzyszącą techniczną przy ul. Bierutowskiej 77 we Wrocławiu 
 
WYRÓŻNIENIE:  
zespół inspektorów pod kierunkiem mgr inż. Dariusza Irzyka   
oraz mgr inż. Michał Irzyk - Inspektorzy nadzoru inwestorskiego Rozbudowy Centrum Klinicznego 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej „Klinika Nadziei”, wraz z łącznikiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną 
 
WYRÓŻNIENIE:  
inż. Andrzej Sadowski - Inspektor nadzoru inwestorskiego Budowy Centrum Naukowej Informacji 

Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy  ul. Marcinkowskiego 2 
 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Gali Inżynierskiej  w dniu 14.09.2016 r.  



 
Na wniosek Kapituły Konkursu Rada DOIIB podjęła uchwałę nr 134/R/2016 z dn. 29.09.2016 r. w sprawie 
zmiany Regulaminu Konkursu Inżynier Roku. 
Aktualnie obowiązujący tekst regulaminu konkursu dostępny  jest na stronie internetowej Izby.  
 

 

21.4  Komisja ds. zamówień w roku 2016 pracowała składzie: 

Przewodniczący:       Andrzej Kudła 
Członkowie:     Andrzej Pawłowski 

Janusz Szczepański 
W roku  2016 zgodnie z zasadami dokonywania zakupów obowiązujących w PIIB, DOIIB zakupiła min: 
1. Styczeń - zakup mebli do przebudowanych pomieszczeń OROZ i pokoju Radcy  
 Prawnego - 9.323,40 brutto  
2. maj - zakup drukarki na potrzeby działu szkoleń – 3.505,50 zł brutto  
3. listopad - zakup drukarki na potrzeby OROZ – 1.365,30 zł brutto  
 
Ponadto Komisja ds Zakupów dokonała wyboru firmy chroniącej i sprzątającej w budynku siedziby DOIIB 
na rok 2017 i lata kolejne. 
W 2016 r prowadzone były prace związane z wyborem wykonawcy robót budowlanych polegających na 
przebudowie pomieszczeń po lokalu gastronomicznym na pomieszczenia biurowe w budynku DOIIB przy 
ul. Odrzańskiej we Wrocławiu. Uchwałą Rady DOIIB nr 132/R/2016 z dnia 29.09.2016 r. komisja ogłosiła 
konkurs na wybór wykonawcy prac. Z powodu wpłynięcia tylko jednej oferty Rada DOIIB uchwałą nr 
166/R/2016 z dnia 15.12.2016 r. przedłużyła termin wyboru wykonawców do dnia 30.03.2017 r. 
 
 

21.5 Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB  

Prace zespołu zostały opisane w punkcie 18 niniejszego sprawozdania. 
 
 
21.6  Zespół ds. zbycia nieruchomości w Przesiece w składzie: 

Prace zespołu zostały opisane w punkcie 19 niniejszego sprawozdania. 
 

 
21.7  Zespół ds. współpracy z zagranicą pracował  w składzie: 

Przewodniczący:   Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Tomasz Białek 
   Rainer Bulla  
   Jan Czupajłło 
   Anna Ficner 
   Anita Fokczyńska 
Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 14 sprawozdania.  

 
 

21.8  Zespół Organizacyjny XV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w 2016 r. 

Pracował w składzie: 
Przewodniczący:   Tadeusz Olichwer  
Z-ca Przewodniczącego:  Barbara Pawnuk 
Członkowie:   Małgorzata Czajkowska  
     Ewa Karkut-Żabińska 
     Danuta Paginowska 
     Janusz Szczepański 
Prace przygotowujące Zjazd rozpoczęły się jeszcze w roku 2015. W styczniu 2016 r. na zebraniu 
plenarnym omówiono miedzy innymi: 
-  propozycje terminarza prac przygotowawczych 
-  uchwały Rady DOIIB w sprawie przyjęcia terminarza 
-  uchwały Rady DOIIB w sprawie ustalenia ostatecznego terminy XV Zjazdu DOIIB 
Na drugie posiedzenie plenarne w lutym 2016 r. omówiono: 
-  projekty uchwał zjazdowych 
-  propozycje składu prezydium zjazdu i komisji zjazdowych 
-  przebieg i stan prac przygotowawczych do Zjazdu. 
Prace przygotowawcze toczyły się także w małych zespołach roboczych powoływanych doraźnie. 
Rada DOIIB uchwałą nr 33/R/2016 z dn. 17.03.2016 r. przyjęła projekty porządku obrad i Regulamin XV 
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 
Pozostałe prace przygotowawcze do Zjazdu zostały wykonane zgodnie z terminarzem.  
Ostatecznie Zjazd odbył się 16 kwietnia 2016 r. Z ta data Zespół zakończył prace. 
 



Do organizacji kolejnego, XVI Zjazdu, został powołany w dniu 09.06.2016 r.  Zespół Organizacyjny XVI 
Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w roku 2017  w składzie: 

Przewodniczący:   Tadeusz Olichwer  
Z-ca Przewodniczącego:  Barbara Pawnuk 
Członkowie:   Małgorzata Czajkowska  
     Ewa Karkut-Żabińska 
     Danuta Paginowska 
     Janusz Szczepański 
Na spotkaniu plenarnym we wrześniu 2016 r. Zespół ustalił: 
-  projekt harmonogramu prac przygotowawczych 
-  podział zadań miedzy członków Zespołu 
Terminarz prac przygotowawczych do XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB został przyjęty 
do realizacji uchwałą Rady DOIIB nr 130/R/2016                           z dn. 29.09.2016 r.  
Rada DOIIB uchwałą nr 129/R/2016 r. z d. 29.09.2016 r. ustaliła, że XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy 
DOIIB odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017 r. 
 
 

21.9  Zespół organizacyjny FORUM INŻYNIERSKIEGO  

Zespół powołany w 2015, w roku 2016 pracował w niezmienionym składzie:  
Przewodniczący:   Eugeniusz Hotała 
Członkowie:               Andrzej Pawłowski  
     Janusz Szczepański 
     Małgorzata Czajkowska 
 
Zespół zorganizował Forum Inżynierskie w Pałacu Krotoszyce w dniu  22 września 2016 r. W Forum 
wzięło udział 140 uczestników, w tym 94 członków DOIIB.  
W obradach aktywny udział wzięli znakomici goście: Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w 
Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Barbara Skultecka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Jan Spychała – Śląski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i Jarosław Barańczak – Zastępca Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Obrady Forum zaszczycili swoją obecnością przewodniczący okręgowych rad inżynierów budownictwa: 
Franciszek Buszka z izby śląskiej, Zbigniew Detyna z izby podkarpackiej, Mieczysław Grodzki z izby 
mazowieckie wraz z wiceprzewodniczącym tej rady Romanem Lulisem, wiceprzewodniczący izby 
małopolskiej – Jan Skawiński i członek rady tej izby – Kazimierz Ślusarczyk. Jak zwykle bardzo aktywny 
udział w obradach brał Jacek Miller – członek Krajowej Rady Izby Architektów RP oraz Tadeusz Nawracaj 
– Prezes Wrocławskiej Rady FSNT NOT.  
W obradach, jak co roku, wzięli udział Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektorzy i 
Kierownicy Wydziałów Architektoniczno – Budowlanych ze wszystkich dolnośląskich powiatów, a także ok. 
70 Delegatów na Zjazdy DOIIB, reprezentujących każdy dolnośląski powiat. Łącznie w obradach wzięło 
udział ok. 135 uczestników. 
Obrady w tak znakomitym gronie były szczególnie ożywione i na wysokim poziomie merytorycznym. 
Minister Tomasz Żuchowski prezentował niektóre tezy opracowanego w Ministerstwie projektu Kodeksu 
budowlanego. Zapowiedział bardzo wnikliwe i szerokie konsultacje tego projektu i wyraził nadzieję, że 
samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa włączą się odpowiedzialnie i bardzo 
merytorycznie do dyskusji w sprawie proponowanych zapisów kodeksu. Wyraził również nadzieję, że oba 
samorządy będą coraz lepiej dbały o jakość wykonywania zawodu zaufania publicznego przez swoich 
członków. W tym kontekście poruszany był problem zwiększenia roli i odpowiedzialności inżyniera 
budownictwa w procesie inwestycyjnym. 
Minister Jacek Szer - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przedstawił najczęstsze błędy w projektach 
budowlanych, które GUNB stwierdził podczas rutynowych kontroli podległych mu organów. Przedstawił też 
niektóre aspekty stosowania znowelizowanej usta o wyrobach budowlanych.  
Mec. Jolanta Szewczyk zaprezentowała wykład o roli współpracy samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa z organami A-B oraz Inspektorami Nadzoru Budowlanego. Jan Spychała zaprezentował 
wykład o istotnych i nieistotnych odstąpieniach od projektu budowlanego, a Pan Gabriel Marek w swoim 
wykładzie poddawał w wątpliwość możliwość prawidłowego wykonania projektu budowlanego. 
Wykłady i wystąpienia znakomitych specjalistów wywołały ożywioną dyskusję uczestników obrad.  Na 
pytania odpowiadali najczęściej obaj ministrowie: Tomasz Żuchowski i Jacek Szer, a dyskusje i pytania do 
nich miały miejsce również w przerwach obrad i podczas wieczornego spotkania integracyjnego. Można 
było zauważyć zadowolenie uczestników obrad z możliwości uzyskania cennych informacji od 
najważniejszych przedstawicieli resortu infrastruktury i budownictwa. 
Powszechnym postulatem uczestników obrad była potrzeba kontynuowania takich wydarzeń w następnych 
latach. Dziękowano też Radzie DOIIB za zorganizowanie po raz 13-sty obrad Forum Inżynierskiego. 
Wszystkie wykłady przedstawione podczas Forum Inżynierskiego DOIIB oraz relacja z obrad są dostępne 
w Telewizji Internetowej DOIIB na stronie izby http://www.dos.piib.org.pl/  

 

 

http://www.dos.piib.org.pl/


21.10 Składy Orzekające ds. indywidualnych członków DOIIB  

Pracowały 3-osobowe Składy Orzekające rozpatrujące sprawy indywidualne członków DOIIB, wyznaczane 
spośród następujących osób:    
Przewodnicząca:   Grażyna Kaczyńska 
Członkowie:   Wiesława Grzelka-Zimmermann 

Roma Rybiańska 
Anita Fokczyńska  
 

W roku 2016 odbyło się 12 posiedzeń Składów Orzekających, na których rozpatrzono niżej wymienione 
wnioski: 

       393 wnioski o wpis do izby 

       164 wnioski o przywrócenie członkostwa 

     376 wniosków o zawieszenie członkostwa 

         27 wniosków o skreślenie 

      14 wniosków o skreślenie w związku z przeniesieniem do innej izby 
Z powodu nieopłacenia składek członkowskich: 

       zawieszono 175 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.) 

       skreślono 136 osoby (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.) 

Dokonano 2 wpisy transgraniczne. 
 
 

21.11 Skład Orzekający DOIIB ds. członkostwa transgranicznego DOIIB 

pracował w trzyosobowym składzie: 
Przewodniczący:   Andrzej Pawłowski 
Członkowie:    Rainer Bulla 
     Ryszard Rotter 
 
Skład Orzekający ds. członkostwa transgranicznego rozpatrywał sprawy tymczasowego wpisu na listę 
członków izby obywateli Unii Europejskiej zamierzających świadczyć usługi transgraniczne na terenie 
województwa dolnośląskiego. W roku 2016 odbyły się  3 posiedzenia. O tymczasowy wpis do DOIIB 
występowali inżynierowie z zagranicy zainteresowani realizacją na terenie naszego województwa  
pojedynczych kontraktów i zleceń, które nie maja charakteru działalności ciągłej – stałego świadczenia 
usług w dziedzinie budownictwa na terenie Polski. W roku 2016 r. wpłynęły 3 wnioski, po jednym od 
obywatela Niemiec, Czech i Słowacji. 
Dokonano dwóch wpisów dotyczących wykonywania w Polsce usługi projektanta w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej. Jeden wniosek - inżyniera ze Słowacji pozostał bez rozpatrzenia 
z powodu nie uzupełnienia przez zainteresowanego braków formalnych. 

 
 

21.12 Rada Programowa czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”  

działa bez zmian od 2010 r. w składzie : 
Przewodniczący:   dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr. 
Członkowie:   prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk 
     prof. dr inż. Kazimierz Czapliński 
     dr inż. Andrzej Pawłowski 
     mgr inż. Agnieszka Środek 
 
Redagowanie i publikacja czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie” w roku 2016 zostały omówione w 
punkcie 6 sprawozdania. 

 
 

20.13 Zespół ds. zapomóg losowych  

Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 17 sprawozdania.  

 
21.14 Zespół ds. zmiany siedziby DOIIB w składzie: 

Przewodniczący:   Piotr Zwoździak 
Członkowie:   Rainer Bulla 
     Wiesława Grzelka-Zimmermann 
     Marek Kaliński 
     Andrzej Kudła 
     Daniel Jarząbek 
     Tadeusz Olichwer 
     Janusz Szczepański 
 
Zespół w roku 2016 zajmował się tylko poszukiwaniem nowych obiektów nadających się na siedzibę izby 
oraz przeglądaniem informacji o przetargach działek budowlanych spełniających wymogi dla nowej 
siedziby.  



Dokonano przeglądu dwóch obiektów - jednego do kapitalnego remontu na Kępie Mieszczańskiej oraz 
drugiego przy ulicy Legnickiej w sąsiedztwie Dolnośląskiego Centrum Medycznego. Uznano, że oba 
obiekty nie spełniają wymogów nowej siedziby DOIIB.  
Zespół zawiesił swoją działalność w związku z decyzją Rady DOIIB o podjęciu działań remontowych w 
pomieszczeniach siedziby izby, które opuścił najemca lokalu gastronomicznego.  
Jeśli Rada DOIIB podejmie decyzję o dalszej konieczności pozyskania nowej siedziby, zespół podejmie 
zawieszoną działalność. 
  

 
21.15 Komisja Likwidacyjna pracowała w składzie:: 

Przewodniczący:   Janusz Szczepański 
Członkowie:   Ewa Ulicka 

Izabela Zakrzewska 
 
W 2016 r. likwidacji podlegał jedynie wyeksploatowany sprzęt biurowy np. drukarka.  

 

 
21.16 Zespół organizacyjny I Zawodów Narciarskich DOIIB pracował w składzie: 

Przewodniczący:  Piotr Zwoździak 
Członkowie:   Daniel Jarząbek 
     Marek Kaliński 
 
W dniu 28 lutego 2016 r. odbyły się II Mistrzostwa DOIIB w narciarstwie alpejskim. Zawody 
przeprowadzono w ośrodku narciarskim Czarna Góra. W zawodach wystartowało 52 uczestników a 
rywalizację ukończyło 50 zawodników. Rywalizowano w VIII grupach wiekowych, osobno klasyfikowano  
panie i panów.  
Najmłodszy zawodnik miał 4 lata a najstarszy 64 lata. Zawody rozegrano w dwóch przejazdach, do 
klasyfikacji przyjmując wynik lepszego przejazdu.  
Pierwsza  trójka  w każdej kategorii zdobyła pamiątkowe puchary a wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale. Wyniki zawodów zostały opublikowane na stronie internetowej DOIIB. Ponadto 
zgodnie z zapowiedzią impreza miała oprawę medialną      i była nagrywana przez naszą TV internetową. 
Sprawozdanie z zawodów można zobaczyć na stronie internetowej DOIIB wchodząc w zakładkę TV 
DOIIB. Zawody zostały ocenione przez uczestników jako świetne spotkanie członków i ich rodzin. Zgodnie 
z wolą uczestników impreza będzie kontynuowana.   
Na rok 2017 zostały zaplanowane zawody na dzień 4 marca, również w ośrodku narciarskim Czarna Góra. 
W roku 2017 podobnie jak w roku poprzednim sprawozdanie z zawodów  zostanie wyemitowane przez 
naszą telewizję internetową TV DOIIB. 
 

 
21.17 Zespół ds. przygotowania obchodów XV- lecia DOIIB  

został powołany w czerwcu 2015 r. i w roku 2016 nadal pracował w składzie: 
Przewodniczący:   Piotr Zwoździak 
Członkowie:   Anita Fokczyńska 
     Daniel Jarząbek 
     Danuta Paginowska 
     Ryszard Rotter 
     Janusz Szczepański 
     Rafał Zarzycki 
 
Jako najważniejsze zadania na rok 2016 zespół postawił sobie znalezienie sali  i zapewnienie oprawy 
artystycznej Gali Inżynierskiej uświetniającej obchody XV- lecia DOIIB. Uroczystość planowana jest na 
piątek 8 września 2017 r.  
Na dzień sporządzenia sprawozdania zwrócono się o rezerwację pomieszczeń Opery Wrocławskiej oraz 
alternatywnie pomieszczeń IMPARTU. Wstępnie ustalono część artystyczną jaka ma uświetnić Galę.  
Program całych obchodów jubileuszu zostanie opracowany na początku roku 2017 i z odpowiedn im 
wyprzedzeniem zostanie zaprezentowany członkom DOIIB.  
Organizatorom zależy aby w uroczystościach wzięła udział  jak największa liczba członków. Do 
współpracy przy ich organizacji zostaną zaproszone wszystkie Okręgowe Zespoły Członkowskie. 
 
 

21.18 Zespół ds. związanych z obchodami ESK Wrocław 2016  

powołany w IV kwartale 2015 r. w roku 2016 pracował w składzie: 
Przewodniczący:   Rainer Bulla 
Z-ca Przewodniczącego:    Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Anita Fokczyńska 
     Marek Kaliński 
     Danuta Paginowska 



     Ryszard Rotter 
Roma Rybiańska 
Agnieszka Środek 
Rafał Zarzycki 

DOIIB w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury ESK 2016 zorganizowała Festiwal Budownictwa. 
Hasłem przewodnim Festiwalu były  Odbudowa i Budowa, Tradycja, Postęp, Innowacyjność. 
Patronat honorowy nad Festiwalem objął JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Więckowski.  
Członkowie naszej Izby i ich bliscy uczestniczyli w koncertach i pokazach filmowych, zwiedzali 
najciekawsze budowle i obiekty infrastruktury, zarówno te historyczne jak i powstałe na Dolnym Śląsku w 
ostatnim okresie. Spotykali się z ich autorami, budowniczymi oraz firmami, które dostarczały niezbędne 
technologie. Po wojnie zastaliśmy nasze miasto  kompletnie zrujnowane i zaczęliśmy odbudowę. Trzeba 
pamiętać o tym, że aby coś odbudować, a potem zbudować, ktoś musi zrobić projekt, ktoś musi prowadzić 
roboty budowlane, ktoś musi je nadzorować. To wszystko robią inżynierowie budownictwa. I to wszystko 
chcieliśmy pokazać. Druga część hasła mówi o tym, że zachowaliśmy tradycję odbudowując wiele 
pięknych starych budynków, równocześnie idziemy z duchem czasu, wznosimy nowoczesne budowle, 
wykorzystując najnowsze technologie. Tu także mamy się czym pochwalić.  
W sumie we wszystkich imprezach udział wzięło 1680 osób. Program Festiwalu Budownictwa ESK2016 
zamieszczony poniżej przedstawia zestawienie wszystkich Imprez. 



 
 
 

Zwieńczeniem wydarzeń festiwalowych było uroczyste spotkanie w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza w 
dniu 13.09.2016. z udziałem przedstawicieli Władz Wrocławia oraz przedstawicieli Izb Inżynierów 



Budownictwa z Berlina, Brandenburgii, Saksonii i San Sebastian - miasta, które również było ESK 2016. W 
spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Izb Inżynierów Budownictwa: Opolskiej, Śląskiej 
Podkarpackiej Lubuskiej, Zachodniopomorskiej. Obecny był również Prezydent Europejskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa  Črtomir Remec. 
Organizacyjnie całe przedsięwzięcie było zapięte na ostatni guzik i wszystko się wspaniale udało. Należy 
podkreślić, że sukces Festiwalu był możliwy dzięki zaangażowaniu. kompetencjom i bardzo dobrej 
organizacji pracy zespołu pracowników DOIIB, z Kierownikiem Biura na czele.  

 
 
21.19 Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień  

Zespół w  2016 r. pracował w składzie: 
Przewodniczący:   Rainer Bulla 
Członkowie:    Anita Fokczyńska 
     Wiesława Grzelka-Zimmermann 
     Edward Kaspura 
     Danuta Witek 
 
W roku 2016, w odpowiedzi na pismo Zespołu z listopada 2015 r. skierowane do Obwodowych Zespołów 

Członkowskich, wpłynęło 11 rekomendacji do odznaczeń  i wyróżnień dla członków OZC. 

Niezależnie, Zespół pozyskał rekomendacje do odznaczeń i wyróżnień dla 5 innych osób. 

Po analizie zgromadzonego materiału Zespól przygotował wnioski o odznaczenia i przekazał je 

Przewodniczącemu Rady DOIIB do przedstawienia ich Radzie DOIIB   w celu podjęcia decyzji w ich 

sprawie. 

W roku 2016 Zespół przygotował: 

   2 wnioski o przyznanie ZŁOTEJ HONOROWEJ ODZNAKI PIIB 

   2 wnioski o przyznanie SREBRNEJ HONOROWEJ ODZNAKI PIIB 

   6 wniosków o nadanie Odznak Honorowych „ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA” 

   2 wnioski o przyznanie SREBRNEGO KRZYŻA ZASŁUGI  

   1 wniosek o przyznanie KRZYŻA KAWALERSKIEGO ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

   2 wnioski o przyznanie MEDALU HONOROWEGO PIIB. 

Wszystkie przygotowane przez Zespół wnioski zostały przekazane do realizacji. 

 

 
B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2016 
 

Budżet DOIIB został zrealizowany w granicach kwot zaplanowanych na rok 2016. Na podstawie wyników 
finansowych za III kwartały w budżecie skorygowano niektóre pozycje do wartości spodziewanych na koniec roku 
i wynikających z uzasadnionych potrzeb, trudnych do przewidzenia w czasie zatwierdzania budżetu. Po stronie 
przychodów zapisano 4 335,2 tys. zł, osiągnięte przychody są większe od planowanych, przekroczyły zakładany 
poziom  o 1,4% i wyniosły 4 395,3 tys. zł. Poziom zaplanowanych kosztów to 4 535,2 tys. zł, zrealizowane koszty 
były niższe o 4,7% od zaplanowanych. Rok 2016 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 72,2 
tys. zł w ujęciu budżetowym. W wyniku finansowym nie były uwzględnione, wydzielone w osobnej pozycji odsetki 
od lokat bankowych, które  w roku 2016 przyniosły 108,2 tys. zł przychodu. 
Zasadnicze źródło przychodów DOIIB stanowią składki członkowskie. W roku 2016 założono wyższą liczbę 
czynnych członków niż w roku 2015 – 9 900 osób, przychód ze składek został zrealizowany w 98,1%. Wpływy z 
tytułu wpisowego były niższe o 3,5% od preliminowanych, a przychody z tytułu procedury kwalifikacyjnej i 
egzaminacyjnej były większe od zakładanych o 15,1%. Przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 
zakładaną wartość o 10,4%.  
Koszty administracyjne w minionym roku stanowiły 22,3% wszystkich kosztów i były o 8,3% niższe od 
preliminowanych. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia były niższe od założeń budżetowych o 2,8%. Koszty 
usług obcych również były niższe od zaplanowanych – o 21%. Koszty zużycia materiałów przekroczyły zakładaną 
wielkość ze względu na nieprzewidziany wcześniej zakup firmowych kalendarzy trójdzielnych, natomiast w pozycji 
pozostałych kosztów budżet został zrealizowany w 97,8%. Koszty związane z budynkiem w Przesiece były niższe 
od zakładanych o blisko 40%. 
Zrealizowane koszty statutowe ogółem były niższe od zakładanych o 3%. W przypadku kosztów działalności 
organów, w których liczba rozpatrywanych spraw jest trudna do precyzyjnego określenia (OSD, OROZ, OKK) 
zanotowano niewielkie przekroczenia zakładanych wielkości.  Koszty działalności OKR, z uwagi na rozszerzony 
zakres przeprowadzanych kontroli, zostały zrealizowane z niewielkim przekroczeniem – 1,1%. Koszty działalności 
Okręgowej Rady DOIIB zostały przekroczone 8%, a przekroczenie wynikło z koniecznego dużego  
zaangażowania w konsultacje dotyczące projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany, konieczność 
poniesienia większych kosztów uroczystego wręczenia uprawnień budowlanych oraz koniecznych kosztów 
związanych z wyróżnieniem działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich Rady DOIIB oraz innych nagród.   
 
Na bezpośrednie działania na rzecz członków w roku 2016 przeznaczono większe środki niż w roku poprzednim. 
Zrealizowane koszty okazały się niższe od założeń budżetowych o 7,2%. Najwięcej środków przeznaczono na 



seminaria i szkolenia, ostatecznie pozycja ta została wykorzystana w 93%. Koszty prenumeraty czasopism były 
niższe o 6,4%. Pozostałe koszty były niższe od przewidzianych w budżecie o 7,1%, środki przeznaczone na 
integrację i kulturę zostały wykorzystane w 81%, natomiast koszty promocji Izby były niższe od zaplanowanych o 
6,9%. Fundusz pomocy losowej został wykorzystany w 98,4%. Koszty organizacji Zjazdu i Konferencji 
Programowej okazały się niższe od założeń budżetowych o 14,9%. W założonej wielkości zmieściły się koszty 
współpracy z zagranicą i innym organizacjami, koszty organizacji „Festiwalu budownictwa” organizowanego w 
ramach obchodów ESK 2016 oraz koszty działalności gospodarczej.  
Gospodarka finansowa DOIIB była na bieżąco kontrolowana przez biegłego księgowego. Po zakończeniu roku 
obrachunkowego został sporządzony przez niego bilans przedstawiający sytuację majątkową i finansową izby w 
roku 2016. Ze sprawozdaniem finansowym, które z uwagi na objętość nie jest powielane w większej ilości 
egzemplarzy, można się zapoznać w biurze DOIIB lub podczas Zjazdu. W sprawozdaniu finansowym za rok 
2016 została wykazana strata w wysokości 490 799,91 zł a suma bilansowa wyniosła 10 281 664,46 zł. 
Powodem wykazania straty jest sprzedaż nieruchomości w Przesiece poniżej jej wartości księgowej.  
 

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2016 ( w tys. zł)  

POZYCJE BUDŻETOWE 
Budżet 

planowany 
Budżet 

wykonanie 

% 
wykonania 

budżetu 

A. PRZYCHODY 4 335,2 4 395,3 101,4% 

1. Składki członkowskie 3 445,2 3 380,4 98,1% 

2. Wpisowe  40,0 38,6 96,5% 

3. Procedura kwalifikacyjna  800,0 921,1 115,1% 

4. Działalność gospodarcza 50,0 55,2 110,4% 

B. KOSZTY 4 535,20 4 323,1 95,3% 

I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 1 050,0 963,1 91,7% 

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 554,2 97,2% 

2. Usługi obce  290,0 229,0 79,0% 

3. Zużycie materiałów i energii  60,0 65,7 109,5% 

4. Pozostałe koszty  95,0 92,9 97,8% 

5. Koszty związane z budynkiem w Przesiece  35,0 21,2 60,6% 

II. KOSZTY STATUTOWE  3 455,2 3 349,9 97,0% 

1. Koszty bieżącej działalności organów 1 405,0 1 423,9 101,3% 

a) Koszty działalności OKR 85,0 85,9 101,1% 

b) Koszty działalności OSD 170,0 178,4 104,9% 

c) Koszty działalności OROZ 270,0 275,9 102,2% 

d) Koszty działalności OKK 880,0 883,7 100,4% 

  - w tym koszty procedur kwalifikacyjnych   497,0   

  -      koszty bieżącej działalności OKK   386,7   

2. Koszty bieżącej działalności Rady 360,0 388,7 108,0% 

3. Działania na rzecz Członków 1 230,0 1 141,8 92,8% 

 a) seminaria i szkolenia 490,0 455,8 93,0% 

 b) biuletyny i czasopisma 270,0 252,6 93,6% 

 c) pozostałe wydatki (m.in. opinie dot. zakresu 
uprawnień, amortyzacja, e-Sekocenbud, normy 
PKN, delegacje, mat. biurowe, wynagrodzenia) 240,0 223,0 92,9% 

 d) integracja, kultura 30,0 24,3 81,0% 

 e) promocja Izby (Gala, Konkurs Inżynier Roku,media) 200,0 186,1 93,1% 



4. Fundusz pomocy losowej 100,0 98,4 98,4% 

5. Okręgowy Zjazd Delegatów, konferencja 120,0 102,1 85,1% 

6. Współpraca z zagranicą i in. organizacjami 30,0 9,3 31,0% 

7. Fundusz zapasowy (rezerwa) 10,2 0,0 0,0% 

8. Obchody ESK 2016 "Festiwal budownictwa" 200,0 185,7 92,9% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSP. 
30,0 10 33,3% 

C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B) -200,00 72,20  
 
Koszty bieżącej działalności organów, wykazane w analizie wykonania budżetu, obejmują: 
koszt zatrudnienia pracownika obsługującego dany organ, ryczałty oraz wynagrodzenia za pracę na rzecz Izby 
wypłacone członkom organu, koszty delegacji członków organu, koszty usług obcych (pocztowe, telefoniczne, 
naprawy sprzętu),  koszty utrzymania i amortyzacji obliczone wg zajmowanej powierzchni, koszty obsługi 
prawnej, koszty szkolenia członków organu oraz zakup artykułów biurowych i niezbędnego wyposażenia. 
 
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2017  
  

Projekt budżetu na rok 2017 został opracowany na podstawie doświadczeń wynikających z analizy przychodów i 
kosztów w latach poprzednich oraz przewidywanych zmian przychodów i kosztów w okresie planowania. 
Przygotowany dokument jest zgodny z zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
które są aktualizowane podczas każdego Krajowego Zjazdu Izby. 
Podstawą budżetu DOIIB są przychody ze składek członkowskich. Biorąc pod uwagę liczbę członków w ostatnich 
latach założono, że w roku 2017 liczba czynnych członków Izby, tzn. opłacających na bieżąco składki, wyniesie 
9750. Ostatecznie przyjęto, że 400 osób wniesie opłaty wpisowe. 
Drugą bardzo ważną pozycją przychodów są opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w procedurze nadawania 
uprawnień budowlanych. W budżecie przyjęto liczbę starających się o uprawnienia na poziomie 570 osób, 
zakładając opłaty w wysokości 1600 zł. 
Przychody z działalności gospodarczej ustalono na poziomie 10 tys. zł. 
Przychody z depozytów bankowych umieszczone są w osobnej pozycji. Przy oprocentowaniu na poziomie 1,5% i 
średniej wielkości zdeponowanych kwot możemy spodziewać się odsetek rzędu 90 tys. zł. Wielkość depozytów 
bankowych będzie zależała od sposobu zarządzania lokatami, co może istotnie wpływać na wielkość tych 
przychodów na koniec roku. 
W porównaniu do założeń budżetowych na rok 2016 przewiduje się sumaryczny wzrost kosztów o ok. 8%. 
Znaczna część tej kwoty to koszty zaplanowanego remontu siedziby DOIIB obejmującego wymianę 
niesprawnego oświetlenia awaryjnego (45 tys. zł), przebudowę dotychczasowego lokalu gastronomicznego na 
pomieszczenia biurowe (175 tys. zł) oraz odświeżenie elewacji budynku (50 tys. zł). Koszty wymienionych prac 
zostały ujęte w osobnej pozycji budżetowej. Ponadto zaplanowano obchody  XV-lecia DOIIB, obejmujące 
organizację uroczystej Gali oraz wydarzeń towarzyszących temu jubileuszowi, których koszt jest również 
wydzielony w osobnej pozycji budżetowej. Podobnie jak w roku ubiegłym wydzielono pozycje na koszty działań 
związanych z promocją Izby i zawodu inżyniera w mediach oraz działań integrujących środowisko inżynierskie. W 
pozycjach budżetowych dotyczących kosztów działalności poszczególnych organów DOIIB  zakłada się 
nieznaczne ich zwiększenia w stosunku do roku 2016. Z uwagi na możliwość otrzymania przez członków Izby 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, celowe jest zwiększenie środków przeznaczonych na fundusz pomocy 
losowej.  W razie potrzeby zwiększenia kosztów w tym lub innym obszarze będzie można skorzystać z rezerwy 
budżetowej, wynoszącej 180 tys. zł.  
Koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB oraz zebrań wyborczych w obwodach członkowskich zaplanowano 
w wysokości 160 tys. zł . 
W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi w siedzibie oraz obchodami XV-lecia DOIIB, w planowanym 
budżecie przewidywana jest strata w wysokości 520 tys. zł, która zostanie pokryta z Funduszu Statutowego 
DOIIB. Budżet przygotowano w ujęciu księgowym, co ułatwia bieżący nadzór nad jego realizacją. Przyjęta forma 
opracowania oznacza, że część kosztów to amortyzacja budynków i wyposażenia, które wchodzą w skład 
kosztów, chociaż nie zawsze wiążą się z bieżącym wydatkowaniem środków. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 

 

A.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota w tys. zł 

(2017)

Struktura w 

budżecie 

2017

PRZYCHODY 4 355,0 100,00%
1 Składki  9750*29zł*12 miesięcy 3 393,0 77,91%

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,92%

3 Procedura kwalifikacyjna    570x1600 zł 912,0 20,94%

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 10,0 0,23%

B.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota w tys. zł 

(2017)

Struktura w 

budżecie 

2017

KOSZTY 4 875,0 100,00%

I. Koszty administracyjne 1 265,0 25,95%
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 12,31%

2a

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, 

księgowe, bankowe, pozostałe) 240,0 4,92%

2b Usługi remontowe dot. Siedziby DOIIB 270,0 5,54%

3

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 

eksploatacyjne, energia, wyposażenie, 

wydawnictwa, pozostałe) 60,0 1,23%

4

Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 

ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 1,95%

II. Koszty statutowe 3 600,0 73,85%

1

Koszty bieżącej działalności organów, z 

podziałem na organy (wszystkie koszty związane 

z działaniem organów) 1 380,0 28,31%

OKR 90,0 1,85%

OSD 180,0 3,69%

OROZ 260,0 5,33%

OKK 850,0 17,44%

2

Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie 

koszty związane z działaniem Rady) 360,0 7,38%

3 Działania na rzecz członków 1 120,0 22,97%

a seminaria i szkolenia 490,0 10,05%

b biuletyny i czasopisma 260,0 5,33%

c pozostałe wydatki 200,0 4,10%

d integracja, kultura itp. 30,0 0,62%

e promocja Izby ( Inzynier Roku, media) 140,0 2,87%

4 Fundusz pomocy losowej 120,0 2,46%

5 Okręg. Zjazd Delegatów, zebrania wyborcze 160,0 3,28%

6

Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 

zagranicą 30,0 0,62%

7 Fundusz zapasowy 180,0 3,69%

8 Obchody XV-lecia DOIIB 250,0 5,13%

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10,0 0,21%

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -520,0

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1 Odsetki od wkładów bankowych  90,0

 PRZYCHODY

GRUPOWANIE WYDATKÓW               



 

PODSUMOWANIE 

 

Szanowni Państwo 

Podczas obrad XVI Zjazdu sprawozdawczego DOIIB mija trzeci rok czwartej kadencji działalności samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa. Jest to czwarty (ostatni) zjazd delegatów tej kadencji, poprzedzony III 

Konferencją Programową, która miała miejsce 10 grudnia 2016 r. we Wrocławiu. 

Rok 2016 był okresem, w którym Okręgowa Rada DOIIB kadencji 2014-2018 prowadziła intensywną i nową 

jakościowo działalność w wielu ważnych obszarach  oraz podejmowała różne wyzwania, stojące przed 

społecznością inżynierów budownictwa. Dyskusja oraz poszukiwania nowych i skuteczniejszych form realizacji 

podstawowych zadań dolnośląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa takich jak: umacnianie 

rangi i prestiżu zawodu inżyniera budownictwa, właściwa ochrona interesów zawodowych członków samorządu, 

dbałość o właściwe  i etyczne wykonywanie zawodu, a także bezpośrednia pomoc w wykonywaniu swojego 

zawodu. 

Szczególnie intensywna działalność Okręgowej Rady DOIIB związana był z opiniowaniem  i konsultacjami 

nowych przepisów prawnych, które były procedowane w Sejmie lub przygotowywane do tego procedowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Szczególne miejsce w tych konsultacjach miał projekt ustawy Kodeks 

urbanistyczno-budowlany oraz projektowane regulacje w zakresie ustawy o zawodzie architekta, inżyniera 

budownictwa i urbanisty oraz nowelizacji ustawy o naszym samorządzie.     

Nowe obszary działań Rady DOIIB związane były ze zgłaszanymi postulatami większej obecności w mediach 

problematyki dotyczącej roli, rangi i prestiżu zawodu inżyniera budownictwa oraz jasnego przekazu do 

społeczeństwa i samych inżynierów, że członkowie naszego samorządu wykonują zawód zaufania publicznego. 

Nawiązana została współpraca z dolnośląskimi mediami, w tym z regionalną telewizją. Niezwykle ważnym 

przedsięwzięciem na tym polu było uruchomienie własnej telewizji internetowej TV DOIIB, która rozwinęła bardzo 

szeroką działalność, szczególnie szkoleniową. W roku 2016 stronę internetową TV DOIIB odwiedziło przez stronę 

izby ponad 9 tysięcy osób. Sumaryczna liczba odwiedzających tę stronę przez inne portale wynosi ok. 30 tyś 

osób. 

Jak zwykle ważnym obszarem działań i Rady DOIIB była bezpośrednia działalność statutowa na rzecz wszystkich 

członków izby dolnośląskiej. Zorganizowane zostały, głównie przy udziale członków Obwodowych Zespołów 

Członkowskich, bezpośrednie spotkania szkoleniowo-integracyjne członków Rady z członkami DOIIB w wielu 

powiatach. Bezpośrednią działalność Izby na rzecz członków i stała komunikację Rady Izby z naszymi członkami 

realizowana jest też poprzez powoływane Obwodowe Zespoły Członkowskie. Pod koniec roku 2016 działało już 

16 Obwodowych Zespołów Członkowskich, których działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

integracji lokalnych środowisk oraz indywidualnej aktywności samych członków Izby, jest nie do przecenienia.  

W roku 2016 wydane zostały przez DOIIB 4 numery elektronicznego czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, 

które dobrze służy naszej społeczności inżynierów budownictwa. Głównym zadaniem tego czasopisma jest 

promocja dolnośląskich inżynierów budownictwa i ich dokonań zawodowych oraz prezentacja najciekawszych 

obiektów budowlanych Dolnego Śląska.  

Bezpośredniej komunikacji Rady oraz pozostałych organów DOIIB z członkami Dolnośląskiej Izby służy strona 

internetowa, którą co miesiąc odwiedza prawie 40 tys. osób.  

Jednym z najważniejszych priorytetów działań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest dbałość o podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Jest to ustawowe zadanie naszego samorządu zawodowego. 

W DOIIB działa Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, a wyniki jej pracy są dobrze oceniane przez 

wielu naszych członków. W roku 2015 w różnego rodzaju szkoleniach stacjonarnych, organizowanych przez 

DOIIB, wzięła udział rekordowa liczba prawie 5 tyś. członków DOIIB.   

Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków była realizowana przez Radę DOIIB w różnych 

formach. Szczególną rolę w tej działalności ma praca Zespołu Prawno-Regulaminowego przy opiniowaniu 

różnych aktów prawnych z dziedziny budownictwa, która w roku 2016 była bardzo intensywna.  

Dobre rezultaty przynosi współpraca DOIIB z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, 

Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz Kierownikami Wydziałów Architektury i Budownictwa 

w starostwach powiatowych Dolnego Śląska. Zapoczątkowana przed wielu laty dobra współpraca Dolnośląskiej 

Izby z tymi Instytucjami w celu wspólnego ustalania interpretacji przepisów prawa z dziedziny budownictwa 

powinna być kontynuowana. Tworzymy także wytrwale podstawy do integracji całego dolnośląskiego środowiska 

związanego z budownictwem, aby móc wypracować i prezentować jedno wspólne, a przez to lepiej zauważane, 

stanowisko w ważnych sprawach. 

Współpraca z różnymi organizacjami społecznymi, samorządowymi, instytucjami państwowymi i kulturalnymi, 

uczelniami oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i innymi samorządami zawodowymi przybierała 

różnorodne formy. Członkowie Prezydium Rady uczestniczyli aktywnie w wielu uroczystych i roboczych 

spotkaniach z przedstawicielami tych środowisk. W roku 2016 DOIIB wzięła po raz szósty aktywny udział w 



Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD, prezentując cykl ciekawych wykładów podczas tych targów.  

Współpraca Izby Dolnośląskiej z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz z innymi Izbami Okręgowymi jest 

bardzo owocna i powinna ona być nadal rozwijana. Nasi członkowie uczestniczą w pracach wielu krajowych 

organów i zespołów PIIB.  

Mamy też powody do satysfakcji ze stanu współpracy z zagranicznymi izbami inżynierów budownictwa.  

Mamy nadzieję, że przekazane w sprawozdaniu dane pozwolą na dokonanie oceny działalności Rady DOIIB w 

okresie minionego roku i będą stanowić dobrą podstawę do dyskusji podczas obrad XVI Zjazdu 

Sprawozdawczego Delegatów DOIIB. Mamy też przekonanie, że Izba Dolnośląska dobrze wykorzystała minione 

15 lat swojej działalności i zrealizowała podstawowe cele statutowe naszego samorządu, którymi są: dbałość o 

rangę   i prestiż zawodu inżyniera budownictwa, reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków Izby 

oraz dbałość o właściwe wykonywanie zawodu przez inżynierów budownictwa – członków PIIB. Mamy też 

nadzieję na dobre perspektywy dla naszej izby w nadchodzącej przyszłości.  

 

 

Przewodniczący Rady                                          Skarbnik 

 

 

                              Eugeniusz Hotała                                                          Janusz Szczepański 

  

 

 

 Wrocław, 09.03.2017 r. 
 
 

UCHWAŁA Nr 29/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017 

celem przedstawienia go do uchwalenia  

przez XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt budżetu DOIIB na rok 2017, 

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do uchwalenia przez XVI Okręgowy Zjazd 

Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

   

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

 



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017

 

A.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota w tys. zł 

(2017)

Struktura w 

budżecie 

2017

PRZYCHODY 4 355,0 100,00%
1 Składki  9750*29zł*12 miesięcy 3 393,0 77,91%

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,92%

3 Procedura kwalifikacyjna    570x1600 zł 912,0 20,94%

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 10,0 0,23%

B.

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota w tys. zł 

(2017)

Struktura w 

budżecie 

2017

KOSZTY 4 875,0 100,00%

I. Koszty administracyjne 1 265,0 25,95%
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 12,31%

2a

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, 

księgowe, bankowe, pozostałe) 240,0 4,92%

2b Usługi remontowe dot. Siedziby DOIIB 270,0 5,54%

3

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 

eksploatacyjne, energia, wyposażenie, 

wydawnictwa, pozostałe) 60,0 1,23%

4

Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 

ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 1,95%

II. Koszty statutowe 3 600,0 73,85%

1

Koszty bieżącej działalności organów, z 

podziałem na organy (wszystkie koszty związane 

z działaniem organów) 1 380,0 28,31%

OKR 90,0 1,85%

OSD 180,0 3,69%

OROZ 260,0 5,33%

OKK 850,0 17,44%

2

Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie 

koszty związane z działaniem Rady) 360,0 7,38%

3 Działania na rzecz członków 1 120,0 22,97%

a seminaria i szkolenia 490,0 10,05%

b biuletyny i czasopisma 260,0 5,33%

c pozostałe wydatki 200,0 4,10%

d integracja, kultura itp. 30,0 0,62%

e promocja Izby ( Inzynier Roku, media) 140,0 2,87%

4 Fundusz pomocy losowej 120,0 2,46%

5 Okręg. Zjazd Delegatów, zebrania wyborcze 160,0 3,28%

6

Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 

zagranicą 30,0 0,62%

7 Fundusz zapasowy 180,0 3,69%

8 Obchody XV-lecia DOIIB 250,0 5,13%

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10,0 0,21%

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -520,0

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1 Odsetki od wkładów bankowych  90,0

 PRZYCHODY

GRUPOWANIE WYDATKÓW               



UCHWAŁA Nr 30/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie  udzielenia pożyczki Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuję: 

§ 1 
Okręgowa Rada DOIIB wyraża zgodę na udzielenie Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa  pożyczki w kwocie 
nie większej niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) na sfinansowanie remontu i adaptacji jej 
siedziby w Warszawie.  

§ 2 
Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki zostaną określone w umowie. 
 

§ 3   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 31/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB. 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 5 ust.1 

Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego przez X Krajowy 

Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 22/11 z dnia 17.06.2011 r., Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o 

nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani: 

 
mgr inż. Teresie Bilińskiej  nr członkowski DOŚ/IS/5233/01 

 
Uzasadnienie wyróżnienia: 

 Aktywny Członek Okręgowej Rady DOIIB I i III kadencji  

 Delegat Okręgowy I i III kadencji 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 32/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB. 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 5 ust.1 

Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego przez X Krajowy 

Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 22/11 z dnia 17.06.2011 r., Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 



§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje  z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o 
nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu: 

inż. Zbigniewowi Gackowi  nr członkowski DOŚ/IE/0446/01 

 

Uzasadnienie wyróżnienia: 

 OROZ I i II kadencji 

 Członek Okręgowej Rady DOIIB III kadencji  

 Delegat Okręgowy I, II i III kadencji 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA NR 33/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB. 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 5 ust.1 

Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego przez X Krajowy 

Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 22/11 z dnia 17.06.2011 r., Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o 
nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu: 

dr inż. Januszowi Rybce nr członkowski DOŚ/IS/2845/01 

Uzasadnienie wyróżnienia: 

 Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB I kadencji  

 Delegat Okręgowy I i III kadencji 

 Wykładowca na szkoleniach organizowanych przez DOIIB 

  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 34/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB. 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 5 ust.1 

Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego przez X Krajowy 

Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 22/11 z dnia 17.06.2011 r., Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o 

nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Pani: 

mgr inż. Grażynie Gulbickiej nr członkowski DOŚ/BO/0811/01 

Uzasadnienie wyróżnienia: 

 Członek Okręgowej Rady DOIIB II kadencji  

 Delegat Okręgowy I, II i III kadencji 

 Delegat Krajowy I kadencji 



§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 35/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie przyjęcia projektów porządku obrad oraz regulaminu    
XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego  Dolnośląskiej Okręgowej  

Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty:  
 
1. Porządku obrad XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa - załącznik nr 1; 

2. Regulaminu XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa - załącznik nr 2; 

 
celem przedstawienia ich do uchwalenia przez XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.   
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 36/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 r. 

w sprawie organizacji wydarzeń integracyjno-kulturalnych  
z okazji XV-lecia DOIIB. 

 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuję: 

§ 1 
Rada DOIIB wyraża zgodę na organizację wydarzeń integracyjno-kulturalnych w związku z obchodami XV-lecia 
DOIIB, których wykaz zawarty jest w załączniku do niniejszej Uchwały. 

§ 2 
Łączny koszt organizacji wydarzeń, o których mowa w § 1 nie powinien przekroczyć kwoty 250.000 zł (słownie: 
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) ustalonej w Uchwale nr 23/Z/2016 XV Okręgowego Zjazdu DOIIB.  
 

§ 3   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Załącznik do Uchwały nr 36/R/2017 z dnia 09.03.2017 r. 
 

Wykaz wydarzeń integracyjno-kulturalnych  
organizowanych w ramach obchodów XV- lecia DOIIB 

 
 

1. Koncert zespołu DŻEM - 7 kwietnia 2017 r. (piątek), Hala Stulecia  

we Wrocławiu, odpowiedzialny: Ryszard Rotter 
 

2. Seminarium pt. „Technologie bezwykopowe – nowoczesne technologie  
i urządzenia” - 12-13 maja 2017 r. (piątek/sobota) w Zagórzu Śląskim odpowiedzialny: Daniel Jarząbek, 

Andrzej Pawłowski, Rainer Bulla 
 

3. Wycieczka do Czech - 13 maja 2017 r. (sobota)  

organizator: Wojciech Zalewski; odpowiedzialny:  Rafał Zarzycki 



 
4. Wycieczka do Zamku Książ  - 27 maja 2017 r.  (sobota)  

odpowiedzialny: Ryszard Rotter 
 

5. Wycieczka do Opactwa Cystersów w Krzeszowie oraz zwiedzanie Domków Tkaczy w Chełmsku 
Śląskim - 17 czerwca 2017 r. (sobota)  

odpowiedzialny: Rainer Bulla 
 

6. Rejs statkiem po Odrze – 24.06.2017r. (sobota)  

odpowiedzialny: Marek Kaliński 
 

7. Wystawa fotograficzna na ul. Kuźniczej we Wrocławiu pt. „XV-lecie budownictwa na Dolnym Śląsku” 
– wrzesień 2017 

odpowiedzialna:  Agnieszka Środek 
 

8. Uroczysta Gala Inżynierska – 8 września 2017 r. (piątek)  

odpowiedzialne: Prezydium Rady DOIIB 
 

9. Inne wydarzenia zaakceptowane przez Przewodniczącego Rady DOIIB. 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 37/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.03.2017 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 postanawia, co następuje: 

§ 2 
Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) 

brutto na pokrycie kosztów dostawy i montażu klimatyzacji typu Multi-SPLIT w siedzibie DOIIB przy ul. 
Odrzańskiej nr 22. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 38/1-26/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 26 osób 

 
UCHWAŁA NR 39/1-14/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2017r. 

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

 
UCHWAŁA NR 40/1-35/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 35 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 41/1-5/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2017r. 
 



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 42/1-6/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2017r. 
 

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 43/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2017r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 44/1-2/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2017r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 45/1-8/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 46/1-2/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2017r. 

 
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 47/1-12/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2017r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

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

UCHWAŁA NR 48/1-15/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób 

 
UCHWAŁA NR 49/1-16/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.04.2017r. 

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

 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 50/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 40/27/R/2017 
 

UCHWAŁA NR 51/1-32/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 32 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 52/1-8/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

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 53/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

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 54/1-11/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

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 55/1-6/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.04.2017r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych)  
 

UCHWAŁA NR 56/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej)  
 

UCHWAŁA NR 57/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 58/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 



 
UCHWAŁA NR 59/1-3/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.04.2017r. 

 
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 60/1-14/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób 
 

UCHWAŁA NR 61/1-19/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2017r. 
 

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

 
UCHWAŁA NR 62/1-18/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.05.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 63/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2017r. 
 

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 64/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2017r. 
 

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 65/1-6/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2017r. 
 

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 66/1-3/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.05.2017r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych)  
 

UCHWAŁA NR 67/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2017r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej)  



 
UCHWAŁA NR 68/1-4/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.05.2017r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 69/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2017r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 70/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2017r. 
 

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 71/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 08.06.2017 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu XVII Okręgowego Zjazdu  

Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w kwietniu 2018 r. 

 
§ 1 

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

budownictwa (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1725 z późn. zm.) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa ustala termin XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na dzień 21 kwietnia 2018 r. 

  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 72/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 08.06.2017 r. 
 

w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego  
do przygotowania XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2018. 

 
§ 1 

Powołuje się Zespół Organizacyjny do przygotowania i przeprowadzenia wyborów delegatów na kadencję 2018-
2022 oraz przygotowania obrad XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w składzie: 
 

Przewodniczący: 1) Tadeusz Olichwer 

Z-ca Przewodniczącego: 2) Barbara Pawnuk 

Członkowie: 3) Małgorzata Czajkowska 

 4) Ewa Karkut-Żabińska 

 5) Danuta Paginowska 

 6) Roma Rybiańska 

 7) Janusz Szczepański 

 
§ 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 
XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB.  

§ 3 
Upoważnia się Przewodniczącego Zespołu do uzupełnienia składu, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 
§ 4 

Przewodniczący Zespołu będzie informował Przewodniczącego Rady i Radę DOIIB o przebiegu prac Zespołu. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 73/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 08.06.2017 r. 

w sprawie kosztów realizacji robót budowlanych związanych z osuszaniem  

i izolacją pomieszczeń piwnicznych w siedzibie DOIIB.  

 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z Uchwałą 

nr 132/R/2016 z dnia 29.09.2016 Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co 

następuje: 

§ 1 

Wyraża zgodę na pokrycie kosztów realizacji osuszania i izolacji ścian pomieszczeń piwnicznych wraz z ich 

wykończeniem w maksymalnej kwocie 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).  

§ 2 

Warunki związane z wyborem Wykonawcy robót są ustalone w Uchwale nr 132/R/2016 z dnia 29.09.2016 r. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 74/1-9/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2017r. 

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

 
UCHWAŁA NR 75/1-21/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2017r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób 

 
UCHWAŁA NR 76/1/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2017r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 54/7/R/2017 

 
UCHWAŁA NR 77/1-22/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 



(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 78/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2017r. 
 

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 79/1-7/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2017r. 
 

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 80/1-48/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2017r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 48 osób 

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

 
UCHWAŁA NR 81/1/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2017r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych)  
 

UCHWAŁA NR 82/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 83/1-12/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2017r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

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

UCHWAŁA NR 84/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2017r. 
 

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 85/1-51/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 51 osób 
 

UCHWAŁA NR 86/1-12/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

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

 
UCHWAŁA NR 87/1-7/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2017r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 79/1/R/2017 

 
UCHWAŁA NR 88/1/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 89/1-21/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 90/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

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 91/1-6/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

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 92/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 48 osób 

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

UCHWAŁA NR 93/1-9/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

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 94/1-2/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2017r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych)  
 

UCHWAŁA NR 95/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

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

(której członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 96/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

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 97/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2017r. 
 

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  98/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 10-08-2017 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

UCHWAŁA NR  99/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 10-08-2017 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

UCHWAŁA NR  100/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 10-08-2017 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
UCHWAŁA NR 101/1-96/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2017r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 96 osób 

 
UCHWAŁA NR 102/1-7/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2017r. 

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

 
UCHWAŁA NR 103/1/R/2017 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2017r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 89/12/R/2017 

 
UCHWAŁA NR 104/1-15/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 105/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2017r. 
 

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 106/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2017r. 
 

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 107/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2017r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 108/1-9/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2017r. 
 

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 109/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 110/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2017r. 
 

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 111/1-5/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2017r. 
 

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 112/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 07.09.2017 r. 
 

w sprawie wniosków skierowanych do realizacji i do rozpatrzenia przez Radę DOIIB, 
złożonych przez delegatów na XVI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB.  

 
Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2016 r. poz. 1725 z późn. zm.), w związku  
z § 1 pkt 1 i 2 Uchwały nr 24/Z/2017 z dnia 8 kwietnia 2017 r. podjętej przez XVI Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczy DOIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co 
następuje: 

§ 1 
Przekazany Radzie do realizacji wniosek numer 8 zgodnie z jego treścią został przekazany Krajowej Radzie 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa pismem z dnia 15 maja 2017 r. (potwierdzenie odbioru z datą 24 

maja 2017 r.)  

§ 2 
Przekazane Radzie do rozpatrzenia wnioski o numerach: 10, 13, 18 Rada DOIIB, po analizie merytorycznej 

uwzględniającej opinię Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB, opinię prawną oraz ramy 

uchwalonego budżetu, postanawia zrealizować w sposób opisany w załącznikach nr 1-3 do niniejszej 

uchwały. 

§ 3 
Wskazane w załącznikach, o których mowa w § 1 osoby i zespoły odpowiedzialne przed Radą za 
realizację wniosków zjazdowych w sposób wskazany przez Radę DOIIB, na każde wezwanie złożą 
Radzie informacje  z podjętych działań. 

§ 4 
Informacja o sposobie i zakresie realizacji wniosków zjazdowych będzie przesłana  
w formie pisemnej Delegatom na Okręgowy Zjazd DOIIB. Będzie również zamieszczona  
w sprawozdaniu z działalności Rady DOIIB za rok 2017. 

§ 5 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Uchwały: 

1) Załącznik nr 1 - wniosek nr 10 – stanowisko Rady 

2) Załącznik nr 2 - wniosek nr 13 – stanowisko Rady  

3) Załącznik nr 3 - wniosek nr 18 – stanowisko Rady 

4) Załącznik nr 4 – zestawienie wniosków  

  



§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 112/R/2017  z dnia 07.09.2017 r. 

 
 

 
WNIOSEK NR 10  

stanowisko Rady DOIIB 
 

 
Treść wniosku nr 10: 

Szkolenie dotyczące możliwości pracy, uwarunkowania prawne dot. pracy inżyniera  
w Unii Europejskiej 
 
Uzasadnienie: 

Rynek pracy jest bardzo duży w U.E. Nasi inżynierowie mogą tam pracować. 
 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego 
Doskonalenia Zawodowego DOIIB do realizacji po rozpoznaniu przez Komisję zapotrzebowania na tę tematykę 
szkoleń oraz pozyskania kompetentnych wykładowców. W organizacji szkoleń dotyczących tej tematyki należy 
uwzględnić całokształt uwarunkowań prawnych wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w krajach UE.  

 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 112/R/2017 z dnia 07.09.2017 r. 

 
WNIOSEK NR 13 

stanowisko Rady DOIIB 
 
 

Treść wniosku nr 13: 

Przeprowadzenie szkoleń +warsztatów z zakresu ochrony przeciwpożarowej w procesie inwestycyjnym w 
projektowaniu i wykonaniu. 
 
Uzasadnienie: 

W 2016 r. odbyło się co prawda 5 szkoleń dotyczących w/w tematyki na terenie objętym działaniem DOIIB. 
Pomimo właściwego [przygotowania prowadzących szkolenia czas ich trwania (3 szkolenia po 4 godziny, 1 
szkolenie 2 godzinne i jedno 6,5 godzinne) oraz forma uniemożliwia głębsze rozwinięcie tematyki ochrony ppoż. 
w budownictwie a już na pewno nie daje możliwości analizowania przypadków i rozstrzygania problemów. 
Tematyka ochrony ppoż jest bardzo złożona, a błędne projekty lub wykonanie prac na ich podstawie mogą 
skutkować problemami, które można wyeliminować. Wnoszę o przeprowadzenie szkoleń w dłuższym wymiarze 
czasu z dodatkowymi warsztatami gdzie osoby prowadzące wyjaśniałyby konkretne problemy zgłaszane przez 
członków Izby. Szkolenia musiałyby obejmować większy wymiar godzin. Może właściwe byłoby podzielenie na 
branże? 
 



Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 
Rada postanawia przekazać wniosek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB do realizacji, 

przy czym organizacja szkoleń w formule zaproponowanej we wniosku wymaga głębszej analizy przez Komisję 
potrzeby odrębnej organizacji szkoleń dla poszczególnych branż. Zakres i forma szkoleń w tym zakresie będzie 
wynikała ze szczegółowych analiz potrzeb i możliwości organizacyjnych w gronie członków Komisji. 

   
 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 112/R/2017 z dnia 07.09.2017 r. 

 
 

 
WNIOSEK NR 18 

stanowisko Rady DOIIB 
 

 
Treść wniosku nr 18: 

Organizowanie większej ilości wycieczek technicznych przynajmniej 4 w roku, które w zależności od frekwencji 
byłyby powtarzane kilka razy dla inżynierów, którzy chcieli wziąć udział, ale nie było miejsc. 
 
Uzasadnienie: 

Podczas wycieczek organizowanych w ramach ESK 2016 wielu członków DOIIB było rozczarowanych małą 
liczbą miejsc. Wycieczki techniczne kształcą uczestników, co pozwala im we własnym zakresie podnosić swoje 
kwalifikacje chętniej i nie pod przymusem. Zwiększa się również przy okazji ilość inżynierów biorących udział w 
szkoleniach. Należy wykorzystywać również nowo zbudowane obiekty na terenie Niemiec i Czech przy 
współpracy z odpowiednimi Izbami Inżynierów. 
 
 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  
 
Rada postanawia przyjąć wniosek do realizacji i przekazać Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

DOIIB do realizacji w ramach możliwości organizacyjnych i finansowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 112/R/2017 z dnia 07.09.2017 r. 

 
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW  

ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW NA XVI OKRĘGOWYM ZJEŹDZIE 

SPRAWOZDAWCZYM DOIIB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI I DO ROZPATRZENIA 

PRZEZ RADĘ DOIIB ORAZ SPOSÓB  ICH REALIZACJI 

Nr 
wniosku 

Treść wniosku wraz z uzasadnieniem 
(brzmienie oryginalne) 

Imię i Nazwisko 
nr mandatu 

Sposób realizacji wniosku 



8 

Treść wniosku: 
Wnoszę o zobligowanie Rady DOIIB o wystąpienie do 
PIIB w/s poprawy działania Internetowego Portalu 
Cenowego "Sekocenbud" 

 
Uzasadnienie: 
Dostępny na portalu PIIB "Internetowy Portal Cenowy 
Sekocenbud" zawiera niekompletne zestawy katalogow 
oraz nieaktualne ceny. 
Należy podjąć działania dążące systematycznego 
uaktualniania cen oraz załączenie kompletnych zestawów 
katalogów na portalu. 
Portal ten powinien zawierac aktualne zestawy tj: 
Informacja kwartalna RMS (IMB, IMI, IME  IRS) 
Biuletyn cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE, BRR) 
Biuletyny scalone (BCA, BLD, BCP) 
Biuletyny zagregowane (BCO cz.I i II, BCM, WKL) 

Mariola Ślusarek-
Furgalska 

154  

Rada przekazała wniosek do  KR 
PIIB.     

 
 

10 

Treść wniosku: 
Szkolenie dotyczące możliwości pracy, uwarunkowania 
prawne dot. pracy inżyniera w Unii Europejskiej 

 
Uzasadnienie: 
Rynek pracy jest bardzo duzy w U.E. Nasi inzynierowie 
mogą tam pracować. 
 

Anita 
Fokczyńska 

39 

Rada postanawia przyjąć do 
realizacji zgłoszony wniosek. 
Zostanie on przekazany Komisji 
Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego DOIIB.  

13 

Treść wniosku: 
Przeprowadzenie szkoleń +warsztatów z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej w procesie inwestycyjnym w 
projektowaniu i wykonaniu. 
 
Uzasadnienie: 
W 2016 r. odbyło się co prawda 5 szkoleń dotyczących 
w/w tematyki na terenie objetym działaniem DOIIB. 
Pomimo właściwego [przygotowania prowadzących 
szkolenia czas ich trwania (3 szkolenia po 4 godziny, 1 
szkolenie 2 godzinne i jedno 6,5 godzinne) oraz forma 
uniemożliwia głębsze rozwinięcie tematyki ochrony ppoz. 
w budownictwie a już na pewno nie daje możliwości 
analizowania przypadkow i rozstrzygania problemów. 
Tematyka ochrony ppoż jest bardzo złożona, a błędne 
projekty lub wykonanie prac na ich podstawie mogą 
skutkować problemami, które można wyeliminować. 
Wnoszę o przeprowadzenie szkoleń w dłuższym wymiarze 
czasu z dodatkowymi warsztatami gdzie osoby 
prowadzące wyjaśniałyby konkretne problemy zgłaszane 
przez członków Izby. Szkolenia musiałyby obejmować 
większy wymiar godzin. Może własciwe byłoby podzielenie 
na branże? 
 

Anna 
Bronakowska 

16 

Rada postanawia przyjąć wniosek 
do realizacji i przekazać Komisji 
Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego DOIIB.  

18 

Treść wniosku: 
Organizowanie większej ilości wycieczek technicznych 
przynajmniej 4 w roku, które w zależności od frekwencji 
byłyby powtarzane kilka razy dla inżynierów, którzy chcieli 
wziąć udział, ale nie było miejsc. 

 
Uzasadnienie: 
Podczas wycieczek organizowanych w ramach ESK 2016 
wielu członków DOIIB było rozczarowanych małą miejsc. 
Wycieczki techniczne kształcą uczestników, co pozwala 
im we własnym zakresie podnosić swoje kwalifikacje 
chętniej i nie pod przymusem. Zwiększa się również przy 
okazji ilość inżynierów bioracych udział w szkoleniach. 
Należy wykorzystywać również nowo zbudowane obiekty 
na terenie NIemiec i Czech przy współpracy z 
odpowiednimi Izbami Inżynierów. 

Roma 
Rybiańska 

 
135 

 

 

Rada postanawia przyjąć wniosek 
do realizacji i przekazać Komisji 
Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego DOIIB.  

 



UCHWAŁA Nr 113/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 07.09.2017 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 dn. 15.12.2000 r.  
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz.1725) oraz w 
związku z uchwałą nr 7/R/17 Krajowej Rady PIIB z dn. 24.05.2017 r. w sprawie zasad organizacji zebrań w 
obwodach wyborczych Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:  

§ 1 

Dokonuje podziału obszaru działania Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
na 34 obwody wyborcze zgodnie z załącznikiem. 

§ 2 

Ustala na podstawie liczebności członków DOIIB według listy osób uprawnionych do udziału  
w obwodowym zebraniu wyborczym na dzień 31.08.2017 r. w ten sposób, że na każdą rozpoczętą grupę 75 
członków DOIIB w obwodzie wybierany jest jeden delegat  na Zjazd DOIIB w kadencji 2018-2022. 

§ 3 

W obwodzie wyborczym należy dokonać wyboru co najmniej dwóch delegatów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 
Załącznik do Uchwały Rady DOIIB nr 113/R/2017 z dnia 07.09.2017 r. 

Podział obszaru działania DOIIB na obwody wyborcze  

Nr  
obwodu  

Nazwa obwodu  
Liczba  

uprawnionych członków  
Liczba delegatów  

(1/75 uprawnionych członków) 

1 Bolesławiecki  184 3 

2 Dzierżoniowski  221 3 

3 Głogowski  242 4 

4 Górowski  71 2 

5 Jaworski  97 2 

6 Jeleniogórski  128 2 

7 Jelenia Góra - grodzki  321 5 

8 Kamiennogórski  90 2 

9 Kłodzki  339 5 

10 Legnicki  109 2 

11 Legnica - grodzki  414 6 

12 Lubański  147 2 

13 Lubiński  331 5 

14 Lwówecki  64 2 



15 Milicki  63 2 

16 Oleśnicki  228 4 

17 Oławski  206 3 

18 Polkowicki  91 2 

19 Strzeliński  70 2 

20 Średzki  93 2 

21 Świdnicki  389 6 

22 Trzebnicki  221 3 

23 Wałbrzyski  155 3 

24 Wałbrzych - grodzki 313 5 

25 Wołowski 124 2 

26 Wrocławski 575 8 

27 Wrocław Fabryczna 1464 20 

28 Wrocław Krzyki 1265 17 

29 Wrocław Psie Pole 601 9 

30 Wrocław Stare Miasto 208 3 

31 Wrocław Śródmieście 660 9 

32 Ząbkowicki 135 2 

33 Zgorzelecki 199 3 

34 Złotoryjski 84 2 

31-08-2017 
 

           Razem delegatów 152 

 
 

    
 

 
UCHWAŁA Nr 114/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 07.09.2017 r. 

 
w sprawie zasad organizacji obwodowych zebrań wyborczych i regulaminu obwodowych zebrań 

wyborczych delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby  
Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022 

 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:  

§ 1 

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

§ 2 

Zatwierdza „Regulamin obwodowych zebrań wyborczych delegatów na Zjazd DOIIB w kadencji 2018-2022” – 
załącznik nr 2. 

§ 3 

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



§ 4 

Upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego do przygotowania XVII Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego DOIIB (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 Zjazd DOIIB w kadencji 
2018-2022”. Każdy przedstawiciel Rady otrzyma stosowne upoważnienie. 

§ 6 

Upoważnia Przewodniczącego Zespołu do przygotowania wzorów dokumentów na obwodowe zebrania 
wyborcze. 

§ 7 

1. Ustala, że każdy członek DOIIB uprawniony do udziału w obwodowym zebraniu wyborczym zostanie o 
terminie i miejscu zebrania powiadomiony listem zwykłym z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

2. Ustala, że informacja o terminie i miejscu obwodowych zebrań wyborczych zostanie załączona  
do numeru 10/2017 czasopisma „Inżynier Budownictwa” wysyłanego do wszystkich członków DOIIB. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik nr 1 
do uchwały Rady DOIIB nr 114/R/2017 z dnia 07.09.2017r. 

 
 
 

 
Zasady organizacji obwodowych zebrań wyborczych DOIIB 

  
1. Obwodowe zebrania wyborcze należy przeprowadzić w IV kwartale 2017r. i w styczniu 2018r. 

2. Na obwodowe zebrania wyborcze zostaną zaproszeni wszyscy niezawieszeni członkowie samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa zamieszkali w danym obwodzie. 

3. Lista zaproszonych członków na obwodowe zebranie wyborcze jest określana przez Okręgową Radę DOIIB. 

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

5. Zawiadomienia o obwodowym zebraniu wyborczym będą wysłane z numerem 10/2017 czasopisma „Inżynier 
Budownictwa” do uprawnionych członków DOIIB według stanu na dzień 31.08.2017r.   

6. Uczestnicy obwodowych zebrań wyborczych wybierają delegatów na Zjazd DOIIB na kadencję obejmującą 
lata 2018-2022. 

7. Liczbę i obszar obwodów, liczbę delegatów wybieranych w danym obwodzie proporcjonalnie do liczby 
uprawnionych członków zamieszkałych w obwodzie oraz miejsce i termin obwodowych zebrań wyborczych 
ustala Okręgowa Rada DOIIB. 

8. Okręgowa Rada DOIIB ustala porządek obwodowych zebrań wyborczych. 

 

Załącznik nr 2 
do uchwały Rady DOIIB nr 114/R/2017 z dnia 07.09.2017r. 

 
 

 
Regulamin obwodowych zebrań wyborczych delegatów na Zjazd DOIIB 

w kadencji 2018-2022 

 
 

§ 1 
Podstawę prawną zwołania obwodowego zebrania wyborczego, zwanego dalej Zebraniem, stanowią:  



1. ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz  inżynierów budownictwa 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1725),  

2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,  

3. uchwała nr 8/R/17 z dnia 24.05.2017 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie 
ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych, 

4. Zasady organizacji obwodowych zebrań wyborczych DOIIB stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

Celem Zebrania jest wybór delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
w kadencji 2018-2022.  
 

§ 3 
1. Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

zaproszony na Zebranie. 

2. Na obwodowe Zebrania wyborcze zostaną zaproszeni wszyscy niezawieszeni członkowie samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa zamieszkali w danym obwodzie.  

3. W Zebraniu może wziąć udział niezaproszony członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
pod warunkiem wykazania członkostwa w DOIIB na dzień Zebrania.  

4. Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu sporządza Biuro Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.  

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

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

7. Czynne i bierne prawo wyborcze członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiada tylko 
na Zebraniu, na które został zaproszony.  

 
 

§ 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 obraduje według załączonego porządku obrad. Porządek obrad jest przedstawiony  
w załączniku nr 1 do Regulaminu.  

 
§ 6 

1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodniczącego i sekretarza Zebrania  
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.   

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 w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów.  

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 nieskreśloną liczbę nazwisk kandydatów równą 
lub mniejszą od liczby wybieranych delegatów.  

11. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie pozostawiono nieskreśloną 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 XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2018, 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 delegatów na Zjazd DOIIB  

w kadencji 2018-2022 
 
 
 

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. Wybór zastępcy przewodniczącego Zebrania 

4. Wybór sekretarza Zebrania 

5. Wybór Komisji Wyborczej 

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

7. Wybór delegatów 

8. Sprawy wniesione 

9. Zamknięcie Zebrania 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na Zjazd DOIIB  

w kadencji 2018-2022 
  

 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 

NA DELEGATA NA ZJAZD 
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

W KADENCJI 2018-2022 
 
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 2018-2022. 
 
 
      ....................................................................... 
              (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 …………………………… 
 



Załącznik nr 3.1  
do Regulaminu obwodowych zebrań wyborczych delegatów na Zjazd DOIIB  

w kadencji 2018-2022  
D O L N O Ś L Ą S K A  O K R Ę G O W A  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

       ul .  Od rzań sk a  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 2018-2022  

D O L N O Ś L Ą S K A  O K R Ę G O W A  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
    ul .  Odrz ań ska  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 2018-2022  
 

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

IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA   

    ul.  Odrzańska 22  

  5 0 - 1 1 4  W R O C Ł A W  

 

WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD  

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  

w kadencji 2018-2022 

 

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 2018 – 2022 

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

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

  
Głosowanie 

II 
 

Głosowanie 

I 

 

 

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady DOIIB nr 114/R/2017 z dnia 07.09.2017r. 
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Miejsce zebrania 

1 Bolesławiecki 184 3 2017-11-29 16.00 ŚR 
Centrum PIRAMIDA  
ul. Masarska 15 
59-700 Bolesławiec 



2 Dzierżoniowski 221 3 2017-10-26 16.00 CZW 

Hotel UROCZYSKO SIEDMIU 
STAWÓW 
Gola Dzierżoniowska 21, 
58-217 Niemcza 

3 Głogowski 242 4 2018-01-08 16.00 PON 
Hotel QUBUS 
pl. Konstytucji 3-Maja 1 
67-200 Głogów 

4 Górowski 71 2 2018-01-15 16.00 PON 
Hotel OPUS 99 
ul. Kościuszki 9 
56-200 Góra 

5 Jaworski 97 2 2017-11-24 16.00 PT 
Hotel WILLA NOVA 
ul. St. Moniuszki 10 A 
59-400 Jawor 

6 Jeleniogórski 128 2 2017-10-13 16.00 PT 
Hotel MERCURE 
ul. Sudecka 63 
58-500 Jelenia Góra 

7 
Jelenia Góra - 
grodzki 

321 5 2017-10-12 16.00 CZW 
Hotel MERCURE 
ul. Sudecka 63 
58-500 Jelenia Góra 

8 Kamiennogórski 90 2 2017-11-08 16.00 ŚR 
Restauracja STARA WOZOWNIA 
pl. Jana Pawła II 3 
58-405 Krzeszów 

9 Kłodzki 339 5 2017-10-28 11.00 SOB 
Hotel METRO 
Boguszyn 79b 
57-300 Kłodzko 

10 Legnicki 109 2 2018-01-11 16.00 CZW 
Hotel QUBUS 
ul. Skarbowa 2 
59-220 Legnica 

11 Legnica - grodzki 414 6 2018-01-10 16.00 ŚR 
Hotel QUBUS 
ul. Skarbowa 2 
59-220 Legnica 

12 Lubański 147 2 2017-11-22 16.00 ŚR 
Hotel TĘCZOWA 
ul. Spółdzielcza 11 
59-800 Lubań 

13 Lubiński 331 5 2018-01-09 16.00 WT 
Hotel ASTONE 
ui. Kwiatowa 11 
59-300 Lubin 

14 Lwówecki 64 2 2017-11-15 16.00 ŚR 
Hotel MADELAINE 
ul. Henryka Brodatego 2 
59-600 Lwówek Śląski 



15 Milicki 63 2 2017-12-04 16.00 PON 
Hotel LIBERO 
ul. Kościuszki 2 
56-300 Milicz 

16 Oleśnicki 228 4 2017-12-06 16.00 ŚR 
Hotel GARDEN 
ul. Podchorążych 2a 
56-400 Oleśnica 

17 Oławski 206 3 2017-12-08 16.00 PT 
Hotel MARTA 
ul. Gazowa 2 
55-200 Oława 

18 Polkowicki 91 2 2018-01-12 16.00 PT 
Aqua Hotel 
ul. Młyńska 6 
59-100 Polkowice 

19 Strzeliński 70 2 2017-11-27 16.00 PON 

Urząd Miasta i Gminy w 
Strzelinie  
ul. Ząbkowicka 11 
57-100 Strzelin 

20 Średzki 93 2 2017-12-11 16.00 PON 
Hotel DUET 
ul. Wrocławska 22 
55-300 Środa Śląska 

21 Świdnicki 389 6 2017-11-28 16.00 WT 
Hotel ESPERANTO 
ul. Stęczyńskiego 18 
58-100 Świdnica 

22 Trzebnicki 221 3 2017-12-13 16.00 ŚR 
Hotel RIVIERA 
ul. Wrocławska 47 
 55-110 Prusice 

23 Wałbrzyski  155 3 2017-10-18 16.00 ŚR 
Hotel MARIA 
ul. Wrocławska 134b 
58-306 Wałbrzych 

24 
Wałbrzych - 
grodzki 

313 5 2017-10-17 16.00 WT 
Hotel MARIA 
ul. Wrocławska 134b 
58-306 Wałbrzych 

25 Wołowski 124 2 2017-12-13 16.00 ŚR 
Hotel CAMELEON 
pl. Szkolny3 
56-100 Wołów 

26 Wrocławski 575 8 2017-11-17 16.00 PT 
Hotel NOVOTEL&IBIS 
ul. Powstańców Śl. 7-7b 
53-332 Wrocław 

27 
Wrocław 
Fabryczna 

1464 20 2017-11-06 16.00 PON 
Hotel NOVOTEL&IBIS 
ul. Powstańców Śl. 7-7b 
53-332 Wrocław 



28 Wrocław Krzyki 1265 17 2017-11-10 16.00 PT 
Hotel NOVOTEL&IBIS 
ul. Powstańców Śl. 7-7b 
53-332 Wrocław 

29 
Wrocław Psie 
Pole 

601 9 2017-10-23 16.00 PON 
Hotel NOVOTEL&IBIS 
ul. Powstańców Śl. 7-7b 
53-332 Wrocław 

30 
Wrocław Stare 
Miasto 

208 3 2017-11-20 16.00 PT 
Hotel NOVOTEL&IBIS 
ul. Powstańców Śl. 7-7b 
53-332 Wrocław 

31 
Wrocław 
Śródmieście 

660 9 2017-11-13 16.00 PON 
Hotel NOVOTEL&IBIS 
ul. Powstańców Śl. 7-7b 
53-332 Wrocław 

32 Ząbkowicki 135 2 2017-10-27 16.00 PT 
Restauracja DOLNOŚLĄSKA 
ul. 1-go Maja 2, 
57-200 Ząbkowice Śląskie 

33 Zgorzelecki 199 3 2017-12-15 16.00 PT 
Hotel PAWŁOWSKI 
ul. Reymonta 37 
59-900 Zgorzelec 

34 Złotoryjski 84 2 2017-11-22 16.00 ŚR 
Hotel QUBUS 
pl. W. Reymonta 7 
59-500 Złotoryja 
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UCHWAŁA Nr 115/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 07.09.2017 r. 
 

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

 

§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań 
przygotowawczych do XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Terminarz stanowi załącznik  
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Okręgowa Rada DOIIB upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego  
XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB do zmian terminów określonych  
w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XVII Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego DOIIB, upoważnienie do zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Zastępcy 
Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały nr 115/R/2017 z dnia 07.09.2017r. 

TERMINARZ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH XVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DOIIB  
W DNIU 21 KWIETNIA 2018 R. 

TERMIN DO ZADANIA ODPOWIEDZIALNY 

2017-07-04 Rezerwacja sal w hotelu IBIS (SILVER TOWER) we Wrocławiu Małgorzata Czajkowska 

2017-08-31 
Wysłanie zamówienia do hotelu IBIS (SILVER TOWER) we 
Wrocławiu i zawarcie umowy 

Małgorzata Czajkowska 

2017-09-04 Ustalenie terminów i miejsc zebrań wyborczych 
Małgorzata Czajkowska 
Tadeusz Olichwer 

2017-09-07 
Przyjęcie harmonogramu działań przygotowawczych XVII Zjazdu 
przez Radę DOIIB 

Tadeusz Olichwer 

2017-09-10 
Wysłanie do KR PIIB listy uprawnionych członków DOIIB do wysyłki 
zaproszeń na obwodowe zebranie wyborcze 

Małgorzata Czajkowska 

2018-01-18 Zakończenie obwodowych zebrań wyborczych Tadeusz Olichwer 

2018-02-16 
Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB 

Danuta Witek 

2018-02-23 
Weryfikacja projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB 

Izabela Orzeł, Tadeusz Olichwer, Andrzej 
Pawłowski, Eugeniusz Hotała, Grażyna 
Kaczyńska, Andrzej Kudła, Danuta 
Paginowska, Janusz Szczepański, 
Wiesława Grzelka-Zimmermann, Piotr 
Zwoździak, Rainer Bulla 

2018-02-23 
Opracowanie dokumentów zjazdowych (mandatu, regulaminów, 
porządku obrad, zaproszenia, druków zgł. wniosku i do dyskusji) 

Tadeusz Olichwer 

2018-02-23 
Sporządzenie listy gości Zjazdu i uzgodnienie jej z Przewodniczącym 
Rady 

Rainer Bulla 

2018-02-23 Opracowanie projektu uchwał zjazdowych Tadeusz Olichwer 

2018-03-01 
Posiedzenie Zespołu Organizacyjnego Zjazdu w sprawie przyjęcia 
projektu dokumentów zjazdowych i projektu uchwał zjazdowych 

Tadeusz Olichwer 

2018-03-01 
Przekazanie projektu sprawozdania finansowego Okręgowej Rady 
DOIIB za rok 2017 i projektu budżetu DOIIB na rok 2018. 
Przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie 

Piotr Dobrzański 
Janusz Szczepański 

2018-03-01 Przekazanie sprawozdań OKK, OSD, OROZ do Biura 
Kazimierz Czapliński, Władysław 
Juchniewicz, Stanisław Stojewski 

2018-03-01 

Przekazanie Przewodniczącej OKR projektu sprawozdania  z 
działalności Okręgowej Rady DOIIB, wstępnego sprawozdania z 
wykonania budżetu DOIIB za rok 2017 oraz projektu budżetu DOIIB 
na rok 2018   

Izabela Orzeł 

2018-03-08 

Posiedzenie Okręgowej Rady DOIIB w sprawie przyjęcia: 
- sprawozdania z działalności Okręgowej Rady DOIIB 
- sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 2017  
- projektu budżetu DOIIB na rok 2018 
- projektu uchwał zjazdowych ws. przyjęcia porządku obrad i 
Regulaminu XVII Zjazdu oraz Regulaminu wyborów do organów 
DOIIB 

Eugeniusz Hotała 
Janusz Szczepański 
Tadeusz Olichwer 
Barbara Pawnuk 

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

Informacja o sprawozdaniu OKR Anna Ficner 

2018-03-22 
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 

2018-03-22 Ustalenie listy delegatów DOIIB  Izabela Orzeł 

2018-03-23 Wysłanie zaproszeń do gości Zjazdu  Małgorzata Czajkowska 

2018-03-27 
Wysłanie do delegatów DOIIB: zaproszeń, sprawozdań organów za 
rok 2017, projektu porządku obrad, projektów regulaminów zjazdu, 
projektów uchwał zjazdu.  

Izabela Orzeł 

2018-04-09 
Przygotowanie teczek z dokumentami zjazdowymi dla prezydium i 
komisji zjazdowych 

Tadeusz Olichwer 

2018-04-09 Wydrukowanie mandatów Małgorzata Czajkowska 

2018-04-09 Sporządzenie listy obecności delegatów Izabela Orzeł 



2018-04-21 XVII Zjazd DOIIB   

2018-05-04 
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z XVII Zjazdu DOIIB 
do KR PIIB 

Przewodniczący Zjazdu  

 
Opracowanie:  
Zespół Organizacyjny XVII Zjazdu DOIIB, powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 72R/2017 z dnia 08.06.2017 r. 

 
 

UCHWAŁA NR 116/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 07.09.2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 1/PR/2017 Prezydium Rady DOIIB 

w sprawie kosztów wykonania pamiątkowych krasnali DOIIB.  

   

§ 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 1/PR/2017 z dnia 

29.06.2017 r., w sprawie kosztów wykonania pamiątkowych krasnali DOIIB. 

§ 2 

Uchwała nr 1/PR/2017 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
UCHWAŁA NR 117/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 07.09.2017 

w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Inżynier Roku.  

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Regulaminu Konkursu 

Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 

do Uchwały nr 134/R/2016 z dnia 29.09.2016 r. w ten sposób, że:  

 

I. W rozdziale IV wprowadza się następujące zmiany: 

1) W punkcie 4 myślniki zastępuje się cyframi 1), 2), 3) 

2) Punkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: 

„W przypadkach 4.2) oraz 4.3) do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na uczestnictwo w 

konkursie, wyrażoną w formie pisemnej.” 

 

II. W rozdziale VI wprowadza się następujące zmiany: 

1) W punkcie 2 po zdaniu pierwszym dodaje się:  

„W przypadku  załączenia dokumentów chronionych prawami autorskimi wymagana jest pisemna zgoda 

autorów tych dokumentów.” 

2) W punkcie 4 dotychczasowe zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie:  

„Wskazane dołączenie minimum 2 zdjęć obiektu w jednym z formatów:  jpg, tiff, png i minimalnej 

rozdzielczości 300dpi z podaniem ich autora oraz pisemną zgodą na publikację zdjęć w materiałach 

opracowanych przez DOIIB lub na zlecenie i za zgodą DOIIB (do wykorzystania  np. w prezentacji na 

Gali Inżynierskiej, w czasopiśmie DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, w TV internetowej DOIIB itp.).”  

I dodaje się zdanie trzecie: 

„W przypadku prezentacji wizerunku osoby niezbędna jest jej pisemna zgoda na publikację”. 

3) W punkcie 5 skreśla się kropkę i dopisuje się:  



„(niezależnie od dat podanych w punkcie VI.2).” 

4) Dopisuje się punkt 8 o treści: 

„Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu.” 

III. W rozdziale VII wprowadza się następujące zmiany: 

1) Dotychczasowy punkt 4 otrzymuje nr 5 

2) Punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„W trakcie oceny otrzymanych zgłoszeń członkowie Kapituły mają prawo przeprowadzić rozmowę ze 

zgłoszonymi kandydatami w siedzibie Izby lub na zrealizowanych budowach. Termin spotkania powinien 

być wcześniej uzgodniony z kandydatami”. 

 

IV.  W rozdziale X wprowadza się następujące zmiany: 

1) Dotychczasowy punkt 4 otrzymuje nr 5 

2) Punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Kapituła może nie przyznać tytułu „Inżynier Roku.” 

 

§ 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 Rady DOIIB Nr 117/R/2017 z dnia 07.09.2017r. 

 

 

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 tylko członków DOIIB i dotyczy obiektów 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 użytkowania 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: 

    1) członek DOIIB własną kandydaturę 

    2) członek izby lub grupa członków izby 

    3) instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy 

5.W przypadkach 4.2) oraz 4.3) 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, na adres siedziby DOIIB.  

 

VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata obiektu budowlanego 

1.Numer członkowski kandydata. 

2.Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na budowę oraz daty 

dopuszczenia do użytkowania. W przypadku załączenia dokumentów chronionych prawami autorskimi wymagana jest 

pisemna zgoda autorów tych dokumentów. 

3.Orientacyjna wartość wykonanego obiektu. 

4.Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z załączoną dokumentacją fotograficzną 

lub filmową. Wskazane dołączenie minimum 2 zdjęć obiektu w jednym z formatów:  jpg, tiff, png i minimalnej 

rozdzielczości 300dpi z podaniem ich autora oraz pisemną zgodą na publikację zdjęć w materiałach opracowanych przez 

DOIIB lub na zlecenie i za zgodą DOIIB (do wykorzystania  np. w prezentacji na Gali Inżynierskiej, w czasopiśmie DOIIB 

„Budownictwo Dolnośląskie”, w TV internetowej DOIIB itp.) W przypadku prezentacji wizerunku osoby niezbędna jest jej 

pisemna zgoda na publikację. 

5.Podanie czasu realizacji obiektu (niezależnie od dat podanych w punkcie VI.2) 

6.Wpływ na środowisko w trakcie realizacji oraz użytkowania. 

7.Informacje, o których mowa w pkt. 2 do 6 mają wpływ na ocenę kandydata. 

8.Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu 

 

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: 

   1) 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, 

2) w drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych przez Komisje obwodowe, zwycięzców konkursu i nadaje 

tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia, 

3) Komisje Obwodowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów. 

4. W trakcie oceny otrzymanych zgłoszeń członkowie Kapituły mają prawo przeprowadzić rozmowę ze zgłoszonymi 

kandydatami w siedzibie Izby lub na zrealizowanych budowach. Termin spotkania powinien być wcześniej uzgodniony z 

kandydatami. 

5.Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 31 sierpnia.  

  

 

VIII. Kapituła 

 

1.Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku. 



2.Kapituła działa w składzie co najmniej  7 - 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 oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł brutto. 

3.Kapituła może przyznać wyróżnienia oraz miniatury statuetek. 

4.Kapituła może nie przyznać tytułu „Inżynier Roku” 

5.Tytuły i nagrody wręczane są przez Przewodniczącego Rady DOIIB wraz z Przewodniczącym Kapituły. 

 

Załącznik do Regulaminu KONKURSU INŻYNIER ROKU 

 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZANEJ OSOBY    

Lub CZŁONKÓW ZGŁASZANEGO ZESPOŁU ze wskazaniem kierownika zespołu:    

……………………………………………………………………...……........... 

………………………………………………………………………….………..…………………………………………

…………………………………….……………..…………………………………………………………………………

…………….……..………..……..… 

NUMERY EWIDENCYJNE  DOŚ/…………………………………….………………..… 

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO, E-MAIL: ………………………….….…… 

…………………………………………………………………………………..….…………PEŁNIONA FUNKCJA 

(projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego): 

……………………………………………………………..……..….…… 

2. OPIS OBIEKTU 

2.1. adres obiektu…………………………….…………………………………….……..… 

2.2. rodzaj obiektu (biurowiec, budynek mieszkalny itp.): ………….…………..………   

……………………………………………………………………………….……………  

…………………………………………………………………………….………………        

2.3. podstawowe parametry obiektu (powierzchnia, wysokość , kubatura itp.): 

……………………………………………………………...……………………………. 

………………………………………………………...…………………………………. 

………………………………………………………………...…………………………. 



2.4. data uzyskania pozwolenia na budowę: ……………………….…………………… 

2.5. data uzyskania pozwolenia na użytkowanie: …………………….………………… 

2.6. inwestor (opcjonalnie) : …………………………………………….......…………..… 

 

3. ORIENTACYJNA WARTOŚC WYKONANEGO OBIEKTU: 

 ………………………………………………………………….…………….……..  PLN 

4. OPIS TECHNICZNYCH  ROZWIAZAŃ  

(w tym np.: 

 rozwiązania projektowe: przyjęte modele obliczeniowe, fundamenty, stropy, słupy, podciągi itp. 

 rozwiązania konstrukcyjne – budowa:  zastosowane materiały, technologia wykonywania robót itp.) 
 

……………………………………………………………….……………….……………….. 

…………………………………………….………………………..…………………………..…………………………

…………………………….………………….....………………………..……………………………………….………

………………………….……………… 

Nowatorskie rozwiązania:  ………………………….…………………….………………..  

………………………………………………………………….…………….……………..………..……………………

………………………………………….………….……………… 

 

5. CZAS REALIZACJI  (w tygodniach): …………………………..……….…………..….. 

 

6. WPŁYW OBIEKTU  NA ŚRODOWISKO 

(w tym np.: czy była wykonana karta informacyjna przedsięwzięcia? 

 czy pracowano w dzień czy w nocy też; 

 czy obiekt posiada certyfikat np. LEED; 

 czy woda deszczowa jest retencjonowana; 

 czy zastosowano separatory do oczyszczania wód opadowych ( parkingi); 

 czy obiekt podłączony jest do miejskiej sieci cieplnej, czy posiada własną kotłownię;  

 oddziaływanie hałasu w trakcie budowy;  

 oddziaływanie hałasu w tracie eksploatacji obiektu, czy zastosowano urządzenia do jego ograniczenia  

np. tłumiki, wibroizolatory; 

 zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji przedsięwzięcia np. prowadzenie segregacji odpadów i 

przekaz firmie posiadającej koncesję na odbiór odpadów; 

 zagospodarowanie ziemi z wykopów np. czy ziemia z wykopów została wykorzystana do niwelacji 

terenu;  

 inne) 

 

…………………………………………………………….……………………………….. 

…………………………………………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………….………………….. 

………………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………………….……………………….. 



UCHWAŁA NR 118/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 07.09.2017 r. 

w sprawie pisma Pani Barbary Skorys z dnia 31.07.2017 r.  
 

 
W związku z otrzymaną informacją z KROZ PIIB o prowadzonym rozpoznaniu pisma z dnia 31 lipca 2017 r. 
przesłanego przez Panią Barbarę Skorys do Rady DOIIB oraz do wiadomości Prezesa KR PIIB, KROZ i KKR,  
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje: 

§ 1 
W związku z zakończeniem pracy Zespołu Mediacyjnego powołanego przez Prezydium Rady DOIIB w dniu 10 
sierpnia 2017 r., Rada DOIIB postanawia przesłać protokół z działań Zespołu Mediacyjnego do Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

§ 2 

Protokół z prac Zespołu Mediacyjnego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

§ 3 
Na podstawie protokołu wymienionego w § 2 Rada DOIIB upoważnia Zespół Mediacyjny do podjęcia próby 
podpisania ugody kończącej spór. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 119/1-30/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.09.2017r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 30 osób 

 
UCHWAŁA NR 120/1-22/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.09.2017r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 

 
UCHWAŁA NR 121/1-2/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.09.2017r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 91/1/R/2017 

 
UCHWAŁA NR 122/1-17/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.09.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 123/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.09.2017r. 
 

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 124/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.09.2017r. 
 

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 125/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.09.2017r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 126/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.09.2017r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 127/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.09.2017r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 128/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.09.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 129/1-6/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.09.2017r. 
 

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 130/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.09.2017r. 
 

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 131/1-16/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób 
 

UCHWAŁA NR 132/1-10/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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

 
UCHWAŁA NR 133/1-17/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.10.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 



(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 134/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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 135/1-6/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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 136/1-14/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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 137/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 138/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 139/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 140/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 141/1-7/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2017r. 
 

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 142/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.11.2017 r. 



w sprawie powołania Zespołu ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym  

organizowanych w ramach Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018. 

 

Działając na podstawie § 2 pkt 1 i 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada 

DOIIB postanawia, co następuje: 

§ 1 

1. Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 8 Statutu Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, Rada DOIIB 

postanawia zorganizować w ramach obchodów Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018 (2018 

EYCE) cykl wydarzeń o charakterze kulturalno-integracyjnym. Wstępny program stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały.  

2. Działania, o których mowa w ust. 1, będą polegały na promocji zawodu inżyniera budownictwa oraz na 

organizowaniu wydarzeń kulturalnych takich jak pokazy filmów, koncerty, wycieczki, wystawy fotograficzne i 

inne wydarzenia. 

3. Zakres działań, o których mowa w ust. 2, może być zmieniany w zależności od potrzeb  

i możliwości finansowych DOIIB. 

4. Działania o charakterze kulturalno-integracyjnym i promocyjnym będą miały przede wszystkim za zadanie  

integrację środowiska inżynierów oraz promocję zawodu inżyniera budownictwa i samorządu zawodowego 

oraz osiągnięć branży budowlanej w przestrzeni społecznej i kulturalnej  Dolnego Śląska. 

 
§ 2 

Rada wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie 

kosztów organizacji wydarzeń określonych w  § 1. 

 
§ 3 

1. Rada DOIIB powołuje do końca kadencji 2014-2018 Zespół ds. działań o charakterze kulturalno-

integracyjnym organizowanych w ramach Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018 w  

następującym składzie: 

1. Rainer Bulla – przewodniczący Zespołu              5. Ryszard Rotter – członek Zespołu 

2. Ewa Dobrowolska – członek Zespołu                  6. Roma Rybiańska – członek Zespołu 

3. Anita Fokczyńska – członek zespołu                   7. Agnieszka Środek – członek Zespołu 

4. Marek Kaliński – członek Zespołu                        8. Rafał Zarzycki – członek Zespołu 

 

2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie programu działań, o których mowa w § 1, oraz aktywne uczestnictwo w 

jego realizacji. 

3. Zespół będzie ściśle współpracował z Przewodniczącym Rady DOIIB i uzgadniał  

z nim podejmowane działania, szczególnie te, które będą wymagały zajęcia stanowiska DOIIB wobec władz 

samorządowych, państwowych, urzędów i instytucji publicznych. Oświadczenia woli mogą podpisywać tylko 

osoby upoważnione, zgodnie ze Statutem i obowiązującymi w DOIIB uchwałami. 

4. Zespół będzie na bieżąco uzgadniał koszty planowanych wydarzeń kulturalno-integracyjnych z 

Przewodniczącym Rady i Skarbnikiem DOIIB przed ich zorganizowaniem. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały nr 142/R/2017 z dnia 09.11.2017r. 

 

 
 

 

DOLNY ŚLĄSK - SPACERY DO PRZESZŁOŚCI - HISTORIA PIĘKNA 
EUROPEJSKI ROK INŻYNIERA Budownictwa 2018 

 
PATRONAT  HONOROWY: J. M. Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary Madryas 

 

 

PROGRAM 
 (maj - lipiec 2018) 

 

1. POLITECHNIKA  WROCŁAWSKA -  AULA    
- przegląd filmów o Wrocławiu i Dolnym Śląsku  
- koncert jazzowy 
 

2. MOSTY  WROCŁAWIA   
-  zwiedzanie Wrocławskiego  Węzła Wodnego statkiem żeglugi śródlądowej 
 

3. SPACER PO WROCŁAWIU 
- spacer po centrum miasta, trasa od Uniwersytetu  przez Rynek do Pałacu Królewskiego  
i Narodowego Forum Muzyki 
 

4. DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW   
- zwiedzanie pałaców i ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej 
 

5. WYCIECZKA DO WAŁBRZYCHA      
 „To jedno z najciekawszych i najpiękniej położonych miast w Polsce”  (Beata Maciejewska )  
- zwiedzanie Zamku Książ, zwiedzanie miasta 
 

6. WYCIECZKA DO ŚWIDNICY  
„Świdnica z wielu względów jest sławna, jest drugą stolicą  wolnych miast śląskich- pisał 500 lat temu śląski geograf 
Barthel Stein”  (Beata Maciejewska)  
-  zwiedzanie miasta:  m.in. Kościół Pokoju (wpisany na listę UNESCO) 
 

7. WYCIECZKA DO ZGORZELCA/GOERLITZ         
Zgorzelec / Goerlitz  DOM DWÓCH NARODÓW - jedno z najważniejszych miast Śląskiego pogranicza - zwiedzanie miasta 
 

8. WYCIECZKA DO LEGNICY   
„W średniowieczu szykowała się na stolicę państwa, w epoce renesansu imponowała kulturą. XX wiek przeżyła w 
mundurze. Legnica jest najznakomitszym z miast Śląska po Wrocławiu.” ( Beata Maciejewska )- zwiedzanie miasta 

9. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ZDJĘĆ  MIECZYSŁAWA MICHALAKA  (Dolny Śląsk i Wrocław) 
10.WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ZDJĘĆ   (historia Politechniki Wrocławskiej) 
 

UCHWAŁA NR 143/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.11.2017 r. 

 

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych 

w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2018. 

 

§ 1 

1. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę  

na pokrycie kosztów spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2018. 



2. Koszt jednodniowego 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. W przypadku dwudniowego spotkania koszt spotkania nie może 

przekroczyć 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). 

3. Koszt jednodniowego 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. W przypadku dwudniowego spotkania koszt spotkania 

nie może przekroczyć 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). 

§ 2 

1. Preliminarz kosztów organizacji wraz z programem spotkania integracyjnego powinien być dostarczony 

przez przewodniczącego  OZC lub upoważnionego przez niego członka OZC do biura DOIIB co najmniej 30 

dni przed planowanym terminem spotkania.      

2. Preliminarz  kosztów  będzie  zatwierdzany  każdorazowo  przez  Przewodniczącego Rady i Skarbnika 

DOIIB.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 144/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.11.2017 r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania kosztów doskonalenia 

zawodowego członków DOIIB w roku 2018 

 

UCHWAŁA Nr 145/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.11.2017 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2017 rok 

 

§1 

Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmianę budżetu na rok 2017 według  Załącznika nr 1.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 145/R/2017 z dnia 09.11.2017r. 

 

 

Aktualizacja budżetu 2017 

  
    



A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. 

zł  
Struktura  

w budżecie  

  PRZYCHODY 4 355,0 100,00% 
1 Składki  9750*29zł*12 miesięcy 3 393,0 77,91% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,92% 

3 Procedura kwalifikacyjna    570x1600 zł 912,0 20,94% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 10,0 0,23% 

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. 

zł  
Struktura  

w budżecie  

  KOSZTY 4 875,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 095,0 22,46% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 12,31% 

2a 

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, 
księgowe, bankowe, pozostałe) 240,0 4,92% 

2b Usługi remontowe dot. Siedziby DOIIB 100,0 2,05% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, 
wydawnictwa, pozostałe) 60,0 1,23% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 1,95% 

II.  Koszty statutowe 3 770,0 77,33% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem 
na organy (wszystkie koszty związane z działaniem 
organów) 1 560,0 32,00% 

  OKR 90,0 1,85% 

  OSD 190,0 3,90% 

  OROZ 280,0 5,74% 

  OKK 1 000,0 20,51% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie 
koszty związane z działaniem Rady) 500,0 10,26% 

3 Działania na rzecz członków 1 165,0 23,90% 

a seminaria i szkolenia 520,0 10,67% 

b biuletyny i czasopisma 260,0 5,33% 

c pozostałe wydatki 215,0 4,41% 

d integracja, kultura itp. 30,0 0,62% 

e promocja Izby ( Inżynier Roku, media) 140,0 2,87% 

4 Fundusz pomocy losowej 120,0 2,46% 

5 Okręg. Zjazd Delegatów, zebrania wyborcze 160,0 3,28% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 
zagranicą 30,0 0,62% 

7 Fundusz zapasowy 55,0 1,13% 

8 Obchody XV-lecia DOIIB 180,0 3,69% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10,0 0,21% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -520,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   90,0   

 



UCHWAŁA NR 146/1-19/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób 
 

UCHWAŁA NR 147/1-14/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2017r. 
 

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

 
UCHWAŁA NR 148/1/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2017r. 

 
w sprawie  uchylenia uchwały nr 133/14/R/2017 

 
UCHWAŁA NR 149/1/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2017r. 

 
w sprawie  uchylenia uchwały nr 141/6/R/2017 

 
UCHWAŁA NR 150/1-17/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 151/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2017r. 
 

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 152/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2017r. 
 

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 153/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2017r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 154/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2017r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 155/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 30.11.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 156/1-3/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2017r. 
 

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 157/1-4/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2017r. 
 

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 158/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.12.2017 r. 
 

w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2018 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 2018, w 

którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na koszty statutowe przeznacza się kwotę  3 500,0 tys. złotych, a na koszty 

administracyjne kwotę 995,0 tys. złotych.  

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 158/R/2017 z dnia 14.12.2017 r. 

 

Prowizorium budżetowe 2018 

    
A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł  
Struktura  

w budżecie  

  PRZYCHODY 4 355,0 100,00% 

1 Składki  9750*29zł*12 miesięcy 3 393,0 77,91% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,92% 

3 Procedura kwalifikacyjna    570x1600 zł 912,0 20,94% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 10,0 0,23% 

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł  
Struktura  

w budżecie  

  KOSZTY 4 505,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 995,0 22,09% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 13,32% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, 
księgowe, bankowe, pozostałe) 240,0 5,33% 



3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 
pozostałe) 60,0 1,33% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 2,11% 

II.  Koszty statutowe 3 500,0 77,69% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na 
organy (wszystkie koszty związane z działaniem 
organów) 1 380,0 30,63% 

  OKR 90,0 2,00% 

  OSD 180,0 4,00% 

  OROZ 260,0 5,77% 

  OKK 850,0 18,87% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 360,0 7,99% 

3 Działania na rzecz członków 1 120,0 24,86% 

a seminaria i szkolenia 490,0 10,88% 

b biuletyny i czasopisma 260,0 5,77% 

c pozostałe wydatki 200,0 4,44% 

d integracja, kultura itp. 30,0 0,67% 

e promocja Izby (Gala, Inżynier Roku, media) 140,0 3,11% 

4 Fundusz pomocy losowej 120,0 2,66% 

5 Okręg. Zjazd Delegatów, Konferencja Programowa 160,0 3,55% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 
zagranicą 30,0 0,67% 

7 
Obchody Międzynarodowego Roku Inżyniera 
Budownictwa 150,0 3,33% 

8 Fundusz zapasowy 180,0 4,00% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10,0 0,22% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -150,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   

 

UCHWAŁA NR 159/R/2017 

Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 14.12.2017 r. 

w sprawie ogólnych zasad dofinansowania konferencji  

oraz udziału członków DOIIB w konferencjach. 

 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 

Rada DOIIB niniejszym ustala ogólne zasady dofinansowania  konferencji, seminariów i sympozjów (zwanych 

dalej konferencjami) oraz udziału członków DOIIB w konferencjach organizowanych poza DOIIB: 

 

1. Dofinansowanie konferencji może zostać przyznane na pisemny wniosek złożony nie później niż 30 dni przed 

terminem konferencji przez organizatora, którym mogą być przede wszystkim ośrodki naukowe i techniczne, 

stowarzyszenia lub inne instytucje z Dolnego Śląska - na podstawie rekomendacji Przewodniczącego Rady i 

Skarbnika DOIIB. 

  



2. Decyzja o dofinansowaniu i jego wysokości będzie uzależniona od: 

a) posiadanych przez DOIIB środków budżetowych, 

b) kolejności zgłoszeń. 

 

3. Wypłata przyznanego dofinansowania dla organizatora konferencji następować będzie przelewem  na konto 

wskazane przez organizatora na podstawie faktury VAT. 

 

4. Maksymalna kwota dofinansowania konferencji wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

 

5. Zasady dofinansowania udziału członków DOIIB w konferencjach (nie organizowanych przez DOIIB) określa 

„Regulamin dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB”. 

  

§ 2 

Traci moc Uchwała nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 160/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.12.2017 r. 

w sprawie organizacji IV Zawodów Narciarskich DOIIB.  

Na podstawie § 2 ust. 1.  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 
 

§ 1 
 Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na 

pokrycie kosztów organizacji IV Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2018, które będą miały charakter imprezy 
integracyjno-sportowej. 
 

§ 2 
Celem realizacji przedsięwzięcia, od strony technicznej, powołuje się zespół organizacyjny w składzie: 
 
1. Piotr Zwoździak – Przewodniczący Zespołu 
2. Marek Kaliński – członek Zespołu 
3. Daniel Jarząbek - członek Zespołu 

 
§ 3  

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 161/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 14.12.2017 r. 

 
w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2018.  

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 
Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na 

pokrycie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu 2018 r. 
 

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



 
- Eugeniusz Hotała  – przewodniczący zespołu 
- Andrzej Pawłowski  – członek zespołu 
- Janusz Szczepański – członek zespołu 
- Małgorzata Czajkowska  – członek zespół 
 

2. Program Forum Inżynierskiego DOIIB 2018 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 i zapisami projektu Kodeksu budowlanego. 

 
3. W obradach Forum Inżynierskiego DOIIB 2018 wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich organów  

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

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

UCHWAŁA NR 162/1-10/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2017r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 

 
UCHWAŁA NR 163/1-14/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.12.2017r. 

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

 
UCHWAŁA NR 164/1-36/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.12.2017r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 36 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 165/1/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2017r. 
 

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 166/1-6/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2017r. 
 

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 167/1-11/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2017r. 
 

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 168/1-2/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 29.12.2017r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 169/1-2/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2017r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 170/1-4/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.12.2017r. 

 
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 171/1-35/R/2017 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.12.2017r. 

 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 35 osób 

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

UCHWAŁA NR 172/R/2017 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2017r. 
 

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

 


