
UCHWAŁA NR 1/1-43/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 43 osób 

 
UCHWAŁA NR 2/1-19/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.01.2018r. 

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

 
UCHWAŁA NR 3/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.01.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr167/1/R/2017 

 
UCHWAŁA NR 4/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.01.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 5/1-25/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2018r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 25 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 6/1-9/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2018r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

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

UCHWAŁA NR 7/1-4/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2018r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 8/1-8/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.01.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób 

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

 
UCHWAŁA NR 9/1-4/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.01.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 



UCHWAŁA NR 10/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2018r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 11/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.01.2018r. 

 
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 12/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.01.2018r. 

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

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

UCHWAŁA NR 13/1-4/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2018r. 
 

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 14/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.01.2018r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA Nr 15/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.02.2018 r. 

 

w sprawie organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2018 

 

§ 1 

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

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 70.000 zł (słownie: 

siedemdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Gali Inżynierskiej w roku  2018.  

§ 2 

1. Za organizację Gali odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB. 

2. Koszt organizacji Gali Inżynierskiej będzie pokryty z funduszu przeznaczonego w budżecie na działania na 

rzecz członków. Koszt ten obejmuje m.in.: wynajęcie sali, catering, występ artystyczny, obsługa techniczna 

przedsięwzięcia, pobyt gości. 

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

stosownej uchwały. 

§ 3   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UCHWAŁA NR 16/1-82/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 82 osób 

 
UCHWAŁA NR 17/1-15/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2018r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób 

 
UCHWAŁA NR 18/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 171/22/R/2017 

 
UCHWAŁA NR 19/1-24/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 24 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 20/1-4/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2018r. 
 

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 21/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2018r. 
 

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 22/1-9/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2018r. 
 

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 23/1-2/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 24/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 25/1/R/2018 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2018r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 26/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2018r. 

 
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 27/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2018r. 

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

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

UCHWAŁA NR 28/1-7/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2018r. 
 

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 29/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2018r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 30/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2018r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 8/1/R/2018 
 

UCHWAŁA NR 31/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.03.2018 r. 

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

2017 celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia  
przez XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DOIIB. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  przyjmuje Sprawozdanie Rady DOIIB za rok 
2017, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez 
XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa.   
 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 31/R/2018 z dnia 15.03.2018 r.  
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY              
 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r.  

 
A.  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE   

 

Rok 2017 był czwartym i ostatnim rokiem IV kadencji działalności Okręgowej Rady DOIIB.   W tym roku 
sprawozdawczym Rada pracowała w składzie 29 członków, w tym Przewodniczący Rady.  
 

Skład Rada w roku 2017:  

 

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. Piotr Bryk 

14. Członek Rady:   mgr inż. Ewa Dobrowolska 

15. Członek Rady:   mgr inż. Anita Fokczyńska 

16. Członek Rady:   mgr  inż. Kazimierz Haznar 

17. Członek Rady:   dr  inż. Marek Jagiełło 

18. Członek Rady:   mgr inż. Grażyna Kaczyńska 

19. Członek Rady:   mgr inż. Daniela Kozmowska 

20. Członek Rady:   mgr inż. Maciej Kubat 

21. Członek Rady:   mgr inż. Andrzej Kudła 

22. Członek Rady:   mgr inż. Edward Kaspura 

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

24. Członek Rady:   mgr inż. Barbara Pawnuk 

25. Członek Rady:   mgr inż. Jakub Pisarek 

26. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ponisz 

27. Członek Rady:   mgr inż. Ryszard Rotter 

28. Członek Rady:   mgr inż. Roma Rybiańska 

29. 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. 
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 2017 Rada zebrała się na swych posiedzeniach 6 razy w dniach: 9 lutego, 9 marca,  8 czerwca, 7 
września, 9 listopada i 14 grudnia.  
Działające w imieniu Rady DOIIB Składy Orzekające ds. indywidualnych zebrały się 12 razy, a Składy Orzekające 
ds. członków transgranicznych 5 razy. 
W roku 2017 Rada DOIIB podjęła 172 uchwał. Średnia frekwencja Członków Rady na posiedzeniach wyniosła 
77%.  
  
Prezydium Rady zebrało się 6 razy w dniach: 26 stycznia, 23 marca, 10 maja, 29 czerwca, 10 sierpnia, 28 
września, 19 października i 30 listopada. Podjęło 1 uchwałę. Średnia frekwencja Członków Prezydium Rady na 
posiedzeniach wyniosła 75%.   
 

W roku 2017 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 (do 23.06.2017 r. tj. do 
Krajowego Zjazdu PIIB, który przyjął rezygnację z funkcji), 

 Stanisław Stojewski - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (od 23.06.2017 r. tj. od 
Krajowego Zjazdu PIIB, który wybrał KROZ w miejsce Wiesławy Grzelki-
Zimmermann), 

 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 XVI 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 zorganizowała szereg wydarzeń integracyjno-kulturalnych w ramach obchodów jubileuszu 
XV-lecia DOIIB. Zadania Rady realizowane były m.in. przez powołane przez nią zespoły i komisje. Ich prace 
zostały opisane w punkcie 18 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 DOIIB w roku 2017 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. Obchody jubileuszu XV-lecia DOIIB;                               

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

9. Realizacja wniosków złożonych na XVI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB;  

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

11. Współpraca z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w 

zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;  

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

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

14. Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych;  

15. Przyznawanie zapomóg losowych członkom DOIIB i działalność samopomocowa;  

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

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

18. 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 biura DOIIB. 

Dane osobowe będące w dyspozycji Izby chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku 2017 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 (OZC) powoływane są na okres kadencji. 

I tak 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 stały Obwodowy Zespół Członkowski: 

16) OZC-16/13/S – lubiński z przewodniczącym Tomaszem Kołodziejczykiem i 4 członkami  

W roku 2017 nie powołano nowych Obwodowych Zespołów Członkowskich. 
 
Tak więc w kadencji 2014-2018 działało 16 stałych Obwodowych Zespołów Członkowskich.  
W 2017 roku OZC zorganizowały 11 spotkań szkoleniowo-integracyjnych, w tym  
4 dwudniowe. Ogółem wzięło w nich udział 577 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 o 
działalności Izby. Oprócz wykładów spotkania dały możliwość wymiany opinii i poglądów m. in. w zakresie 
zagadnień zawodowych. Koordynację działań OZC          w zakresie powoływania oraz udzielania bezpośredniej 
pomocy w organizacji ich działalności w imieniu Rady DOIIB prowadziła członek Rady DOIIB Grażyna 
Kaczyńska. 
ad 3.  
Organizacja pracy biura DOIIB   

W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2017 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 (od 7.12.2017 r. – na urlopie 
macierzyńskim) 

 Z-ca Głównej Księgowej – do 30.11.2017 r. 1/2 etatu, od 1.12.2017 r. 0,7 etatu 

 Asystent Księgowy - 1 etat  

 Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych (obsługa OROZ, OKR, od 01.12.2017r. OSD) - 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 2017 z porady prawnej skorzystało 59 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 biura DOIIB. 

 

 
ad 4.  
Aktualizacja bazy danych członków DOIIB i wydawanie zaświadczeń o przynależności do Izby - 
zaświadczenia elektroniczne.  

 
Na dzień 31 grudnia 2017 r. rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmował 
17489 kartotek. Liczba ta obejmuje: 

        9982   osoby z czynnym członkostwem,  

      2440 osób z zawieszonym członkostwem, z których 2338 osób złożyło wniosek  

    o zawieszenie a 102 osób zostały zawieszone na skutek zaległości składkowych, 

       5013    osób skreślonych, w tym: 509 osób skreślonych na wniosek zainteresowanych,  4005 osób 

skreślonych z powodu zaległości składkowych oraz 499 osób, których członkostwo ustało z powodu 
śmierci, 

   54 osoby skreślone z powodu przeniesienia do innej izby. 



 
Ponadto, od początku istnienia Izby dokonano 74 wpisów transgranicznych. 
 
W roku sprawozdawczym biuro DOIIB wygenerowało 11761 elektronicznych zaświadczeń  
o przynależności do Izby, ważnych na okres 6 lub 12 miesięcy, wysłało 1563 przypomnień  
o braku bieżących składek i 509 zawiadomień o wszczęciu procedury zawieszenia  
lub skreślenia w prawach członkowskich. 
 
 
 
 
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 2017 wysłano: 

     Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik) -    652 egz. 

     Drogownictwo (miesięcznik) -    688 egz.  

     Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik) -    421 egz. 

     Gospodarka Wodna (miesięcznik) -    118 egz. 

     INPE (miesięcznik) -    738 egz. 

     Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik) -  2436 egz. 

     Inżynieria Morska i Geotechnika (2-miesięcznik) -      17 egz. 

     Materiały Budowlane (miesięcznik) -    393 egz.  

     Przegląd Budowlany (miesięcznik) -  1011 egz. 

     Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik) -        4 egz. 

     Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik) -      60 egz. 

     Spektrum - biuletyn SEP (2-miesięcznik) -      91 egz. 

     Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik) -      24 egz. 

     Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik) -      28 egz. 

     Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik) -      22 egz. 

 
Ogółem wysłano członkom DOIIB 6703 egzemplarzy czasopism branżowych. 

Do członków DOIIB wysłano również 109 069 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 prawie w 
całości 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 2017 roku wynosiła 2186.  
Bieżące informacje dotyczące szkoleń rozsyłane są do członków Izby rownież za pomocą systemu BUDINFO. W 
bazie tej posiadamy ok. 7000 adresów mailowych.  
 

 Normy SEP - w minionym roku odnotowano 293 wejść na stronę, co daje średnią 24 wejścia na miesiąc. 

Dostęp do norm posiada 238 użytkowników, w tym w roku 2017 uzyskało dostęp  39 nowych użytkowników. 
W związku z dużym zainteresowaniem normami SEP, DOIIB zakupiła pakiet kolejnych 250 dostępów do 
aplikacji. 

     ŚZWPP (Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych) - odnotowano 393 wejść na stronę, co daje 

średnią 32,7 wejść na miesiąc. 
 
W roku 2017 z poziomu strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl , po 
indywidualnym zalogowaniu się,  możliwy był (i jest nadal) dostęp on-line do: zaświadczeń elektronicznych, e-
learningu, blankietów opłat, biblioteki norm PKN, Serwisu  budowlanego. Statystyki korzystania członków DOIIB z 
portalu PIIB (szkolenia, normy itp.) będą zawarte w sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady PIIB. 
 
ad 6.  
Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” i jego publikacja.  
 

W roku 2017 czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” ukazało się cztery razy: w styczniu, marcu, wrześniu i 
grudniu. Rada Programowa została wymieniona w punkcie  

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


18 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: kalendarium, aktualności, samorząd zawodowy, ciekawe 
realizacje, na Dolnym Śląsku, inżynierowie Dolnego Śląska, trochę historii, historia architektury, orzecznictwo 
dyscyplinarne, pomysł na weekend. Nowością był pierwszy artykuł z cyklu poradnik inżyniera.  

Wrześniowy numer był wydaniem specjalnym z okazji jubileuszu XV-lecia DOIIB. Znalazły się w nim m.in.: 
rozmowa pod koniec kadencji z Przewodniczącym Rady DOIIB, kalendarium zdarzeń 2000-2017, wykazy 
członków wszystkich organów i wiodących zespołów w czterech kadencjach. Był również artykuł o wizerunku 
inżyniera budownictwa w mediach, omówiono prace biura DOIIB. Wymieniono ważne wydarzenia minionych lat, 
w tym: Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji przyznany DOIIB w 2017 r. przez Regionalną Izbę Gospodarczą w 
Katowicach,  Fora Inżynierskie, Gale Inżynierskie, Konkurs Inżynier Roku. Przypomniano Festiwal Budownictwa z 
2016 r. Zamieszczony był również wywiad z śp. dr inż. Zofią Zwierzchowską – wieloletnim członkiem Krajowej i 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i wywiad z prof. dr hab. inż. Jerzym Jasieńko – Przewodniczącym Rady DOIIB 
w dwóch pierwszych kadencjach. Nie zabrakło wspomnienia o śp. mgr inż. Bronisławie Wośku – współtwórcy idei 
samorządu zawodowego i pierwszym Przewodniczącym OKK DOIIB. 

Czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” 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 inżynierów 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.    
Obchody jubileuszu XV-lecia DOIIB.       

Rok 2017 był rokiem jubileuszu XV – lecia DOIIB. W tym kontekście specjalnego znaczenia nabrała uroczystość, 
jaka miała miejsce 5 stycznia 2017 roku w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 
Katowicach, gdzie odbyła się Jubileuszowa XXV Gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wśród 
nagrodzonych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach znalazła się Dolnośląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, która otrzymała Złoty Laur Umiejętności  i Kompetencji w kategorii „Samorząd 
terytorialny, zawodowy i gospodarczy”. Doroczna Gala odbywała się po raz 25, a znalezienie się DOIIB wśród 
nagrodzonych znakomitych przedstawicieli środowisk naukowych, gospodarczych, samorządowych, kulturalnych i 
społecznych jest wielkim wyróżnieniem dla DOIIB. Kapitula Laurów doceniła m.in.: profesjonalne i skuteczne 
wypełnianie zadań samorządu zawodowego, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz 
przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Izby, reprezentowanie interesów zawodowych członków, 
efektywne działania na rzecz integracji śląskiego środowiska budowlanego oraz zaangażowanie w działania 
mające na celu tworzenie właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera. 
Kandydaturę naszej izby wspierał członek kapituły i Przewodniczący Rady ŚlOIIB – Franciszek Buszka.  
W uroczystej Gali wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji uczestniczyła liczna reprezentacja DOIIB  z 
Przewodniczącym Rady DOIIB – Eugeniuszem Hotałą. 

W lutym 2017 r. został powołany  Zespół ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym (wymieniony w 
punkcie 18.16 sprawozdania), który w ramach obchodów jubileuszu XV-lecia Izby, przy wsparciu pracowników 
DOIIB, zorganizował cykl imprez kulturalno-integracyjnych dla członków DOIIB. 
 
Wykaz wydarzeń integracyjno - kulturalnych zorganizowanych w ramach obchodów jubileuszu XV – lecia DOIIB: 

1. Koncert zespołu DŻEM - 7 kwietnia 2017 r. (piątek), Hala Stulecia we Wrocławiu, odpowiedzialny: Rafał 
Zarzycki  

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: Adrian Ciejak 
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  



Udział członka DOIIB w imprezie wraz z jedną osobą towarzyszącą był bezpłatny. O udziale w imprezach 
decydowała kolejność zgłoszeń. Uwieńczeniem obchodów jubileuszu była Gala Inżynierska zorganizowana w 
Centrum Sztuki IMPART. Podczas Gali prócz okolicznościowych wystąpień zostały wręczone odznaczenia 
przyznane członkom Izby. Ogłoszono wyniki Konkursu Inżynier Roku za 2016 rok, wręczono statuetki, nagrody  
i dyplomy laureatom tego konkursu. Uroczystość uświetnił koncert Akademii Dowcipu Waldemara Malickiego. 

W maju 2017 r. przed siedzibą Izby pojawiła się statuetka pary krasnali „Budoludków”, zaprojektowana i 
wykonana przez artystę plastyka Beatę Zwolańską-Hołod. Jest to wpisanie się DOIIB w lokalną tradycję 
Wrocławia, z której wynika przesłanie, że wrocławskie krasnale pojawiają się w sąsiedztwie dobrych firm i 
instytucji. 
Fotografia Budoludków ozdobiła drugą edycja wydrukowanego na rok 2018 kalendarza ściennego DOIIB 
poświęconego laureatom Konkursu Inżynier Roku.  

BUDOLUDKI 

W prowadzoną w Izbie działalność o charakterze integracyjnym wpisało się również powstanie na początku 
minionego roku Drużyny Rowerowej DOIIB. Do drużyny zgłosiło się  
9 osób, w tym jedna pani. Drużyną kieruje członek DOIIB, kol. Jarosław Broda. Zawodnicy reprezentujący Izbę 
wystartowali w 9 zawodach na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.   
 
W sierpniu 2017 r. odbyły się III Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa o Mistrzostwo Polski w klasie OMEGA na jeziorze Krzywe               w Olsztynie. W zawodach 
wystartowało 10 załóg reprezentujących 10 okręgowych izb. Trzyosobowa załoga reprezentująca DOIIB zajęła w  
regatach II miejsce.  
 



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

W roku 2017 DOIIB zorganizowała dla swoich członków 38 szkoleń we Wrocławiu i w innych miastach Dolnego 
Śląska. Prowadzone były szkolenia o charakterze ogólnym przede wszystkim w zakresie prawa związanego z 
budownictwem oraz szkolenia specjalistyczne, skierowane do węższego grona zainteresowanych. Nie były to 
jedyne formy doskonalenia zawodowego. Telewizja DOIIB przygotowywała relacje z niektórych szkoleń lub 
opracowywała materiały przeznaczone specjalnie do korzystania drogą internetową. Również na portalu PIIB 
dostępne są prezentacje e-learningowe przeznaczone do samokształcenia. Kontynuowano środowe spotkania ze 
specjalistami, gdzie w wąskim gronie można było omawiać i analizować wybrane, nawet jednostkowe problemy. 

Szkoleniowo-dyskusyjny charakter miało również, podobnie jak w poprzednich latach, Forum Inżynierskie. 
Organizowano wycieczki o charakterze integracyjno-szkoleniowym lub ściśle związane z doskonaleniem 
zawodowym. W trakcie spotkań wyborczych po raz pierwszy przygotowano prezentację multimedialną na temat 
wzajemnych relacji na terenie budowy między wykonawcą a osobami wykonującymi samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. W zależności od przebiegu zebrania i długości przerw między poszczególnymi 
etapami wyboru delegatów, przedstawiano kolejne 10 – minutowe moduły szkolenia, zachęcając uczestników do 
zapoznania się z całością wykładu na stronie Izby, gdzie materiały zostały również umieszczone. Organizacją 
doskonalenia zawodowego zajmowała się Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego wraz z biurem 
DOIIB oraz Obwodowe Zespoły Członkowskie. Członkowie Izby mają również możliwość indywidualnego 
doskonalenia zawodowego, które jest dofinansowywane z budżetu Izby. W 2017 roku z tej możliwości 
wspierającej udział  w konferencjach, specjalistycznych kursach, targach oraz  
w nauce języków obcych skorzystało 37 członków. 

Ogółem w roku 2017 w różnych formach doskonalenia zawodowego wzięło udział 3976 członków DOIIB. Średni 
koszt 1 szkolenia jednego członka Izby w roku 2017 wyniósł 110 zł. 

Ponadto, w związku z Uchwałą Krajowej Rady PIIB z dnia 21.10.2015 r. w sprawie trybu  
i zakresu przeszkoleń uzupełniających, zostały przeszkolone 32 osoby ponownie wpisujące się na listę członków 
DOIIB, w tym 6 przez portal PIIB i 26 osobiście w biurze DOIIB . 
 
ZESTAWIENIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH DOIIB W ROKU 2017 r.  
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1 
Wycieczka techniczna na Międzynarodowe 
Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 

dr inż. Andrzej 
Pawłowski 

07.02.17 Poznań   43   

2 
Prawo zamówień publicznych w praktyce 
inżyniera 

mgr inż. Janusz 
Rybka 

08.02.17 Wrocław 

5 

175 

  
24.02.17 Legnica 57 

07.03.17 Wałbrzych 46 

30.03.17 Jelenia Góra  42 

3 
Nowoczesne instalacje ochrony odgromowej i 
przed przepięciami dla współczesnych 
obiektów budowlanych 

dr inż. Jarosław 
Wiatr 
mgr inż. Andrzej 
Białorusow 

23.02.17 Wrocław 5 77 

Szkolenie 
organizowane przez 
SEP, dofinansowane 
przez DOIIB 

4 
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-
inżynierska w budownictwie drogowym i 
ogólnym 

dr inż. Piotr 
Jermołowicz 

27.02.17 Wrocław 

5 

168 

  
28.02.17 Wałbrzych 29 

01.03.17 Jelenia Góra  30 

02.03.17 Lubin 70 

5 

Projektowanie sieci telekomunikacyjnych w 
budynkach wielorodzinnych  
- warsztaty z wykorzystaniem programu 
TelSat firmy TELKOM-TELMOR 

mgr inż. Maciej 
Kołakowski 

08.03.17 Wrocław 3 5 
Szkolenie sfinansowane 
przez TELKOM 
TELMOR 



6 

OZC Świdnica - spotkanie szkoleniowe  
Obowiązki uczestników procesu 
budowlanego w świetle odpowiedzialności za 
ujawnienie danych objętych ewidencją 
gruntów i budynków 

mgr inż. Paweł 
Kaśkow 

10.03.17 Świdnica 3 51 
INICJATYWA 

OZC 

7 

OZC Głogów - spotkanie szkoleniowo-
integracyjne członków z powiatu 
głogowskiego 
Obowiązkowe kontrole okresowe 

mgr inż. Wiesław 
Bocheńczyk 

13.03.17 Głogów 8 77 
INICJATYWA 

OZC 

8 
Nowe rozwiązania w technice sanitarnej i 
grzewczej 

Marcin Anioł, 
Rafał Jurczak, 
Radosław 
Szeinig,  
Paweł Socha, 
Stefan Dembicki, 
Małgorzata 
Helman 

17.03.17 Wrocław 4 17 
Szkolenie sfinansowane 
przez PZITS Oddział 
Toruń 

9 
Szkolenie w ramach Targów 
ELEKTROTECHNIKA 2017 

  
22-

24.03.17 
Warszawa 8 45   

10 

Cykl szkoleń w ramach TARBUD 2017 
1. Kurkowa 14 & Dubois 41 we Wrocławiu 
2. Kompleks basenów odkrytych w Lubinie 
3. Symulator skoków spadochronowych w 
Mirosławicach 
4. Kamień jako materiał użytkowy – 
budowlany i dekoracyjny  
5. Kamień kamieniowi nierówny (Jaki kamień 
gdzie zastosować) 
6. Elewacje kamienne 

mgr inż. arch. 
Zbigniew 
Maćków 
mgr inż. Andrzej 
Ptak 
mgr inż. Tomasz 
Kwaśnicki 
mgr inż. arch. 
Dorota Szlachcic  
prof. dr hab. 
Marek Lorenc 
inż. Sławomir 
Mazurek 
mgr inż. 
Aleksander 
Dzięgiel 
 
 

24.03.17 Wrocław 5 15 
Organizacja i program: 

Grażyna Kaczyńska 
członek Rady DOIIB 

11 
Nowelizacja Prawa budowlanego oraz ustawy 
o wyrobach budowlanych w aspekcie 
realizacji procesu inwestycyjnego 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

24.04.17 Głogów 

5 

36 

  

25.03.17 Legnica 61 

19.05.17 Bolesławiec 29 

22.05.17 Jelenia Góra  83 

23.05.17 Wrocław 219 

29.05.17 Bardo Śl. 51 

30.05.17 Wałbrzych 65 

12 Obowiązkowe kontrole okresowe 
mgr inż. Wiesław 
Bocheńczyk 

26.04.17 Wałbrzych 

5 

111 

Szkolenie 
zorganizowane przez 
KURS NA SZKOLENIA, 
sfinansowane przez 
DOIIB 

27.04.17 Wrocław 235 

28.04.17 Wrocław 129 

10.05.17 Legnica 112 

11.05.17 Jelenia Góra  125 

13 

XV-lecie DOIIB 
Technologie bezwykopowe - nowoczesne 
technologie, materiały i urządzenia do 
budowy i eksploatacji infrastruktury w 
zakresie wodociągów i kanalizacji 

mgr inż. 
Krzysztof 
Puchała  
mgr inż. Adam 
Klorek 

12.05.17 Zagórze Śl. 3 32 XV-lecie DOIIB 

14 

OZC Wałbrzych (miasto i powiat), 
Dzierżoniów, Kłodzko i Ząbkowice Śl. - 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne  
1. Systemy odgromowe 
2. Renowacje sieci wodociągowych metodą 
natrysku polimocznika 3M Scotchkote 2400  
3. Oczyszczalnie ścieków dla gospodarstw 
indywidualnych i całych jednostek wiejskich - 
rozwiązania do 4000rlm  

Tadeusz 
Masłowski 
Sylwester 
Geisler 
Marcin Łukasik 

12.05.17 Jugowice 6 56 
INICJATYWA 

OZC 



15 

OZC Wałbrzych (miasto i powiat), 
Dzierżoniów, Kłodzko i Ząbkowice Śl. - 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne  
Prawa i obowiązki projektanta projektu 
budowlanego w kontekście praw autorskich 

Izabela 
Juchniewicz-
Kasprzyk 

12.05.17 Jugowice 1 56 
INICJATYWA 

OZC 

16 

OZC Wałbrzych (miasto i powiat), 
Dzierżoniów, Kłodzko i Ząbkowice Śl. - 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne  
Istotne i nieistotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę w 
aspekcie obowiązkowej kontroli budowy. Rola 
projektanta, kierownika budowy  
i inspektora nadzoru inwestorskiego - 
wybrane zagadnienia 

Tomasz 
Radziewski 

13.05.17 Jugowice 4 59 
INICJATYWA 

OZC 

17 
XV-lecie DOIIB 
Wycieczka techniczna na pływalnię ORBITA 
we Wrocławiu 

mgr inż. Roma 
Rybiańska 
mgr inż. Anita 
Fokczyńska 

17.05.17 Wrocław   17 XV-lecie DOIIB  

18 

OZC Lubin - spotkanie szkoleniowo-
integracyjne  
1. Problemy związane z procedurami 
formalno-prawnymi przy wydawaniu 
pozwolenia na budowę, zgłaszaniu budowy i 
robót budowlanych 
2. Prawa i obowiązki kierownika budowy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

mgr inż. Jolanta 
Krajewska-
Niemczyk 
mgr inż. Wiesław 
Kozub 

19.05.17 Karczowska 1,5 64 
INICJATYWA 

OZC 

19 

OZC Lubin - spotkanie szkoleniowo-
integracyjne  
Ochrona przeciwpożarowa obiektów 
budowlanych 

mgr inż. Mariusz 
Sobecki 

19.06.17 Karczowska 1,5 64 
INICJATYWA 

OZC 

20 

OZC Lubin - spotkanie szkoleniowo-
integracyjne  
Budowa i termomodernizacja budynków 
energooszczędnych - programy 
dofinansowania 

mgr inż. Jerzy 
Żurawski 

19.05.17 Karczowska 2 64 
INICJATYWA 

OZC 

21 

OZC Lubin - spotkanie szkoleniowo-
integracyjne  
Odpowiedzialność zawodowa inżynierów 
budownictwa w świetle obowiązujących 
przepisów 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

20.05.17 Karczowska 3 27 
INICJATYWA 

OZC 

22 
Spotkanie z ekspertem 
Architektura romańska 

prof. Rafal 
Eysymontt 

25.05.17 Wrocław 1 2 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

23 
Spotkanie z ekspertem 
Miasta lokacyjne w Europie 

prof. Rafal 
Eysymontt 

25.05.17 Wrocław 1 2 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

24 
Spotkanie z ekspertem 
Architektura gotycka 

prof. Rafal 
Eysymontt 

09.06.17 Wrocław 1 5 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

25 
Spotkanie z ekspertem 
Miasta późnego średniowiecza w Europie 

prof. Rafal 
Eysymontt 

09.06.17 Wrocław 1 5 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

26 
OZC Kłodzko 
Wycieczka techniczna na Obwodnicę Kłodka 

mgr inż. 
Władysław 
Juchniewicz 
mgr inż. Bernard 
Michalski 
mgr inż. 
Zbigniew Wnęk 

12.06.17 Kłodzko   29 
INICJATYWA 

OZC 

27 

OZC Kamienna Góra - spotkanie 
szkoleniowo-integracyjne  
Istotne i nieistotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę w 
aspekcie obowiązkowej kontroli budowy. Rola 
projektanta, kierownika budowy  
i inspektora nadzoru inwestorskiego - 
wybrane zagadnienia 
 

Tomasz 
Radziewski 

30.06.17 Miszkowice 4,5 33 
INICJATYWA 

OZC 



28 

OZC Kamienna Góra - spotkanie 
szkoleniowo-integracyjne  
Udzielanie pierwszej pomocy w 
podstawowych zagrożeniach fizycznych 
podczas prac remontowo-budowlanych 
 
 

Adrian Książek 30.06.17 Miszkowice 1,5 33  

29 

 
Forum Inżynierskie DOIIB  
1. Podstawowe zmiany w wykonywaniu 
zawodu inżyniera budownictwa i działalności 
samorządu zawodowego w świetle 
projektowanych regulacji prawnych  
2. Czy uproszczenia procedur uzyskiwania 
zgody budowlanej są faktem? 
 

Jolanta 
Szewczyk 
Gabriel Marek 

21.09.17 
Świeradów 

Zdrój 
5 93   

30 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków OZC Świdnica 
1. Izolacje natryskowe, piana PUR i 
polimocznik 
2. Cena w budownictwie 

mgr inż. 
Radosław 
Skrzecz 
mgr inż. 
Jarosław 
Kowalski 
mgr inż. Piotr 
Zwoździak 

29.09.17 Zagórze Śl. 2 61 
INICJATYWA 

OZC 

31 

 
OZC Jelenia Góra (miasto i powiat) - 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne  
Opinia konserwatorska a pozwolenie 
konserwatorskie –  tryb postępowania w trak-
cie remontu, przebudowy i budowy w świetle 
przepisów znowelizowanego prawa 
obowiązującego od 1 stycznia 2017r.  
 

mgr Krzysztof 
Kurek 

06.10.17 Cieplice 1 59 

INICJATYWA 
OZC 

32 

 
OZC Jelenia Góra (miasto i powiat) - 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne  
1. Korozja biologiczna w budownictwie – 
grzyby, pleśnie 
2. Ochrona przed korozją biologiczną – 
drewno budowlane  
3. Ochrona przed korozją biologiczną – mury, 
hydroizolacje 
 
  

 
prof. dr hab. inż.  
Małgorzata 
Piotrowska 
dr inż. Tomasz 
Kania 
dr inż. Zygmunt 
Matkowski 

06.10.17 Cieplice 3 59 

33 

 
 
Wzajemne relacje na terenie budowy 
pomiędzy wykonawcą a osobami pełniącymi 
samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

12.10.17 
Jelenia Góra 

(I) 

1 

31 
 
 
 
 
 
 
 

SZKOLENIA 
PROWADZONE  

W CZASIE   
ZEBRANIA 

WYBORCZEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.10.17 
Jelenia Góra 

(II) 
13 

17.10.17 
Wałbrzych 

(I) 
27 

18.10.17 
Wałbrzych 

(II) 
12 

23.10.17 Wrocław (I) 34 

26.10.17 Dzierżoniów 34 

27.10.17 
Ząbkowice 

Śl. 
14 

28.10.17 Kłodzko 57 

08.11.17 
Kamienna 

Góra 
32 

10.11.17 Wrocław (II) 64 

13.11.17 Wrocław (III) 38 

15.11.17 Lwówek Śl. 10 

17.11.17 
Wrocław 

(IV) 
15 

20.11.17 Wrocław (V) 9 

22.11.17 Lubań 20 

22.11.17 Złotoryja 6 

24.11.17 Jawor  19 

27.11.17 Strzelin 20 

28.11.17 Świdnica 57 

29.11.17 Bolesławiec 26 

04.12.17 Milicz 16 



06.12.17 Oleśnica 20 

08.12.17 Oława 29 

11.12.17 Środa Śl. 9 

13.12.17 Prusice 24 

 

13.12.17 Wołów 19 

15.12.17 Zgorzelec 15 

34 

OZC Świdnica 
Wycieczka techniczna do Pragi 
Wycieczka techniczna zorganizowana  przez 
OZC Świdnica i PZITB o/Wałbrzych 

mgr inż. Daniel 
Jarząbek 

14-
15.10.17 

Praga   16 
INICJATYWA 

OZC 

35 

OZC Dzierżoniów, Kłodzko i Ząbkowice Śl. 
- spotkanie szkoleniowo-integracyjne  
1. Konstrukcja umowy cywilno-prawnej na 
przykładzie umowy zamawiający-projektant 
2. Proces Inwestycyjny w świetle 
najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane 
oraz ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego 

Izabela 
Juchniewicz-
Kasprzyk 

20.10.17 
Srebrna 

Góra 
3 96 

INICJATYWA 
OZC 

36 

OZC Dzierżoniów, Kłodzko i Zabkowice Śl. 
- spotkanie szkoleniowo-integracyjne  
Prawo budowlane: Kontrole okresowe stanu 
technicznego obiektów budowlanych, w tym 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na 
podstawie ustawy Prawo budowlane - 
wybrane zagadnienia 

Tomasz 
Radziewski 

21.10.17 
Srebrna 

Góra 
3 96 

37 

OZC Świdnica - spotkanie szkoleniowo-
integracyjne  
Kodeks budowlany – informacje z forum 
dyskusyjnego w świetle  zaawansowania prac 
legislacyjnych 

mgr inż. Daniel 
Jarząbek 
mgr inż. Andrzej 
Hryciuk 

16.12.17 Świdnica 1 35 
INICJATYWA 

OZC 

38 
Przeszkolenie osób ponownie wpisujących 
się na listę Członków DOIIB 

dr hab. 
Eugeniusz 
Hotała 

grudzień  
2017 

Wrocław 2 26   

 
 

        
           RAZEM   3962 osób 
 

 

ZESTAWIENIE UDZIAŁU OGÓŁU ZAINTERESOWANYCH W SZKOLENIACH INTERNETOWYCH, 
ZREALIZOWANYCH  PRZEZ TV DOIIB W ROKU 2017 r. 

 

L.
p. 

Nazwa szkolenia i wykładowca Czas 
nagrania 

Liczba 
wszystkich wejść 

wg licznika   
YouTube 

1. Grzyby w budynkach – dr hab. inż. Krzysztof Matkowski 47’32” 236 

2. 
Wymogi przeciwpożarowe przy oddawaniu budynku do użytkowania – kpt. 
Wojciech Grala 

1h 25’18” 256 

3. 
Samowola budowlana w świetle przepisów prawa budowlanego  
i orzecznictwa, cz.2– mec. Jolanta Szewczyk  

36’24” 387 

4. 
Samowola budowlana w świetle przepisów prawa budowlanego  
i orzecznictwa, cz.2 – mec. Jolanta Szewczyk 

1h 12’07” 820 

5. 
Praktyczne aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej 
członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – mec. Ewa 
Karkut-Żabińska 

47’32” 
 

211 

6. Hydroizolacje i badanie wilgotności murów – dr inż. Zygmunt Matkowski 1h 04’18” 226 

7. 
Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych i ich 
systemów grzewczych – dr inż. Piotr Jadwiszczak 

1h 47’13” 481 

8. Innowacyjne technologie opomiarowania wody i ciepła – Andrzej Zych 55’14” 81 

9. 
Samowola budowlana – proces naprawczy przed organami nadzoru 
budowlanego – Jarosław Dokurno (PINB) 

25’52” 1630 

10. 
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w budownictwie 
drogowym i ogólnym, część 1 – dr inż. Piotr Jermołowicz 

1h 20’41” 271 

11. 
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w budownictwie 
drogowym i ogólnym, część 2 – dr inż. Piotr Jermołowicz 

1h 24’12” 101 

12. 
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w budownictwie 
drogowym i ogólnym, część 3 2 – dr inż. Piotr Jermołowicz  

53’36” 128 

13. 
Powinności prawne a etyczne zawodów regulowanych – prof. Irena 
Lipowicz 

23’54” 272 

14. 
Bezpieczeństwo Pracy na Dolnośląskich Budowach w 2016 r. - Jarosław 
Głowacki (PIP) 

35’41” 51 

15. 
Kamień jako materiał użytkowy, budowlany i dekoracyjny – prof. Marek 
Lorenc 

16’06” 72 



16. Architektura romańska - dr hab. Rafał Eysymontt, Prof. UW 56’50” 2296 

17. 
Miasta doby romanizmu w Europie, wykład dr hab. Rafała Eysymontta, 
prof. UW 

40’59” 282 

18. Architektura gotycka, wykład dr hab. Rafała Eysymontta, prof. UW 59’38” 3821 

19. 
Miasta europejskie XIII i XIV wieku, przemiany funkcji i formy- wykład dr 
hab. Rafała Eysymontta, prof. UW 

57’58” 228 

20. 
Dozór techniczny na etapie eksploatacji urządzeń technicznych na terenie 
budowy, część 1 – Andrzej Kochmański (UDT) 

30’06” 163 

21. 
Dozór techniczny na etapie eksploatacji urządzeń technicznych na terenie 
budowy, część 2 – Jarosław zając (UDT) 

47’03” 186 

22. Wystąpienie ministra Tomasza Żuchowskiego na Forum Inżynierskim 2017 14’21” 61 

23. 
Wystąpienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 
Barbary Nowak-Obelindy na Forum Inżynierskim 2017 

25’06” 48 

24. 
Czy uproszczenia procedur uzyskiwania zgody budowlanej są faktem? – 
wykład mgr inż. arch. Gabriela Marka 

57’36” 169 

25. 
Wystąpienie Anity Oleksiak p.o. Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego na Forum Inżynierskim 2017 

17’05” 354 

26. 
Bezpieczeństwo pracy przy budowach dróg i mostów na Dolnym Śląsku w 
2016 roku – Jarosław Głowacki (PIP) 

47’41” 77 

27. Problemy związane z bezpieczeństwem dróg i mostów – Rafał Łuczak 47’42” 56 

28. 
Wzajemne relacje na terenie budowy pomiędzy wykonawcą a osobami 
pełniącymi samodzielną funkcję techniczną w budownictwie – mec. Jolanta 
Szewczyk 

58’13” 230 

29. 
Organy Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – wybory w DOIIB 2018 
– mec. Ewa Karkut-Żabińska 

29’16” 93 

                                                                                                Razem:   12 838 wejść 

 
Szacując, że tylko 75% uczestników szkoleń internetowych to członkowie DOIIB, udział członków DOIIB w 
szkoleniach internetowych w telewizji internetowej DOIIB wynosi ok. 9628 osób. 

 
Zatem łączna liczba członków DOIIB, które wzięły udział w szkoleniach wynosi : 

3962 + 9628 = 13 590  
 

Rada DOIIB wspierała organizację konferencji naukowo – technicznych dofinansowując te przedsięwzięcia, po 
wcześniejszych indywidualnych analizach złożonych wniosków.  
 
 

Lista konferencji i seminariów dofinansowanych przez DOIIB w 2017 r. 

 

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

dofinansowania 

1  
IV Konferencja Studentów       
i Doktorantów Wydziału 
Budownictwa Lądowego PWr 

Politechnika Wrocławska 
Koło Naukowe 

KONKRET 

Szklarska 
Poręba 

17-19.03.2017 
1 500 zł 

2  
XI Konferencja Naukowo-
Techniczna PROBLEMY 
HYDROTECHNIKI 

Politechnika Wrocławska 
Świeradów 

Zdrój 
10-12.05.2017 

3 000 zł 

3 
Studencki Konkurs Mostów 
Stalowych 2017 

Politechnika Wrocławska 
Młodzi Mostowcy PWr 

Wrocław 
29-31.05.2017 

1 000 zł 

4 
Konferencja "Beton w 
konstrukcjach budowlanych" 

Politechnika Wrocławska 
Szklarska 

Poręba 
26-28.06.2017 

2 500 zł 

5 

Międzynarodowa Letnia 
Szkoła Studentów 
Budownictwa "Budownictwo 
"regionalne. Architektura. 
Konstrukcja. Środowisko 

Uniwersytet Przyrodniczy  
we Wrocławiu 

Karpacz 
03-14.07.2017 

1 000 zł 

 6 
VII Europejski Kongres 
Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw 

Regionalna Izba 
Gospodarcza  
w Katowicach 

Katowice 
18-20.10.2017 

2 000 zł 



 7 

Konferencja Naukowo-
Techniczna "Problemy 
dynamiki obiektów 
infrastruktury transportowej 
DYNTRANS 

SITK Oddział we 
Wrocławiu 

27-29.09.2017 2 000 zł 

8 Konferencja "TRAM-TRAIN" 
SEP Oddział Wrocławski 
Politechnika Wrocławska 

Wrocław 
19-20.10.2017 

2 500 zł 

9 
XIII Międzynarodowa 
Konferencja "Infrastruktura 
Podziemna Miast 2017" 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

25-26.10.2017 
3 000 zł 

10 
III Sympozjum nt. historii 
elektryki 

SEP Oddział Wrocławski 
Wrocław 

16-17.11.2017 
2 500 zł 

11 
Seminarium "Mosty. 
Przemiany  w projektowaniu i 
technologiach budowy" 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

28-29.11.2017 
3 000 zł 

 12 
XV Jubileuszowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna REMO 
2017 

PZITB Oddział we 
Wrocławiu 

Kudowa Zdrój 
6-9.12.2017 

3 500 zł 

 
Ustalono również zasady dofinansowania  konferencji naukowo-technicznych w roku 2018, 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.  
 
 
Liczba członków DOIIB, która uczestniczyła w różnych formach doskonalenia zawodowego w IV kadencji: 

L.p. Forma doskonalenia zawodowego 

 
2014 2015 2016 2017 

1. Szkolenia stacjonarne 
 

1466 3004 4982 3962 

2. Szkolenia internetowe w TV DOIIB 
 

  ok. 5600 ok. 9600 

3. Wycieczki techniczne 
 

0 350 77 105 

4. Dofinansowanie udziału w konferencjach                
i w innych formach doskonalenia zawodowego 
 

39 44 39 37 

 
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 13 sprawozdania. 

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. Rada podjęła Uchwałę nr 159/R/2017 w sprawie ogólnych zasad 
dofinansowania konferencji oraz udziału członków DOIIB w konferencjach. Zgodnie z treścią Uchwały:  

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”. 



 
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 zostały zarejestrowane przez telewizję 
internetową DOIIB, dzięki czemu wpisały się w cykl szkoleń dla członków Izby udostępnionych w zasobach TV 
DOIIB. 
W roku 2017 zorganizowano 4 spotkania konsultacyjne. Wykaz spotkań ujęty jest w tabeli szkoleń. 
 
ad 9.  
Realizacja wniosków złożonych na XVI Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB.  

 
XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB odbył się 8 kwietnia 2017 r. W obradach wzięło udział 134 delegatów 
spośród 171 uprawnionych, co stanowi 78,4% tej liczby. W Zjeździe udział wzięli  również  zaproszeni członkowie 
organów oraz goście. W trakcie obrad delegaci podjęli 24 uchwały i złożyli 18 wniosków. Wniosek numer 8 
przekazany Radzie do realizacji - zgodnie z jego treścią został przekazany Krajowej Radzie Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa pismem z dnia 15 maja 2017 r.  

Stanowisko Rady DOIIB w sprawie wniosków zgłoszonych przez delegatów na XVI Zjeździe Sprawozdawczym 
skierowanych do niej zostało omówione i uzasadnione w Uchwale nr 112/R/2017 z dnia 7.09.2017. Uchwała ta 
została  przesłana wszystkim delegatom w dniu 26.09.2017 r. Żaden z wnioskodawców ani delegatów nie wniósł 
do niej zastrzeżeń.  
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 podany poniżej. 
 
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.  
 
 
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. 
 
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.  
 

 
ad 10.  
Występowanie o odznaczenia samorządowe i państwowe dla członków DOIIB.  
 

W roku 2017 członkowie DOIIB otrzymali następujące odznaczenia:  
 
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymali: 

1) mgr inż. Danuta Paginowska 
2) dr inż. Andrzej Pawłowski 
 
Odznaki honorowe ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA otrzymali: 

1) mgr inż. Jerzy Burda 
2) mgr inż. Ryszard Bykowski 
3) techn. Stanisław Miazga 
4) inż. Nella Mickiewicz-Zając 
5) mgr inż. Maria Patejuk-Stenzel 
6) inż. Oktawian Śliwiński 
 
ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  (na wniosek DOIIB) otrzymali:  

1) mgr inż. Ryszard Babik 
2) mgr Zenon Naskręt 
3) techn. Włodzimierz Bartkowski 
4) mgr inż. Rainer Bulla 
5) mgr inż. Adrian Ciejak 
6) mgr inż. Sławomir Detko 
7) mgr inż. Danuta Duch-Mackaniec 
8) mgr inż. Celina Krzyśko 
9) mgr inż. Jacek Oszytko 
10) inż. Roman Piotrowski 
11) inż. Antoni Pobihon 
12) dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz 
13) mgr inż. Stanisław Stojewski 
14) mgr inż. Zbigniew Szurlej 
15) mgr inż. Mariola Ślusarek-Furgalska 
 
SREBRNE ODZNAKI HONOROWE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (na wniosek DOIIB) 
otrzymali:  

1) mgr inż. Teresa Bilińska  
2) inż. Zbigniew Gacek 
3) mgr inż. Grażyna Gulbicka 
4) mgr inż. Jacek Fokczyński 
5) mgr inż. Elżbieta Jeziorska-Romanik 
6) mgr inż. Edward Kaspura 
7) mgr inż. Jerzy Pawul 
8) dr inż. Janusz Rybka 
9) mgr inż. Jan Lech Zioberski 
 

Z wnioskami o odznaczenia wystąpiła DOIIB, a przygotował je Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień. Prace zespołu 
opisane zostały w punkcie 18 sprawozdania.  

Odznaczenia zostały wręczone podczas Gali Inżynierskiej 2017 we Wrocławiu.  



 
 
ad 11.  
Współpraca z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w 
zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami technicznymi.   

W roku 2017 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 21 września 2017 r.    w Świeradowie Zdroju. W obradach Forum aktywny udział wzięli 
znakomici goście: Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita 
Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Iwona Świderska – dyrektor Departamentu Inspekcji 
i Kontroli Budowlanej w GUNB, Ewa Bocian – reprezentująca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Oczkowicz – p.o. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 
Barbara Nowak-Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obrady Forum zaszczycili swoją 
obecnością przewodniczący okręgowych rad inżynierów budownictwa: Mieczysław Grodzki  z izby mazowieckiej, 
Adam Rak z izby opolskiej, wiceprzewodniczący izby małopolskiej – Jan Skawiński i członek rady tej izby – 
Kazimierz Ślusarczyk. Jak zwykle udział w obradach brał również 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. 90 Delegatów na 
Zjazd DOIIB, reprezentujących każdy dolnośląski powiat. Łącznie w obradach wzięło udział ok. 184 uczestników. 
Opis przebiegu Forum Inżynierskiego zawarty jest w p.18.8.   
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. Wszystkie wystąpienia na Forum 
zostały nagrane i zamieszczone na stronie TV DOIIB. 
Przedstawiciele władz samorządowych powiatów dolnośląskich byli również zapraszani  na spotkania 
szkoleniowo-integracyjne organizowane w terenie przez Obwodowe Zespoły Członkowskie.  
Wzorem lat ubiegłych DOIIB patronowała organizowanym w dniach 24–26 marca 2017 r. Targom Branży 
Budowlanej i Kamieniarskiej TARBUD. Spotkali się na nich m.in.  przedstawiciele środowiska budowlańców, w 
tym inżynierowie, producenci i dostawcy materiałów budowlanych. Po raz pierwszy obecni byli dostawcy kamienia 
oraz producenci maszyn do jego obróbki. DOIIB zorganizowała dla zwiedzających cykl sześciu wykładów. Tematy 
i nazwiska prelegentów wymienione zostały w tabeli „Zestawienie szkoleń” w pkt 8  sprawozdania. Organizacji 
wykładów podjęła się Grażyna Kaczyńska, członek Rady DOIIB.  

Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała, pełniący od roku 2014 funkcję Przewodniczącego Rady ds. 
Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w roku 2017 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 regatach żeglarskich izby warmińsko-mazurskiej, zajmując w nich 
czołowe       II miejsce.   

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. Należy również 
odnotować, że w roku 2017 Przewodniczącemu Rady DOIIB Eugeniuszowi Hotale powierzono funkcję 
Przewodniczącego Społecznej Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Skarbnik DOIIB Janusz 
Szczepański pełnił funkcję członka Rady Programowej kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
 
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 2017: 

 inż. Dominika Dąbrowska 

 inż. Dominik Heinisch 

 inż. Piotr Lalewicz 

 inż. Klara Włosowicz 

w październiku 2017: 

 mgr inż. Bronisław Czaplewski 

 mgr inż. Bartłomiej Walkowiak 

 mgr inż. Kajetan Świątek 



 mgr inż. Marcin Surma 

 mgr inż. Ewa Olejarz 

 mgr inż. Norbert Ziemianowicz 
 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (w listopadzie 2017):  

 mgr inż. Iwona Franieczek 

 mgr inż. Magdalena Nowak 

 mgr inż. Patrycja Kozłowska 



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 i  jubileuszu XV-lecia DOIIB. Przewodniczący Rady 
DOIIB uczestniczył w wielu okolicznościowych i uroczystych spotkaniach organizowanych przez stowarzyszenia 
naukowo-techniczne. 
 
 
ad 12.  
Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów,   

DOIIB utrzymuje stałe kontakty z izbami zagranicznymi, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy. W 
2016 roku, w związku z Festiwalem Budownictwa, rozpoczęto współpracę także z Izbą Inżynierów Dróg, Mostów i 
Portów z siedzibą w Bilbao, w Kraju Basków w Hiszpanii. Spotkania z okazji organizowanych przez te izby 
uroczystości mają zwykle charakter międzynarodowy, co daje okazję do wymiany informacji dotyczących 
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, przedstawiciele inżynierów kurdyjskich).  

Możliwość bezpośrednich rozmów jest bardzo pomocna przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących usług 
transgranicznych. Powołany przez Radę DOIIB Zespół ds. współpracy z zagranicą, w razie potrzeby jest gotowy 
pomagać członkom DOIIB starającym się o uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych za granicą lub 
potrzebujących informacji odnośnie możliwości wykonywania zawodu inżyniera za granicą. Możliwe jest to dzięki 
wspomnianym wyżej kontaktom, bądź dzięki osobistym doświadczeniom członków Zespołu.  
W 2017 roku taka pomoc została udzielona jednej osobie. 

W ramach współpracy z samorządami zawodowymi sąsiednich krajów otrzymujemy także czasopisma wydawane 
przez niemiecką i czeska izbę inżynierów. 
Spotkania z przedstawicielami izb zagranicznych odbywają się także w Polsce, głównie podczas uroczystości 
organizowanych przez DOIIB.  

Współpraca z zagranicą – kontakty z zagranicznymi izbami inżynierów 

 
L.p. 

 
Data 

 
Rodzaj zdarzenia 

 
Miejsce 

 
Przedstawiciele DOIIB/ 

przedstawiciele izb 
zagranicznych 

1. 
 

03.01.2017 
 

Walne zgromadzenie CKAIT 
 

Hradec 
Kralove 
 

Anna Ficner 
 

2. 19-20.01.2017 25 Bayerischer Ingenieurtag 
 

Monachium Andrzej Pawłowski 

3. 05.04.2017 
Ingenieurkammertag 
Sachsen 

Lipsk Anita Fokczyńska 

4. 12.05.2017 

Civil Engineers Basque 
Country annual meeting and 
celebration (Colegio de 
Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos) 
 

Bilbao Andrzej Pawłowski 

5. 
07.07.2017 
 

22. Brandenburgischer 
Ingenieurkammertag 
 

Poczdam 
 

Andrzej Pawłowski 
 

 
 

6. 

 
 
08.09.2017 

 
 
Gala Inżynierska 

 
 
Wrocław 

Martin Wulff-Woesten 
(Brandenburgische Ingenieurkammer) 

Prof. Dr.-Ing. Hubertus Milke 
(Ingenieurkammer Sachsen) 

Heinrich Schroeter  
(Bayerische Ingenieurekammer-Bau) 

 



7. 05.10.2017 Baukammer Tag  
(Baukammer Berlin) 
 

Berlin Anita Fokczyńska 
Andrzej Pawłowski 

8. 19.10.2017 Historische Wahrzeichen  
der Ingenieurbaukunst 
 

Poczdam Andrzej Pawłowski 

 

Współpraca z zagranicą w IV kadencji: 

Rok Liczba gości z zagranicy Liczba osób reprezentujących Radę podczas 
uroczystości w zagranicznych izbach inżynierów 

 

2014 
 

7 7 

2015 
 

- 7 

2016 
 

15 6 

2017 
 

6 8 

 
 
ad 13.  
Współpraca z mediami, promocja zawodu inżyniera budownictwa, telewizja internetowa,   

Działalność w zakresie kontaktów z mediami prowadził w roku sprawozdawczym Przewodniczący Rady DOIIB 
Eugeniusz Hotała oraz Rzecznik Prasowy DOIIB Piotr Zwoździak. W roku 2017 Izba i jej przedstawiciele 
prezentowani byli dwa razy w miesięczniku samorządowo-gospodarczym „Wiadomości Dolnośląskie”. W numerze  
53 z lutego 2017 prezentowani byliśmy w związku z otrzymaniem Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji 
przyznawanego przez Izbę Gospodarcza w Katowicach. Dodatkowo Przewodniczący Organów oraz Rzecznik 
Prasowy omówili swoją działalność w Izbie. Sierpniowy, 56 numer czasopisma, poświęcony był jubileuszowi XV-
lecia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W numerze tym swoimi spostrzeżeniami i 
refleksjami podzielili się Eugeniusz Hotała, Andrzej Pawłowski, Janusz Szczepański i Piotr Zwoździak.  

Dwa numery wydawnictwa „Kapitał Polski” gościły na swoich stronach Przewodniczącego Rady DOIIB, który 
omówił działania naszego samorządu zawodowego. Ponadto byliśmy prezentowani w wydawnictwie „Kapitał 
Śląski” gdzie Przewodniczący Rady DOIIB przedstawił zawód inżyniera budownictwa jako zawód zaufania 
publicznego. Opisane działania posłużyły ugruntowaniu dobrego wizerunku naszego zawodu  
w społeczeństwie. 
 
Rok 2017 był drugim pełnym rokiem działalności Telewizji Internetowej DOIIB, która skupiła się na nagrywaniu 
materiałów związanych z działalnością DOIIB, działalnością PIIB (sprawozdanie z ogólnopolskiej Konferencji na 
temat etyki), oraz na nagrywaniu szkoleń. Opracowano poniżej wymienione materiały. 
 
Realizacje TV DOIIB w 2017r.: 

1. DOIIB laureatem Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji; czas – 5’09” 
2. Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych; czas – 13’14” 
3. XXV Gala Umiejętności i Kompetencji; czas – 49’19” 
4. Danuta Szemiel Inżynier Roku 2015 w kategorii inspektor nadzoru, czas-19,36” 
5. Podsumowanie roku 2016 w DOIIB; czas -3’39” 
6. Wykład dr inż. Piotra Jermołowicza, część 1; czas- 1h 20’42” 
7. Wykład dr inż. Piotra Jermołowicza, część 2;  czas- 1h 24’12’ 
8. Wykład dr inż. Piotra Jermołowicza, część 3; czas -53’37” 
9. Wywiad z prezesem KR PIIB; czas- 16’30” 
10. III Mistrzostwa Inżynierów Budownictwa w Narciarstwie Alpejskim; czas – 11’54” 
11. Wykład prof. Ireny Lipowicz – XV-lecie PIIB- Konferencja dot. etyki zawodowej; czas- 23’55” 
12. Wykład prof. Huberta Izdebskiego – XV-lecie PIIB-Konferencja dot. etyki zawodowej;czas- 19’21” 
13. Wykład prof. Kazimierza Flagi- Konferencja dot. etyki zawodowej; czas – 22’18” 
14. Konferen. PIIB z okazji XV-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa;czas – 48’35” 
15. Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie; czas – 16’26” 
16. Wykład  insp. Jarosława Głowackiego – Bezpieczeństwa Pracy na Dolnośląskich budowach  

w 2016r.; czas-35’46”  
17. DOIIB na targach Budownictwa i Kamieniarstwa Tarbud 2017; czas- 20’52” 
18. Wykład prof. Marka Lorenca- Kamień jako materiał budowlany, dekoracyjny; czas -16’07” 
19. XVI Zjazd Sprawozdawczy DOIIB; czas – 39’43” 
20. Wykład dr Rafała Eysymontta- Architektura romańska; czas 56’50” 



21. Wykład dr Rafała Eysymontta – Miasta doby romanizmu w Europie; czas- 41’ 
22. Festyn z okazji XV-lecia ŚOIIB;  czas – 27’40” 
23. Wykład dr Rafała Eysymontta – Architektura gotycka; czas – 59’39” 
24. Wykład dr Rafała Eysymontta – Miasta europejskie XIII i XIV wieku, przemiany funkcji  

i formy; czas – 57’59” 
25. Wykład – Dozór techniczny na etapie eksploatacji urządzeń technicznych na terenie budowy, cz.1; czas – 

30’06” 
26. Wykład - Dozór techniczny na etapie eksploatacji urządzeń technicznych na terenie budowy,cz.2; czas – 

47’04” 
27. Rejs po Wrocławskim Węźle Wodnym; czas – 13’29” 
28. Obrady XVI Zjazdu Sprawozdawczego PIIB; czas – 34’ 
29. Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych w DOIIB – sesja wiosenna 2017; czas 17’40” 
30. Podsumowanie pierwszej połowy 2017 roku w DOIIB; czas- 12’51” 
31. XV lat DOIIB; czas 18’55” 
32. Życzenia dla członków DOIIB; czas 1’51” 
33. XV lat DOIIB w pigułce; czas 6’18” 
34. Gala Inżynierska 2017; czas 31;51” 
35. Forum Inżynierskie DOIIB, Świeradów Zdrój, 21.09.2017r.; czas -48’38” 
36. Wystąpienie Tomasza Żuchowskiego na Forum Inżynierskim; czas 14’22” 
37. Wykład Gabriela Marka na Forum Inżynierskim; czas 57’37” 
38. Wystąpienie Barbary Nowak-Obelindy na Forum Inżynierskim; czas 25’07” 
39. Wystąpienie Anity Oleksiak p.o. GINB na Forum; czas 17’06” 
40. Opolski Dzień Budowlanych 2017, czas – 22’52” 
41. Wykład Jolanty Szewczyk, radcy prawnego PIIB; czas – 58’14” 
42. Wykład –Bezpieczeństwo pracy przy budowie dróg i mostów na Dolnym Śląsku w 2016r; czas- 47’44’ 
43. Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie; czas 17’24” 
44. Wykład –Problemy związane z bezpieczeństwem dróg i mostów, czas 47’43” 
45. Jacek Paśko – Inżynier Roku 2016 w kategorii inspektor nadzoru inwestorskiego; czas – 17’23” 
46. Wykład –Organy okręgowej izby inżynierów budownictwa – wybory w DOIIB; czas- 29’17” 
47. Rozstrzygniecie konkursu „Za Wybitne Osiągniecia w Dziedzinie Techniki” 2016 we wrocławskim NOT-cie; 

czas- 3’01” 
48. Jerzy Broś – Inżynier Roku 2016 w kategorii projektant; czas 25’51” 
49. Wykład – Zasady udzielania pierwszej pomocy – bóle w klatce piersiowej, zaburzenia mowy, widzenia, 

koordynacji; czas – 26’ 
50. Wykład- Zasady udzielania pierwszej pomocy – utrata przytomności; czas – 25’20” 
51. Wykład – Zasady udzielania pierwszej pomocy – krwawienia, złamania; czas – 17’14” 
52. Wykład – Zasady udzielania pierwszej pomocy- amputacje, poparzenia; czas -14’03” 

Łączny czas zrealizowanych materiałów to 23 h 
Liczba wykładów – 26 
Liczba wejść na YouTube, na materiały z 2017 r.- 9400. 
Liczba wejść na stronę TV DOIIB w ciągu 2017 r.  –  67309  (15488 użytkowników, większość wielokrotnie). 
Liczba wejść na stronę TV DOIIB w ciągu całego okresu działania TV DOIIB – 96572 , (32270 użytkowników, 
większość wielokrotnie). 
 
ad 14.  
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 12 sprawozdania. 



WYKAZ WYDARZEŃ OBJĘTYCH PATRONATEM  DOIIB  W ROKU 2017 

 
Lp. Data wydarzenia 

 
Nazwa wydarzenia 

1 styczeń – maj 2017 Ogólnopolski Konkurs TOP TEN Okna 2017 – organizator Stowarzyszenie 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz Dolnośląska Agencja Energii i 
Środowiska s.c. 

2 
 

24-26.03.2017 XXXI edycja Targów Budownictwa i Kamieniarstwa TARBUD 2017 
(Wrocław) 

3 10-12.05.2017 XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Hydrotechniki”,  
organizator: Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa 
Podziemnego i Wodnego, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej (Świeradów Zdrój) 

4 29-31.05.2017 Studencki Konkurs Mostów Stalowych 2017 (SKMS 2017) organizator: 
Koło Naukowe PWr (Wrocław). 

5 26-28.06.2017 Konferencja „Beton w konstrukcjach budowlanych”, organizator: Wydział 
Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. (Szklarska Poręba). 

6 18-20.10.2017 VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany  
w Katowicach przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 
(współpraca w organizacji) (Katowice). 

7 19-20.10.2017 Konferencja „TRAM-TRAIN” Zintegrowane Systemy Transportu 
Publicznego, organizator: SEP Oddział Wrocław (Wrocław). 

8 28-29.11.2017 Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe pod hasłem 
„MOSTY. Przemiany w projektowaniu i technologiach”, organizator:  
Katedra Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej (Wrocław). 

9 6-9.12.2017 XV Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2017, organizator PZiTB 
Oddział Wrocławski (Kudowa-Zdrój). 

 
 
ad 15.  
Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB i działalność samopomocowa.   

 
Zespół ds. zapomóg losowych powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 93/R/2014 w roku 2017 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 2017 odbyło się 9 posiedzeń trzyosobowych składów zespołu, na 
których rozpatrzono przysłane wnioski i przyznano 42 zapomogi losowe na kwotę 42 100,00 zł. W 2017 r. te 
same trzyosobowe składy zespołu, zgodnie z Uchwałą Rady DOIIB nr 150/R/2015 w sprawie przyznawania 
członkom DOIIB zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie – rozpatrzyły 
wnioski i przyznały 92 zapomogi na kwotę 64 400,00 zł.  
W całym 2017 r. przyznano łącznie 134 zapomogi na kwotę 106 500,00 zł. 
 

ad 16.  
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 2017 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 
zrealizowano przebudowę pomieszczeń oraz sprzedano do komisu zbędne urządzenia gastronomiczne.  Dalsze 
etapy remontu budynku polegające na wykonaniu odwodnienia i wymiany tynków przesunięto do realizacji na rok 
2018 z powodu prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie prac budowlanych przy przebudowie i nadbudowie 
budynku przy ul. Garbary 3/4. Prace te uniemożliwiły wykonanie zaplanowanych przez DOIIB dalszych etapów 
prac remontowych budynku DOIIB. Jednocześnie prace prowadzone na sąsiedniej posesji spowodowały 
uszkodzenie budynku DOIIB. Zamontowane w 2014 r. na ścianach budynku izby repery wykazują stałe osiadanie 
południowo - zachodniego narożnika budynku i pękanie ścian. Ponieważ nie doszło  jeszcze do ostatecznego 
porozumienia stron,  DOIIB wystąpiła do Ubezpieczyciela o odszkodowanie  za poniesione straty. Sprawa jest w 
toku. 
Wykonane zostały prace konserwacyjne budynku, związane z odmalowaniem szybu windy osobowej  oraz 
wymianą oświetlenia klatki schodowej na oprawy ledowe oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
W związku z podjęciem przez Radę DOIIB decyzji o zakupie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w celu 
poprawy komfortu pracy wybrano wykonawcę prac a zadanie zostało zakończone w grudniu 2017r. Z powodu 
uszkodzenia istniejących drzwi wejściowych dokonano wymiany drzwi zarówno od strony ul. Odrzańskiej jak i ul. 
Garbary.  
Z powodu zużycia urządzeń serwerowni, na podstawie uchwały podjętej przez Radę DOIIB, wymieniony został 
serwer wraz z UPS i routerem. Z powodu awarii istniejącego sprzętu w serwerowni wymieniono również 
klimatyzator. Na potrzeby Zespołu ds. sprzedaży siedziby DOIIB zlecono i wykonano wycenę  siedziby DOIIB. 
 

 
ad 17.  
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 2017 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 2017. 
Rada DOIIB zapewniła dobre warunki organizacyjne i finansowe działania tych organów. 
 
ad 18.  
Działania zespołów i komisji Rady DOIIB.  
 

W minionym, 2017 roku, działały następujące zespoły i komisje Okręgowej Rady DOIIB: 
 
18.1 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 

   
Rok 2017 to ostatni pełny rok kalendarzowy IV kadencji pracy Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa i powołanego przez nią Zespołu Prawno Regulaminowego, który nieustannie pracował w ramach 
realizacji zadania Izb Inżynierów Budownictwa zapisanych w art. 8 p.11 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w brzmieniu: „ 11) opiniowanie projektów 
aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa”;  
ZPR opiniował i konsultował także rozwiązania wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę naszego 
samorządu zawodowego. Niektóre akty prawne opiniowano uwzględniając dotychczasowe doświadczenia przy 



opiniowaniu projektów ustaw, realizowanych od wielu lat. Rola ZPR była i jest opiniodawcza. Podejmowanie 
decyzji należy do Rad Okręgowych           i Krajowej Rady. Nad aktami prawa wewnętrznego, pracowały 
równolegle odrębnie powołane zespoły komisje. 
 
Rok 2017 przyniósł jednoznaczną krystalizację budowanej od lat struktury funkcjonowania naszego państwa. 
Pokazano jednoznacznie, np. w ramach proponowanej i uchwalanej konstytucji biznesu, Ustawy o szkolnictwie 
Wyższym, Ustawy o oświacie i Rozporządzeniach do niej, uchwalane zmiany w prawie budowlanym i planowane 
w Kodeksie Urbanistyczno -Budowlanym, że następuje jednoznaczny prawny podział funkcji kontrolnych 
(odrębne ustawy dotyczące funkcjonowania nadzoru budowlanego, odrębne dla działania administracji 
architektoniczno-budowlanej) oraz wydzielenie działalności twórczej przypisanej architektom oraz uznanie w 
konstytucji biznesu, że nie trzeba mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej, by być płatnikiem podatku 
VAT, podatku dochodowego, itp. Do tej grupy ewidentnie, wg aktualnych zapisów, można zaliczyć samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 
Rok 2017 poprzez przedstawione projektowane zmiany w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym polegające na 
ustaleniu nowych dyscyplin naukowych i dostosowaniu rozumienia zakresu inżynierii środowiska do nomenklatury 
prawa międzynarodowego, będzie prawdopodobnie skutkować innym zakresem kształcenia, nie obejmującym 
dyscyplin ujętych w prawie budowlanym art.14 p. 4b – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Zagadnienie proponowanych zmian może być kontynuacją już dokonanych zmian prawnych, np. z 2015 roku 
uznających zapisami art. 29 prawa budowlanego brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę na sieci i 
instalacje powszechnie uznawana za IS i IE      (z wyłączeniem sieci i instalacji gazowych). Powyższe zapisy nie 
oznaczają jednak całkowitego zlikwidowania zawodu IS i IE. Ważne jest jednak kontynuowanie prac Zespołu 
Prawno Regulaminowego celem ewentualnego opiniowania zmian prawnych w przyszłości, z uwzględnieniem 
wskazanego wyżej zagadnienia. 
Dokonane zmiany prawne uwzględniające nową strukturę państwa i postęp technologiczny, niestety nie 
zrównoważyły odbieranych praw inżynierom budownictwa w specjalności instalacyjno inżynieryjnej opisanej w art. 
14 ust. 1 p.4 pb. Przykładowo, prawo energetyczne przewiduje nowe uprawnienia dla odnawialnych źródeł energii 
nazwane certyfikatem energetycznym. Nie przewidziano możliwości realizacji OZI przez samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie posiadające uprawnienia budowlane (bez konieczności uzyskiwania odrębnych 
certyfikatów) w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń: 

i. telekomunikacyjnych, 
ii. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
iii. elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Podniesione przykłady nie wyczerpują powyższego zagadnienia. Zagadnienie nie zostało także ujawnione w 
żadnym oficjalnym piśmie PIIB, mimo że opinie naszego zespołu dolnośląskiego obejmowały takie wnioski. 
 
Wykaz ważniejszych aktów prawnych opiniowanych w roku 2017.: 
1. Ustawa o wykonywaniu zawodu architekta i inżyniera budownictwa, późniejszy tytuł: „Ustawy o architektach, 

inżynierach budownictwa oraz urbanistach"  
2. Projekty ustawy o administracji budowlanej , w tym: 

a) Projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego  
b) Ustawa o nadzorze budowlanym  
c) Projekt ustawy o Krajowym Zasobie nieruchomości 

3. Kodeks Urbanistyczno Budowlany 
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawno budowlane,  
5. Projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym  

7. Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego 
8. Projekt ustawy o jawności życia publicznego 
9. Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  L. dz. DAB.1.034.5.2017.MC.1, NK70401/17 dotyczące 

prowadzonego przeglądu przepisów mających na celu zainicjowanie procesu ich uaktualnienia i 
dostosowania do aktualnie panujących uwarunkowań rynkowych oraz oczekiwań uczestników procesu 
inwestycyjnego 

10. Konstytucja Biznesu, składająca się z: 
a) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 

oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089)  
b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 60, 1509 i 1566)  
c) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 i 1169)  
d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529)  
e) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220, 791, 1089, 1387 i 

1566)  
f) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 328 i 1566)  
g) ustawy prawo wodne 



h) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1073 i . 1566)  

i) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.4)  
j) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134,      z późn. zm.5)  
k) ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego 

mieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1407 )  
l) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 oraz z 2017 r. poz. 

624, 1273, 1529, 1543 i 1566)  
m) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 
1405 i 1566)  

n) ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160)  
o) ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468)  
p) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 1498)  
q) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023, 1529  i 1566)  
r) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529)  

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  
12. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie "Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania 

pieczątek/pieczęci przez obywateli i przedsiębiorców",   
13. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego  
14. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących 

bezpieczeństwu i obronności Państwa   
15. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych  
16. Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości  
17. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu nieruchomości 

przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości,   
18. Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów dotyczących nieruchomości 

przeznaczonych na realizację na niej mieszkań na wynajem wchodzących w skład Zasobu Nieruchomości  
19. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnego czynszu normowanego oraz maksymalnej 

wysokości comiesięcznej raty za cenę mieszkania i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania na 
wynajem  

20. Wykaz dróg - zagadnienie porządkowe 
21. Gazeta Prawna o Kodeksie Budowlanym 
22. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków COM(2016) 76  
23. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. 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 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego 

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

26. Dokumenty z Komisji Europejskiej dotyczące reformy zawodów regulowanych w krajach Unii Europejskiej, 
przekazane do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 
Załącznik: COM_2016 PL.docx jest w języku polskim i zawiera analizy regulacji w zawodzie architekta i 
inżyniera budownictwa w Polsce. Rekomendacja KE zaleca zmniejszenie istniejącej nadregulacji w Polsce  

27. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przeznaczenia pomocy publicznej udzielanej w formie ulg 
w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej na restrukturyzację przedsiębiorców oraz szczegółowych 
warunków udzielania tych ulg  

28. Projekt rozporządzenia w sprawie połączenia Instytutu Rozwoju Miast i Instytutu Gospodarki Przestrzennej i 
Mieszkalnictwa w Narodowy Instytut Urbanistyki i Architektury  

29. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych  

30. Wnioski ze Zjazdu Krajowego w roku 2016 i z okręgowych zjazdów w roku 2017 w aspekcie ewentualnych 
projektów zmian Statutu PIIB i regulaminów jej organów Zespołu doradczego do spraw przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących budynków w dn. 5.07.2017 r.,  

31. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  

32. Projekt rozporządzenia RM w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne  
33. Poradnik-Standardy dla niepełnosprawnych 
34. Projekt rozporządzenia stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w nowelizowanym art. 19 ustawy 

z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, 
noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392), zgodnie z projektem ustawy o zmianie 



ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla 
bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw -   wraz z załącznikami.  

 
18.2  Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB  

 
Komisja pracowała w roku 2017 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, współpraca z biurem 
DOIIB w przygotowaniu i realizacji różnych form doskonalenia zawodowego, w tym materiałów 
udostępnianych członkom na stronie internetowej DOIIB oraz spotkań organizowanych przez OZC, 

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

 rozpatrywanie wniosków o udzielenia dofinansowania konferencji lub częściowego 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 2017 odbyły się 2 spotkania Komisji 31 maja i 27 listopada. Konsultacje nad projektem regulaminu 
ustawicznego doskonalenia zawodowego nadesłanego przez KUDZ PIIB  odbyły się droga elektroniczną. W 
czasie listopadowego posiedzenia dyskutowano nad planami działania na kolejne półrocza, oceniano propozycje 
tematyczne, biorąc pod uwagę oferty nadesłane z zewnątrz i problematykę zgłaszaną przez członków DOIIB oraz 
przez członków komisji. Przedstawiciele DOIIB uczestniczyli także w posiedzeniach Krajowej Komisji 
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. W Warszawie odbyły się 3 takie spotkania – 24 lutego, 1 
czerwca i 14 lipca 2017 r. Dyskusja, oprócz omawiania bieżących spraw - tematyki ogólnopolskich szkoleń 
internetowych - koncentrowała się na problematyce regulaminu i obowiązkowości ustawicznego doskonalenia 
zawodowego.  

DOIIB współpracuje z organizacjami technicznymi i uczelniami. Najbardziej aktywne działania były podejmowane 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Ich koordynacją zajmuje się kol. Tadeusz Olichwer. Są to 
głownie szkolenia o tematyce  z zakresu inżynierii elektrycznej. Podobna umowa łączy DOIIB z Polskim 
Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych. W szkoleniach z zakresu geotechniki Izba współdziała  
z wrocławskim oddziałem Polskiego Komitetu Geotechniki. Podobnie jak w latach ubiegłych, DOIIB zapraszała do 
współpracy 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, oraz na coroczny zjazd. 

Bardzo 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. 
  
Współpraca z uczelniami to nie tylko nagrody przyznawane za najlepsze prace dyplomowe, ale także 
wspomaganie kół naukowych związanych z budownictwem i organizowanych przez nie konferencji, szkół letnich 
itp. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprosił 
kol. Janusza Szczepańskiego, jako przedstawiciela DOIIB, do udziału w pracach Komisji Programowej ds. 
kierunku Budownictwo. Dzięki członkom DOIIB, które są równocześnie pracownikami uczelni, utrzymywany jest 



bieżący kontakt z Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Przyrodniczym. Reprezentanci Rady są zapraszani 
na uroczystości organizowane przez uczelnie, a przedstawiciele naukowców, podobnie, jak przedstawiciele 
lokalnych władz, uczestniczą w dwóch najważniejszych wydarzeniach w Izbie – w corocznym Zjeździe oraz   w 
Gali Inżynierskiej.  

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 2017 zamieszczono w tabelach.  
 

 
18.3  Kapituła Konkursu "Inżynier Roku”  

W roku 2017 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 7 razy w siedzibie Izby. Prócz tego zwizytowała 3 obiekty, których 
wykonawcy wzięli udział w konkursie. Były to: 

-  „OVO” – budynek wielofunkcyjny z częścią hotelową, mieszkalną, biurową, centrum   konferencyjnym, 
funkcjami towarzyszącymi i parkingiem podziemnym przy ul. Podwale  
we Wrocławiu. 
- „PEGAZ” - zespół dwóch budynków biurowo-usługowych z parkingiem podziemnym trzypoziomowym przy 
ulicach Kazimierza Wielkiego, Ruskiej i Garbarskiej we Wrocławiu; 
- Symulator skoków spadochronowych w Centrum Sportów Lotniczych i Ekstremalnych  
w Mirosławicach. 
 
Odbyły się również 3 spotkania Kapituły z uczestnikami konkursu. Ich celem było uzyskanie dodatkowych 
informacji na temat prowadzonych inwestycji. Na spotkania zaproszeni byli: 
 
- kierownik zespołu projektantów wiaduktu kolejowego nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu; 
- inspektorzy nadzoru inwestorskiego składowiska odpadów w Jaroszowie; 
- kierownik budowy składowiska odpadów w Jaroszowie. 



Po analizie zgromadzonych materiałów i informacji zebranych podczas wizytacji obiektów Kapituła po raz siódmy 
wyłoniła laureatów Konkursu INŻYNIER ROKU. W edycji za rok 2016 wpłynęło 9 ważnych zgłoszeń. W kategorii 
PROJEKTANT wpłynęły 2 zgłoszenia, w tym jedno zespołowe, w kategorii KIEROWNIK BUDOWY wpłynęły 2 
zgłoszenia, w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO wpłynęło 5 zgłoszeń, w tym 2 zespołowe. 
Inżynierowie – zdobywcy tytułu INŻYNIER ROKU otrzymali statuetkę wraz z dyplomem oraz nagrodę pieniężną w 
wysokości 10 000,00 zł. Wyróżnieni w konkursie otrzymali miniatury statuetek wraz z dyplomami. 
 
 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „INŻYNIER ROKU” ZA ROK 2016: 
 
KATEGORIA: PROJEKTANT 
 

INŻYNIER ROKU:  
mgr inż. Jerzy  Broś - Główny projektant wiaduktu kolejowego w km 1,931 linii nr 271 (E59) Wrocław Główny – 

Poznań Główny, zlokalizowanego nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu 
 
WYRÓŻNIENIE:  
Zespół pod kierunkiem Pana mgr inż. Jerzego Brosia 
(uhonorowanego tytułem Inżynier Roku 2016) 
w składzie: 
mgr inż. Grzegorz Sierka 
mgr inż. Stanisław Bolanowski 
mgr inż. Paweł Woźny 

za projekt wiaduktu kolejowego w km 1,931 linii nr 271 (E59) Wrocław Główny – Poznań Główny, 
zlokalizowanego nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu 
 
WYRÓŻNIENIE:  
dr inż. Maciej Yan Minch – projektant symulatora skoków spadochronowych w Centrum Sportów Lotniczych i 

Ekstremalnych w Mirosławicach, gmina Sobótka 
 
 

KATEGORIA: KIEROWNIK BUDOWY 

 
WYRÓŻNIENIE:  
mgr inż. Grażyna Masłowska - Kierownik budowy realizacji budowy budynku biurowo-usługowego PEGAZ 

(TIMES II) z parkingiem podziemnym trzypoziomowym  
przy ulicach Kazimierza Wielkiego, Ruskiej i Garbarskiej we Wrocławiu 

 
 

KATEGORIA: INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO  

 
INŻYNIER ROKU:  
mgr inż. Jacek Paśko - za nadzór inwestorski nad budową „OVO Wrocław” – budynku wielofunkcyjnego z 

częścią hotelową, mieszkalną, biurową, centrum konferencyjnym, funkcjami towarzyszącymi i parkingiem 
podziemnym przy ul. Podwale 82, 83, 84 we Wrocławiu 
 
WYRÓŻNIENIE:  
Zespół inspektorów nadzoru w składzie: 
mgr inż. Andrzej Ptak – Kier. Zespołu, inspektor robót budowlanych 
mgr inż. Tomasz Kwaśnicki – inspektor robót sanitarnych 
mgr inż. Paweł Krynicki – inspektor robót elektrycznych 

za nadzór inwestorski nad budową kompleksu basenów odkrytych przy ul. Odrodzenia 28B w Lubinie 
 
WYRÓŻNIENIE: 
mgr inż. Piotr Zwoździak - za nadzór inwestorski nad budową zespołu dwóch budynków biurowo-usługowych 

„PEGAZ” z parkingiem podziemnym trzypoziomowym  
przy ulicach Kazimierza Wielkiego, Ruskiej i Garbarskiej we Wrocławiu 

 
 

18.4  Komisja ds. zamówień w roku 2017 pracowała składzie: 

Przewodniczący:      Andrzej Kudła 
Członkowie:    Andrzej Pawłowski 

Janusz Szczepański 
 

W 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy przebudowy pomieszczeń po lokalu gastronomicznym na 
pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 225,4 tys zł brutto. Ponadto 



wybrano wykonawcę i wykonano prace konserwatorskie w budynku, polegające na malowaniu szybu windy 
osobowej za kwotę 15,9 tys. zł brutto oraz wymianie opraw oświetlenia klatki schodowej na oświetlenie ledowe za 
kwotę 36,5 tys. zł. Nieużytkowany sprzęt gastronomiczny sprzedano do komisu za kwotę 12,3 tys. zł brutto. W 
celu poprawy komfortu pracy w budynku DOIIB, po uzyskaniu zgody Rady DOIIB, dokonano wyboru wykonawcy 
zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych na łączną kwotę 153,1 tys zł. Prace zostały zakończone w grudniu 
2017 r. Z powodu zużycia istniejącego sprzętu w serwerowni oraz konieczności zapewnienia ciągłości pracy sieci 
informatycznej w DOIIB, został wymieniony serwer wraz z routerem i  ups-em oraz  
z komputerem (do podpisu elektronicznego) na łączną kwotę 48,1 tys. zł brutto i klimatyzator na kwotę 6,4 tys. zł 
brutto.Na potrzeby organów OSD i OROZ zakupiono kawiarkę za kwotę 3,1 tys. zł brutto oraz mikrofalówkę dla 
OKK za kwotę 0,3 tys. zł brutto. Wymieniono również UPS do komputerów stacjonarnych za kwotę 4,1 tys. zł 
brutto. Ponadto zostały wymienione drzwi wejściowe do budynku zarówno od strony ul. Odrzańskiej jak i ul. 
Garbary za łączną kwotę 26,6 tys. zł brutto i naprawione rolety  okienne za kwotę 0,9 tys. zł brutto.W lutym 2017 
r. dokonano wyboru autora rzeźby krasnali DOIIB „BUDOLUDKI”, które znajdują się przy wejściu do siedziby Izby 
przy ul. Odrzańskiej 22. W lipcu 2017 roku DOIIB podpisała umowę z Orange Polska S.A. na 
udostępnienie nieruchomości pod budowę łącza światłowodowego, której realizacja  planowana jest w następnym 
roku. 
 
18.5  Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB  

Prace zespołu zostały opisane w punkcie 16 niniejszego sprawozdania. 
 
 
18.6  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 12 sprawozdania.    

 
 

18.7  Zespół Organizacyjny XVI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w 2017 r. 

został powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 74/R/2016 z dnia 9.06.2016 r. i 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 2016, kiedy to na posiedzeniu zespołu w dniu 
26.11.2016 r., między innymi: 
• przygotowano projekt terminarza działań przygotowawczych XVI Okręgowego Zjazdu 
  ,Sprawozdawczego DOIIB, 
•  przyjęto projekty uchwał zjazdowych, 
•  dokonano podziału zadań dla członków Zespołu, 
 
Na posiedzeniu Zespołu w dniu 31.01.2017 r. między innymi: 
•  omówiono ostateczną wersję projektu uchwał XVI Zjazdu DOIIB, 
•  przedyskutowano projekty regulaminu i porządku obrad Zjazdu, 
•  omówiono sprawy organizacyjne Zjazdu. 
W czasie spotkania Zespołu w dniu 7.03.2017r. omówiono projekt zmiany porządku, regulaminu i uchwał Zjazdu, 
które to zmiany zostały przedstawione na posiedzeniu Rady DOIIB w dniu 9.03.2017r. Pozostałe prace 
przygotowawcze do Zjazdu, a wykazane w terminarzu zostały wykonane w terminach tam wskazanych. Zjazd 
odbył się w dniu 8 kwietnia 2017 r, i z tą datą Zespół zakończył prace. 
 
Zespół Organizacyjny do przygotowania i przeprowadzenia wyborów delegatów na kadencję 2018 – 2022 
oraz przygotowania obrad XVII Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego DOIIB w roku 2018  został powołany 

Uchwałą Rady DOIIB nr 72/R/2017 w składzie: 
Przewodniczący:  Tadeusz Olichwer  
Z-ca Przewodniczącego: Barbara Pawnuk 
Członkowie:  Małgorzata Czajkowska  
   Ewa Karkut-Żabińska 
   Danuta Paginowska 
   Roma Rybiańska 



   Janusz Szczepański 
 
Na posiedzeniu Zespołu w dniu 18.07.2017r. omówiono i zaakceptowano: 
• projekt podziału obszaru działania DOIIB na obwody wyborcze, 
• projekt harmonogramu i miejsc zebrań wyborczych w obwodach, 
• projekt obsługi zebrań wyborczych, 
• projekt regulaminu zebrań wyborczych i dokumentacji zebrań wyborczych delegatów. 
 
Dokumenty powyższe stanowiły podstawę do podjęcia przez Radę następujących uchwał: 
• Uchwała Rady DOIIB nr 113/R/2017 w sprawie podziału obszaru działania DOIIB  
    na obwody wyborcze; 
• Uchwała Rady DOIIB nr 114/R/2017 w sprawie zasad organizacji obwodowych zebrań 
    wyborczych i regulaminu obwodowych zebrań wyborczych na Zjazd DOIIB  w kadencji 
    2018 – 2022; 
•  Uchwała Rady DOIIB nr 115/R/2017 w sprawie przyjęcia terminarza prac  
   przygotowawczych do XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego DOIIB. 
 
 Prace przygotowawcze do XVII Zjazdu trwają obecnie w małych zespołach roboczych. 

 
 

18.8  Zespół organizacyjny FORUM INŻYNIERSKIEGO  

W roku 2017 zespół pracował w niezmienionym składzie:  



Przewodniczący:  Eugeniusz Hotała 
Członkowie:  Andrzej Pawłowski  
    Janusz Szczepański 
    Małgorzata Czajkowska 
 

Forum Inżynierskie zostało zorganizowane przez DOIIB już po raz XIV.  
W roku 2017 Zespół zorganizował je w Świeradowie Zdroju w dniu  21 września. 2017 r. 

 W Forum wzięło udział 169 uczestników, w tym 95 członków DOIIB. W obradach aktywny udział wzięli znakomici 
goście: Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Olesiak – 
p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Barbara Nowak-Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, Elżbieta Oczkowicz – p.o. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
Iwona Świderska – Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej w GUNB  
i Ewa Bocian – przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obrady Forum 
zaszczycili swoją obecnością przewodniczący okręgowych rad inżynierów budownictwa: Mieczysław Grodzki z 
izby mazowieckiej, Adam Rak z izby opolskiej, Jan Spychała – przedstawiciel przewodniczącego rady z izby 
śląskiej,  wiceprzewodniczący izby małopolskiej – Jan Skawiński i członek rady tej izby – Kazimierz Ślusarczyk 
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. Minister Tomasz Żuchowski zaprezentował najważniejsze 
tezy rządowego projektu ustawy o zawodzie architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty, którego konsultacje 
publiczne były już na ukończeniu.  Odniósł się również do najnowszego projektu ustawy, której uchwalenie ma 
ułatwić i przyspieszyć procesy inwestycyjne. Zapowiedział, że te ustawy wraz z kilkoma innymi będą poprzedzały 
wprowadzenie pełnej wersji Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego i będą najprawdopodobniej obowiązywały od 
początku roku 2018. Oba te projekty wnoszą dość sporo ważnych zmian dla wykonywania zawodu inżyniera i 
architekta, stąd wywołały bardzo ożywioną dyskusję.  Minister Tomasz Żuchowski wyraził nadzieję, że oba 
samorządy zawodowe 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. Zapewnił, że uwagi samorządu zawodowego inżynierów budownictwa są traktowane z 
należytą uwagą. 

Telewizja DOIIB zarejestrowała relację z obrad Forum Inżynierskiego,  wystąpienie pani Anity Oleksik – p.o. 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego a także wykład pana Gabriela Marka pt. ”Czy uproszczenie 
procedur uzyskiwania zgody budowlanej są faktem”.  Materiał dostępny jest na stronie internetowej Izby. 

 
18.9 Składy Orzekające ds. indywidualnych członków DOIIB  

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

Roma Rybiańska  
 

W roku 2017 odbyło się 12 posiedzeń Składów Orzekających, na których rozpatrzono niżej wymienione wnioski: 

      409 wniosków o wpis do izby 

      171 wniosków o przywrócenie członkostwa 

 320 wniosków o zawieszenie członkostwa 

     24 wnioski o skreślenie 

 24 wnioski o skreślenie w związku z przeniesieniem do innej izby 
Z powodu nieopłacenia składek członkowskich: 

      zawieszono 193 osoby (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.) 

      skreślono 121 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.) 

 
Dokonano 5 wpisów transgranicznych. 

 
18.10 Skład Orzekający DOIIB ds. członkostwa transgranicznego DOIIB 

pracował w trzyosobowym składzie: 
Przewodniczący:  Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Rainer Bulla 
    Wiesława Grzelka-Zimmermann 
 

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 2017 odbyły się 4 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 2017 r. wpłynęło 5 wniosków, jeden od obywatelki Niemiec i cztery od obywateli Czech. Dokonano dwóch 
wpisów dotyczących wykonywania w Polsce usługi projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
i hydrotechnicznej oraz trzy wpisy na wykonywanie usługi kierownika budowy w specjalnościach drogowej i 
mostowej. 

 
18.11 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 2017 zostały omówione w punkcie 6 
sprawozdania. 
 
18.12 Zespół ds. zapomóg losowych  

Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 15 sprawozdania. 

  

18.13 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 zawiesił swoją działalność w roku 2016 w związku z decyzją Rady DOIIB o podjęciu działań remontowych 
w pomieszczeniach siedziby Izby, które opuścił najemca lokalu gastronomicznego. Rada DOIIB nie podjęła 
decyzji o wznowieniu zawieszonej działalności zespołu.  

  
18.14 Komisja Likwidacyjna pracowała w składzie: 

Przewodniczący:  Janusz Szczepański 
Członkowie:  Ewa Ulicka 

Izabela Zakrzewska 
 

W 2017 r. zlikwidowano wyposażenie po lokalu gastronomicznym, część sprzętu została sprzedana do komisu a 
część zutylizowana podczas remontu pomieszczeń. Ponadto likwidacji uległy zużyte i wyeksploatowane 
urządzenia biurowe.  

 
18.15 Zespół organizacyjny III Zawodów Narciarskich DOIIB pracował w składzie: 

został powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 168/R/2016 w grudniu 2016 r.  w składzie: 
Przewodniczący:  Piotr Zwoździak 



Członkowie:  Daniel Jarząbek 
    Marek Kaliński 

 

Dnia 4 marca 2017 roku odbyły się III MISTRZOSTWA DOIIB w narciarstwie alpejskim  
w Czarnej Górze. W zawodach gościnnie uczestniczyła również ekipa z Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Do zawodów zgłosiło się 100 uczestników z czego na zawody przyjechało 87. Sklasyfikowanych 
zostało 75 uczestników, w tym 46 członków naszego samorządu i 3 członków Opolskiej Izby. Zawodnicy 
sklasyfikowani zostali w ośmiu grupach, w podziale na: kobiety i mężczyźni  oraz wiek. Najmłodsi zawodnicy mieli 
poniżej 13 lat, najstarsi powyżej 60. Ułożono ranking 19 rodzin. Rozdano puchary i medale. Imprezę należy uznać 
za udaną, dopisała pogoda, warunki śniegowe oraz humory uczestników. 
 
 
18.16 Zespół ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym 

został powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 14/R/2017 w lutym 2017 r.  w składzie: 
Przewodniczący:  Rainer Bulla 
Z-za Przewodniczącego Andrzej Pawłowski 
Członkowie:  Anita Fokczyńska 
    Daniel Jarząbek 
    Marek Kaliński 
    Ryszard Rotter 
    Agnieszka Środek 
    Rafał Zarzycki 

 
 Zadaniem Zespołu było przygotowanie i aktywne uczestnictwo w realizacji działań o charakterze kulturalno-

integracyjnym, rozpoczęte podczas Festiwalu Budownictwa (w ramach obchodów ESK Wrocław 2016). 
Działalność Zespołu w roku 2017 wpisała się w obchody jubileuszu XV - lecia DOIIB. Ta część działalności 
została opisana w punkcie 7 sprawozdania.  

 
 
18.17 Zespół ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym organizowanych w ramach 

Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018  

          został powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 142/R/2017 z dnia 9.11.2017 r. (do końca kadencji 2014-2018) w 
składzie: 
Przewodniczący:  Rainer Bulla 
Członkowie:  Ewa Dobrowolska 

Anita Fokczyńska 
     Marek Kaliński 
     Ryszard Rotter 
     Roma Rybiańska 

Agnieszka Środek 
     Rafał Zarzycki 
 

Zespół został powołany w związku z ustanowieniem Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018 (2018 
EYCE), dla zorganizowania cyklu wydarzeń o charakterze kulturalno-integracyjnym. Planowane działania będą 
polegały na promocji zawodu inżyniera budownictwa oraz na organizowaniu wydarzeń kulturalnych takich jak 
pokazy filmów, koncerty, wycieczki, wystawy fotograficzne i inne.  

Celem działań będzie integracja środowiska inżynierów oraz promocja zawodu inżyniera budownictwa i 
samorządu zawodowego oraz osiągnięć branży budowlanej w przestrzeni społecznej i kulturalnej Dolnego 
Śląska. Zakres zaplanowanych działań może być zmieniany        w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowych DOIIB. 

W chwili obecnej zaplanowano cykl wydarzeń pod tytułem: „DOLNY ŚLĄSK - SPACERY DO PRZESZŁOŚCI - 
HISTORIA PIĘKNA”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął 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 Wrocławskiego przez Rynek do Pałacu Królewskiego i 
Narodowego Forum Muzyki  
 
4. DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW  
- zwiedzanie pałaców i ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej  
 
5. 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  
 
6. WYCIECZKA DO WAŁBRZYCHA  
„To jedno z najciekawszych i najpiękniej położonych miast w Polsce” (Beata Maciejewska ) 

 - zwiedzanie Zamku Książ, zwiedzanie miasta  
 
7. WYCIECZKA DO ŚWIDNICY  I ZAGÓRZA ŚLĄSKIEGO 
 „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)  

 
9. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ZDJĘĆ MIECZYSŁAWA MICHALAKA  

(Dolny Śląsk i Wrocław) 
 
18.18 Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień       

Zespół w  2017 r. pracował w składzie: 
Przewodniczący:  Rainer Bulla 
Członkowie:   Anita Fokczyńska 
    Wiesława Grzelka-Zimmermann 
    Edward Kaspura 
    Danuta Witek 

 

W jubileuszowym roku 2017, Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień zebrał rekomendacje  
i  przygotował wnioski o  przyznanie następujących odznaczeń: 

• 2 wnioski o przyznanie BRĄZOWEGO KRZYŻA ZASŁUGI (nadawane przez Prezydenta 
   Rzeczypospolitej 
•  6 wniosków o nadanie Odznak Honorowych „ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA” 
• 15 wniosków o przyznanie ZŁOTEJ HONOROWEJ ODZNAKI PIIB 
•  9 wniosków o przyznanie SREBRNEJ HONOROWEJ ODZNAKI PIIB 

 
Wnioski zostały przekazane Przewodniczącemu Rady DOIIB, który przedstawił je  Radzie DOIIB w celu podjęcia 
decyzji w ich sprawie. Wszystkie przygotowane przez Zespół wnioski zostały przekazane do realizacji. Wykaz 
Członków DOIIB odznaczonych w roku 2017 został przedstawiony w punkcie 12 sprawozdania.  

 

18.19 Inne   

KONFERENCJA PROGRAMOWA w roku 2017 nie odbyła się. Rada DOIIB postanowiła,  
że ze względu na trwające wybory nowych delegatów na Zjazd DOIIB, Konferencja, która tradycyjnie odbywała 
się w miesiącu grudniu, nie będzie organizowana. Nowi Delegaci zadecydują o kolejnych Konferencjach 
Programowych.  

      
 
B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2017 
 

W 2017 roku Rada DOIIB prowadziła działalność finansowo-gospodarczą w ramach budżetu uchwalonego przez 
XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB. Budżet DOIIB został zrealizowany w granicach kwot zatwierdzonych 
na 2017 rok. Na podstawie wyników finansowych za trzy 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 kwotę 4 355,0 tys. zł - osiągnięte przychody były 
większe od planowanych, przekroczyły zakładany poziom o 2% i wyniosły 4 443,6 tys. zł. Poziom zaplanowanych 
kosztów to 4 875,0 tys. zł, zrealizowane koszty były niższe o 4,9% od zaplanowanych. Rok 2017 zamknął się 
ujemnym wynikiem w wysokości 190,4 tys. zł w ujęciu budżetowym. W przychodach budżetowych nie zostały 
uwzględnione, wydzielone w osobnej pozycji odsetki od lokat bankowych, które w roku 2017 przyniosły 112,0 tys. 
zł przychodu. 

Zasadnicze źródło przychodów DOIIB stanowią składki członkowskie. W roku 2017 założono  niższą liczbę 
czynnych członków niż w roku 2016 – 9 750 osób tj. 150 osób mniej niż w 2016 roku. Przychód ze składek został 



zrealizowany w 100,4%. Wpływy z tytułu wpisowego były wyższe o 2,3% od preliminowanych, a przychody z 
tytułu procedury kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej były większe od zakładanych o 9,1%. Przychody z działalności 
gospodarczej osiągnęły 25% wartości zakładanej i osiągnęły 2,5 tys. zł.  

Koszty administracyjne w minionym roku stanowiły 22,5% wszystkich kosztów i były o 5,0% niższe od 
preliminowanych. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia były niższe od założeń budżetowych o 1,7%. Koszty 
usług obcych niewiele różniły się od zaplanowanych i były niższe o 1%. Koszty usług remontowych dotyczących 
siedziby DOIIB zostały zrealizowane   w wysokości 72,1 % kosztów zakładanych i obejmowały koszty wymiany 
oświetlenia w budynku w wysokości 36,5 tys. zł oraz koszty związane z wymianą drzwi wejściowych i 
malowaniem szybu windy – kwota 35,6 tys. zł. W minionym roku planowano także odnowienie elewacji budynku, 
nie udało się jednak tego zrealizować ze względu na trwające prace budowlane przy sąsiednim budynku.  

Przebudowano natomiast pomieszczenia dotychczasowego lokalu gastronomicznego, znajdujące się na parterze 
budynku, przystosowując je na pomieszczenia biurowe. Poniesione nakłady w wysokości 250,3 tys. zł nie 
zwiększyły bezpośrednio kosztów budżetowych, zostały zarachowane jako zwiększenie wartości początkowej 
budynku, a koszty budżetowe, począwszy od przekazania do użytkowania, obciążają sukcesywnie w postaci 
odpisów amortyzacyjnych. Koszty zużycia materiałów i energii nie przekroczyły zakładanych wielkości i zostały 
wykorzystane w 89%, natomiast w pozycji pozostałych kosztów budżet został wykonany w 91,8%.  

Zrealizowane koszty statutowe ogółem były niższe od zakładanych o 4,7%. W przypadku kosztów bieżącej 
działalności organów, w których liczba rozpatrywanych spraw jest trudna do precyzyjnego określenia, koszty 
ogółem były niższe od zakładanych o 3,1%. Największe odchylenie od wartości zakładanych wykazały koszty 
OSD, były  niższe od zakładanych o 7,3 % oraz OKR - niższe od zakładanych o 5,7%, natomiast budżet OROZ 
został najlepiej zaplanowany i wykonany w 99,8%, a budżet OKK wykonano w 97,2 % wielkości planowanej. 
Koszty działalności Okręgowej Rady DOIIB zostały wykonane w 98,6%. W kosztach Rady, oprócz kosztów 
związanych z bieżącym funkcjonowaniem tego organu, ujęto wszelkiego rodzaju koszty związane z reprezentacją 
i budowaniem pozytywnego wizerunku Izby w środowisku związanym z zawodem inżyniera budownictwa i nie 
tylko. Są to między innymi koszty związane z organizacją uroczystości wręczania nowych uprawnień 
budowlanych, udział w Gali Laury 2016, podczas której DOIIB został wręczony Złoty Laur Umiejętności i 
Kompetencji, koszty nagród wręczanych studentom Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Inżynierii 
Środowiska Politechniki Wrocławskiej w organizowanym przez DOIIB konkursie na najlepszą pracę dyplomową 
„Constructor Temporis Futuri”, koszty kondolencji składanych członkom organów  oraz pracownikom po śmierci 
bliskich osób, koszty związane z organizacją spotkania wigilijnego i upominków wręczanych z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Na bezpośrednie działania na rzecz członków w roku 2017 przeznaczono ogółem kwotę 1.165,0 tys. zł, co 
stanowi 30,9 % kosztów statutowych. Zrealizowane koszty okazały się niższe od założeń budżetowych o 2,4%,  
natomiast w niektórych pozycjach zanotowano niewielkie przekroczenia planowanych kosztów. Najwięcej 
środków przeznaczono na seminaria i szkolenia – kwota 520,0 tys. zł - zrealizowane koszty były wyższe od 
zaplanowanych o 4% i wyniosły ostatecznie 540,8 tys. zł. Koszty prenumeraty czasopism      i biuletynów oraz 
pozostałe wydatki związane z bezpośrednimi działaniami na rzecz członków zostały zaplanowane na takim 
poziomie na jakim zostały zrealizowane: koszty prenumeraty czasopism i biuletynów wyniosły 100,2% kosztów 
planowanych a pozostałe wydatki stanowiły 99,5% kosztów planowanych. Środki przeznaczone na integrację i 
kulturę zostały wykorzystane w 69%, natomiast koszty promocji Izby były niższe od zaplanowanych o 28,1%. W 
2017 roku w osobnej pozycji budżetowej wyodrębniono środki przeznaczone na organizację obchodów XV-lecia 
istnienia DOIIB, w ramach których zorganizowano szereg imprez kulturalnych oraz uwzględniono koszty 
uroczystej Gali Inżynierskiej. W poprzednich latach koszty organizacji Gali były przypisane do pozycji budżetowej: 
”Promocja Izby”, w minionym roku kosztami Gali obciążono pozycję budżetową: „Obchody XV-lecia DOIIB”. 
Pozycja ta została wykonana w 96,2%. Fundusz pomocy losowej został wykorzystany w 88,8% i wyniósł 
ostatecznie 106,5 tys. zł. Koszty organizacji Zjazdu i zebrań wyborczych zmieściły się w zakładanej wielkości i 
zostały wykorzystane w 98,9%. Koszty współpracy      z zagranicą oraz innymi organizacjami, jak również koszty 
działalności gospodarczej były niższe od założeń budżetowych i wyniosły odpowiednio: 42% i 25% wielkości 
planowanych. 
 
Gospodarka finansowa DOIIB jest na bieżąco kontrolowana przez biegłego księgowego. Po zakończeniu roku 
obrachunkowego został sporządzony przez niego bilans przedstawiający sytuację majątkową i finansową Izby w 
roku 2017. 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 
2017 została wykazana strata bilansowa w wysokości 64 241,10 zł a suma bilansowa  wyniosła 10 261 505,98 zł. 
Strata była zaplanowana w budżecie DOIIB na 2017 rok ze względu na wyższą kwotę zaplanowanych kosztów 
niż planowanych przychodów. Strata z działalności operacyjnej (podstawowej) wykazana w rachunku zysków i 
strat za 2017 rok  w wysokości 190 395,83 zł  jest  równa  stracie  budżetowej,  natomiast  strata  bilansowa w 
wysokości 64 241,10 zł  wynika z uwzględnienia w wyniku finansowym przychodów i kosztów finansowych (m. in. 
odsetek od lokat w kwocie 112 045,09 zł) oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, nie wynikających 
z podstawowej działalności Izby (m. in. przychody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi koszty, przekazane 
darowizny), które nie są uwzględniane w budżecie. 
 
Na kolejnej stronie w formie tabeli przedstawiono analizę wykonania budżetu za 2017 rok. 
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. 

 
ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2017 (w tys. zł) 

POZYCJE BUDŻETOWE 
Budżet 

planowany 
Budżet 

wykonanie 

% 
wykonania 

budżetu 

A. PRZYCHODY 4 355,0 4 443,6 102,0% 

1. Składki członkowskie 3 393,0 3 405,5 100,4% 

2. Wpisowe  40,0 40,9 102,3% 

3. Procedura kwalifikacyjna  912,0 994,7 109,1% 

4. Działalność gospodarcza 10,0 2,5 25,0% 

B. KOSZTY 4 875,0 4 634,0 95,1% 

I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 1 095,0 1 039,9 95,0% 

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 589,7 98,3% 

2a. Usługi obce  240,0 237,5 99,0% 

2b. Usługi remontowe dot. siedziby DOIIB 100,0 72,1 72,1% 

3. Zużycie materiałów i energii  60,0 53,4 89,0% 

4. Pozostałe koszty  95,0 87,2 91,8% 

II. KOSZTY STATUTOWE  3 770,0 3 591,5 95,3% 

1. Koszty bieżącej działalności organów 1 560,0 1 511,8 96,9% 

a) Koszty działalności OKR 90,0 84,9 94,3% 

b) Koszty działalności OSD 190,0 176,1 92,7% 

c) Koszty działalności OROZ 280,0 279,3 99,8% 

d) Koszty działalności OKK, w tym: 1 000,0 971,5 97,2% 

  -      koszty procedur kwalifikacyjnych   574,3   

  -      koszty bieżącej działalności OKK   397,3   

2. Koszty bieżącej działalności Rady 500,0 492,8 98,6% 

3. Działania na rzecz Członków 1 165,0 1 136,5 97,6% 

 a) seminaria i szkolenia 520,0 540,8 104,0% 

 b) biuletyny i czasopisma 260,0 260,4 100,2% 

 c) pozostałe wydatki (m.in. opinie dot. zakresu 
uprawnień, amortyzacja, normy PKN, delegacje, 
mat. biurowe, wynagrodzenia) 215,0 214,0 99,5% 

 d) integracja, kultura 30,0 20,7 69,0% 

 e) promocja Izby (Inżynier Roku, media) 140,0 100,6 71,9% 

4. Fundusz pomocy losowej 120,0 106,5 88,8% 

5. Okręgowy Zjazd Delegatów, zebrania wybor. 160,0 158,2 98,9% 

6. Współpraca z zagranicą i in. organizacjami 30,0 12,6 42,0% 

7. Fundusz zapasowy (rezerwa) 55,0 0,0 0,0% 

8. Obchody XV-lecia DOIIB 180,0 173,2 96,2% 



III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSP. 
10,0 2,5 25,0% 

C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B) -520,00 -190,4  
 
ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2018 ROK 

 
Projekt budżetu na rok 2018 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 2018 liczba czynnych członków Izby, tzn. opłacających na bieżąco składki, wyniesie, 
podobnie jak w 2017 roku, 9.750 osób. Wysokość przychodów z tytułu opłaty wpisowego utrzymano na poziomie 
40 tys. zł zakładając, że 400 osób złoży wniosek o wpisanie na listę członków Izby. 
Drugą bardzo ważną pozycją przychodów są opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w procedurze nadawania 
uprawnień budowlanych. W budżecie na 2018 rok przyjęto liczbę starających się o uprawnienia na poziomie z 
poprzedniego roku, w liczbie 570 osób, zakładając opłaty w wysokości 1600 zł. 
Przychody z działalności gospodarczej ustalono na poziomie 5 tys. zł. 
Ostatecznie łączne przychody w budżecie na 2018 rok zaplanowano na kwotę 4 350 tys. zł. 

Przychody z depozytów bankowych umieszczone są w osobnej pozycji. Przy oprocentowaniu na poziomie 1,6% i 
średniej wielkości zdeponowanych kwot w wysokości około 6 250 tys. zł możemy spodziewać się odsetek rzędu 
100 tys. zł. Wysokość uzyskanych odsetek bankowych będzie zależała od sposobu zarządzania lokatami oraz 
wysokości zdeponowanych kwot i sytuacji na rynku finansowym, co może istotnie wpłynąć na wielkość tych 
przychodów na koniec roku. 
Budżet na 2018 rok po stronie kosztów ustalono na poziomie 4 650 tys. zł. Koszty związane z bieżącym 

funkcjonowaniem Izby oraz koszty działalności gospodarczej utrzymano na poziomie planowanych przychodów tj. 
w kwocie 4 350 tys. zł. Oprócz kosztów bieżącej działalności Izby w budżecie na 2018 rok zaplanowano koszty 
dotyczące dalszych remontów siedziby DOIIB. W tym roku planuje się osuszenie pomieszczeń znajdujących się 
w piwnicy oraz odświeżenie elewacji budynku. Koszty wymienionych prac zostały ujęte w osobnej pozycji 
budżetowej w wysokości 150 tys. zł, w części kosztów administracyjnych. Ponadto    w budżecie uwzględniono 
koszty związane z obchodami Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018, w ramach których odbędzie się 
seria wydarzeń kulturalnych pod nazwą „Dolny Śląsk – Spacery do Przeszłości – Historia Piękna”. W ramach 
obchodów zaplanowano zwiedzanie miast Dolnego Śląska, przegląd filmów i wystawę fotograficzną, koncert i 
spotkanie towarzyskie w auli Politechniki Wrocławskiej, sprawującej patronat honorowy nad odchodami. Koszty te 
zostały wydzielone w osobnej pozycji budżetowej w kwocie 150 tys. zł, w części kosztów statutowych. 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 porównywalną wysokość kosztów w stosunku do roku 
2017. Z uwagi na możliwość otrzymania przez członków Izby zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, celowe 
było utrzymanie środków przeznaczonych na fundusz pomocy losowej w niezmienionej wysokości w stosunku do 
2017r. Koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB oraz Konferencji Programowej Delegatów DOIIB zaplanowano w 
wysokości 160 tys. zł . W razie potrzeby zwiększenia kosztów w tym lub innym obszarze będzie można 
skorzystać   z rezerwy budżetowej wynoszącej 170 tys. zł. W związku z zaplanowanymi pracami remontowymi w 
siedzibie oraz obchodami Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa w budżecie na 2018 rok przewidywana jest 
strata odpowiadająca sumie kosztów dotyczących tych przedsięwzięć, nie związanych z normalnym 
funkcjonowaniem Izby, w wysokości 300 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 2018 

A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł  
Struktura  

w budżecie  

  PRZYCHODY 4 350,0 100,00% 
1 Składki  9750*29zł*12 miesięcy 3 393,0 78,00% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,92% 

3 Procedura kwalifikacyjna    570x1600 zł 912,0 20,97% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 5,0 0,11% 

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                



Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł  
Struktura  

w budżecie  

  KOSZTY 4 650,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 155,0 24,84% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 12,90% 

2/a 
Usługi obce (łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 250,0 5,38% 

2/b Usługi remontowe dot. siedziby DOIIB 150,0  3,23% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe  
i eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 
pozostałe) 60,0 1,29% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 2,04% 

II.  Koszty statutowe 3 490,0 75,05% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem  
na organy (wszystkie koszty związane z działaniem 
organów) 1 380,0 29,68% 

  OKR 90,0 1,94% 

  OSD 180,0 3,87% 

  OROZ 260,0 5,59% 

  OKK 850,0 18,28% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 360,0 7,74% 

3 Działania na rzecz członków 1 120,0 24,09% 

a seminaria i szkolenia 490,0 10,54% 

b biuletyny i czasopisma 260,0 5,59% 

c pozostałe wydatki 200,0 4,30% 

d integracja, kultura itp. 30,0 0,65% 

e promocja Izby (Gala, Inżynier Roku, media) 140,0 3,01% 

4 Fundusz pomocy losowej 120,0 2,58% 

5 Okręg. Zjazd Delegatów, Konferencja Programowa 160,0 3,44% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca  
z zagranicą 30,0 0,65% 

7 Obchody Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 150,0 3,23% 

8 Fundusz zapasowy 170,0 3,66% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5,0 0,11% 

C. WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -300,0   

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   
    

 

 
C. PODSUMOWANIE   
 

 
Szanowni Państwo 

Podczas obrad XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB mija ostatni rok czwartej kadencji działalności 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Jest to pierwszy zjazd delegatów nowej V kadencji naszego 

dolnośląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

Rok 2017 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. Dyskutowano oraz poszukiwano 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 jego 

wykonywaniu. 

Szczególnie intensywna działalność Okręgowej Rady DOIIB związana była  

z opiniowaniem i konsultacjami nowych przepisów prawnych, które były procedowane w Sejmie lub 

przygotowywane do tego procedowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Szczególne znaczenie 

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 dotyczącej 

zasad działania naszego samorządu.     

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

problematyki dotyczącej roli, rangi i prestiżu zawodu inżyniera budownictwa. Niezwykle ważnym 

przedsięwzięciem na tym polu było rozwijanie działalności uruchomionej w 2016 r. własnej telewizji internetowej 

TV DOIIB, która prowadziła bardzo szeroką działalność, szczególnie szkoleniową. W roku 2017 stronę 

internetową TV DOIIB odwiedziło przez stronę Izby ponad 9 tys. osób. Sumaryczna liczba odwiedzających tę 

stronę przez inne portale wyniosła ok. 67 tys. osób. 

Szczególnie cenimy sobie niezwykłe wyróżnienie śląskiego samorządu gospodarczego i przyznany DOIIB przez 

Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji, który został nam uroczyście 

wręczony podczas jubileuszowej Gali w dniu 5.01.2017 r., w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach.    

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

członków izby dolnośląskiej. W ramach realizacji tego zadania zorganizowane zostały w wielu powiatach, głównie 

przy udziale członków Obwodowych Zespołów Członkowskich, spotkania szkoleniowo-integracyjne członków 

Rady z członkami DOIIB.  

Pod koniec roku 2017 działało 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 2017 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. W DOIIB działa Komisja Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego, a wyniki jej pracy są dobrze oceniane przez wielu naszych członków. W roku 2017 w różnego 

rodzaju organizowanych przez DOIIB szkoleniach stacjonarnych, wzięła udział rekordowa liczba prawie 4 tys. 

członków DOIIB. W  szkoleniach internetowych poprzez TV DOIIB wzięło udział prawie 10 tys. 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 2017 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, szczególnie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa i Głównego Urzędu Nadzoru 

Budowlanego, co miało już miejsce w ostatnich dwóch latach. 

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 2017 DOIIB wzięła po raz siódmy 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 XVII Zjazdu Sprawozdawczo-

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

16 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 kadencji i w dalszej przyszłości. Stworzone 

zostało wielkie dobro społeczne, które jest coraz bardziej dostrzegane przez członków DOIIB. Trzeba wierzyć, że 

dotychczasowy niekwestionowany dorobek dolnośląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 

będzie twórczo rozwijany, a nowe wyzwania będą podejmowane skutecznie i z należytą roztropnością.      

 

 

 

       Przewodniczący Rady                                             Skarbnik 

                     Eugeniusz Hotała                                      Janusz Szczepański 

 
 
 
 
 
 Wrocław, 15.03.2018 r. 
 
 
 

UCHWAŁA Nr 32/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2018 
celem przedstawienia go do uchwalenia  

przez XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DOIIB. 
 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt budżetu DOIIB na rok 2018, 
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do uchwalenia przez XVII Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
   

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały nr 32/R/2018 z dnia 15.03.2018 r.  

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2018 
 

A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł  
Struktura  

w budżecie  

  PRZYCHODY 4 350,0 100,00% 
1 Składki  9750*29zł*12 miesięcy 3 393,0 78,00% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,92% 

3 Procedura kwalifikacyjna    570x1600 zł 912,0 20,97% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 5,0 0,11% 

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota  

w tys. zł  
Struktura  

w budżecie  

  KOSZTY 4 650,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 155,0 24,84% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 12,90% 

2/a 
Usługi obce (łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 250,0 5,38% 

2/b Usługi remontowe dot. siedziby DOIIB 150,0  3,23% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe  
i eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 
pozostałe) 60,0 1,29% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 2,04% 

II.  Koszty statutowe 3 490,0 75,05% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem  
na organy (wszystkie koszty związane z działaniem 
organów) 1 380,0 29,68% 

  OKR 90,0 1,94% 

  OSD 180,0 3,87% 

  OROZ 260,0 5,59% 

  OKK 850,0 18,28% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 360,0 7,74% 

3 Działania na rzecz członków 1 120,0 24,09% 

a seminaria i szkolenia 490,0 10,54% 

b biuletyny i czasopisma 260,0 5,59% 

c pozostałe wydatki 200,0 4,30% 

d integracja, kultura itp. 30,0 0,65% 

e promocja Izby (Gala, Inżynier Roku, media) 140,0 3,01% 

4 Fundusz pomocy losowej 120,0 2,58% 

5 Okręg. Zjazd Delegatów, Konferencja Programowa 160,0 3,44% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca  
z zagranicą 30,0 0,65% 

7 Obchody Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 150,0 3,23% 

8 Fundusz zapasowy 170,0 3,66% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5,0 0,11% 

C. WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -300,0   

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   
    



UCHWAŁA Nr 33/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.03.2018 r. 

w sprawie przyjęcia projektów porządku obrad, regulaminu    
XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa oraz regulaminu wyborów do organów DOIIB  
na lata 2018-2022. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty:  
 
1. Porządku obrad XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 1; 

2. Regulaminu XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa - załącznik nr 2; 

3. Regulaminu wyborów do organów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2018-2022 - 

załącznik nr 3; 

 
celem przedstawienia ich do uchwalenia przez XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.   
  

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

 

Załącznik  nr 1 do uchwały nr 33/R/2018 z dnia 15.03.2018 r.  

 

Porządek obrad XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w dniu 21 kwietnia 2018 r. 
 
1. Otwarcie Zjazdu 
2. Wystąpienia gości Zjazdu  
3. Przyjęcie Regulaminu XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB  
4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu  
5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu 
6. Wybór Prezydium Zjazdu  
7. Wybór Komisji Mandatowej 
8. Informacja o przeprowadzeniu wyborów delegatów na kadencję 2018-2022  
9. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu 
10. Wybór Komisji Zjazdowych: 

a)  Komisji Wyborczej 
b)  Komisji Uchwał i Wniosków 
c)  Komisji Skrutacyjnej 

11. Sprawozdania: 
a)  Okręgowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe 
b)  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
c)  Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
d)  Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 
e)  Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

12. Dyskusja nad sprawozdaniami. 
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów za rok 2017 
14. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB 
16. Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2018  
17. Przyjęcie Regulaminu wyborów do organów DOIIB na V kadencję (2018-2022) 
18. I etap wyborów – wybór Przewodniczących: 

a) Okręgowej Rady 
b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
d) Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
e) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynującego pracę pozostałych rzeczników 

19. Podjęcie uchwały o liczebności poszczególnych organów DOIIB 



20. II etap wyborów – wybór: 
a) członków Okręgowej Rady 
b) członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
c) członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
d)   członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
e)   okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej 

21. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd 
22. Sprawy różne 
23. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 
24. Zakończenie obrad 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały  nr  33/R/2018 z dnia 15.03.2018 r. 

 
 

REGULAMIN 
XVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO  

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
WROCŁAW, 21 KWIETNIA 2018 R. 

 
§ 1 

Okręgowy Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej DOIIB, został zwołany i 
odbywa się w trybie i na zasadach określonych przepisami: 
1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 

(Dz.U. z 2016r. poz.1725), zwana dalej Ustawą, 
2. statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 
3. uchwały nr 71/R/2017 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie 

ustalenia terminu XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB, 
4. niniejszego regulaminu. 

 

§ 2 

1. Zjazd zwołany został przez Okręgową Radę Izby na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy Okręgowa Rada ustaliła 
miejsce i termin Zjazdu oraz przygotowała projekt porządku obrad wraz z materiałami niezbędnymi do ich 
rozpatrzenia. 

2. Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze. 

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

4. W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci. 

5. Wybory do organów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywają się w głosowaniu 
tajnym. 

6. W Zjeździe mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniach inne osoby zaproszone przez Okręgową 
Radę DOIIB. 

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

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

a) zostali skreśleni z listy członków Izby, 
b) zostali zawieszeni w prawach członka Izby. 

 

§ 3 

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

2. Przewodniczący Okręgowej Rady przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia Regulaminu XVII Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB. 

3. Przewodniczący Okręgowej Rady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu. 

4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród delegatów na Zjazd. 



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

6. Członkami Prezydium Zjazdu mogą być wyłącznie delegaci. 

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

8. Przewodniczący Zjazdu może powierzyć prowadzenie obrad jednemu z wiceprzewodniczących. 

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

10. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności: 
1) zebranie protokołów komisji zjazdowych, 
2) przygotowanie do podpisu uchwał podjętych podczas obrad Zjazdu przez: 

a) przewodniczącego Zjazdu  
b) jednego z sekretarzy Zjazdu.  
 

§ 4 

Do kompetencji Prezydium Zjazdu należy w szczególności: 
1) prowadzenie obrad, 
2) zarządzanie głosowań i podawanie ich wyników, 
3) dbanie o poziom i rzeczowość dyskusji, 
4) przyjmowanie zgłoszeń dyskutantów, udzielanie i odbieranie im głosu, 
5) doraźna interpretacja regulaminu obrad. 

 

§ 5 

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

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

 

§ 6 

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

2. Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania komisji zjazdowych, w tym: 
a. Komisji Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listy kandydatów do organów Izby: 

a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Izby, którzy przed terminem rozpoczęcia 
Zjazdu nie zostali skreśleni z listy członków Izby lub zawieszeni w prawach członka Izby, z 
zastrzeżeniem §9 ust.4 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 

b) zgłaszanie kandydatur, tylko przez delegatów na Zjazd, następuje pisemnie na karcie zgłoszenia 
(załącznik), 

c) delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów. Jeśli kandydat 
nie jest delegatem i nie jest obecny, odpowiedzi na pytania udziela zgłaszający, 

d) kandydaturę uważa się za przyjętą, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie, 
e) Komisja Wyborcza umieszcza nazwiska zgłoszonych i przyjętych kandydatur na listach wyborczych 

w porządku alfabetycznym. Na liście jest umieszczony pełny numer ewidencyjny kandydata, 
f) wybory przeprowadza się w sposób tajny, 
g) głosowanie na kandydatów może odbywać się metodą elektroniczną. 

b. Komisji Uchwał i Wniosków, która: 
a) przyjmuje, w określonym przez Przewodniczącego Zjazdu miejscu i czasie, wnioski członków Izby, 

dotyczące ustawowych działań samorządu zawodowego, sporządzone w formie pisemnej i 
zawierające uzasadnienie merytoryczne, 

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

c. Komisji Skrutacyjnej, która: 
a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości, 
b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów, 



c) przejmuje wydruki określające wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 
d) dokonuje zliczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 
e) podaje wyniki głosowań w protokole, w którym określa: 

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

f) przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu. 

3. Liczbę członków poszczególnych komisji oraz listy kandydatów na członków komisji zjazdowych, 
wymienionych w §5 i §6 ust. 2 wstępnie proponuje Przewodniczący Zjazdu. Na podstawie wniosków 
zgłoszonych przez delegatów Zjazd może uzupełnić lub zmienić propozycje Przewodniczącego Zjazdu. 

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

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

6. Po ustaleniu składów osobowych komisji zjazdowych, Przewodniczący Zjazdu podaje do wiadomości 
miejsce i czas, w którym Komisja Uchwał i Wniosków będzie przyjmować pisemne wnioski w sprawie 
uchwał. 

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

 

§ 7 

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

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

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

 

§ 8 

Zadaniem Zjazdu jest w szczególności: 
1) uchwalenie regulaminu Zjazdu, 
2) wybór Przewodniczącego Zjazdu, 
3) wybór Prezydium Zjazdu, 
4) wybór komisji zjazdowych: Mandatowej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej 
5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: 

 - Okręgowej Rady DOIIB,  
 - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 
 - Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 
 - Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB, 
 - Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 

6) udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB, 
7) uchwalenie budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2018, 
8) dokonanie wyboru: 

- Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, 
- Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 
- Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 
- Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB koordynującego pracę pozostałych 
Rzeczników, 
- Członków Okręgowej Rady, 
- Członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 
- Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 
- Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 
- Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 
- Delegatów na Krajowy Zjazd. 

9) rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych zakresem działalności DOIIB, 
10) podjęcie uchwał w sprawach objętych zakresem działania DOIIB. 



 

§ 9 

1. Prawo pisemnego zgłaszania wniosków na Zjazd przysługuje wszystkim członkom DOIIB. 
2. Delegaci mają prawo zadawania pytań. 
3. Głosowania tajne i jawne mogą odbywać się metodą elektroniczną. 
4. O zasadach głosowania informuje Komisja Skrutacyjna. 
5. Głosować może tylko osobiście delegat na Zjazd. 
6. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zjazdu. 

 

§ 10 

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

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

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

1) stwierdzenie kworum, 
2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad, 
3) przerwanie lub odroczenie dyskusji, 
4) zamknięcie listy mówców, 
5) zakończenie dyskusji, 
6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów, 
7) forma głosowania, 
8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad, 
9) ponowne przeliczenie głosów. 

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

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

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

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

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

 

§ 11 

1. Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie: 
1) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów odrębnie, 
2) inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad. 

2. Głosowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu lub 
zalogowanie się poszczególnych delegatów i naciśnięcie wybranego przycisku terminala do głosowania.  

3. Prezentacja wyników głosowania przedstawiana jest na ekranie w sali obrad. Prawidłowość przebiegu 
głosowania elektronicznego kontroluje Komisja Skrutacyjna. 

4. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu. 

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



 

§ 12 

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

§ 13 

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół. 

2. Protokół Zjazdu powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać: 
1) stwierdzenie prawomocności Zjazdu, 

2) uchwalony porządek obrad, 

3) przebieg obrad, w tym: 

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

4) Protokół podpisuje Przewodniczący i jeden z sekretarzy Zjazdu. 

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

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

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

 

§ 14 

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

§ 15 

Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 15 dni od zakończenia Zjazdu. 
 

 

Załącznik do Regulaminu XVII Zjazdu DOIIB 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
 

 
 
Zgłaszający:   ………………………………………………………...... 

               (imię i nazwisko) 

 DOŚ/........../............................................................. 
            (numer członkowski) 
 
Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani  .................................................................................. 

              (imię i nazwisko) 

 DOŚ/........../............................................................. 
           (numer członkowski) 
 
na ...................................................................................................................................................  (funkcja i organ 

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) 

........................................, dnia ............................ 
       (miejscowość oraz data ) 

 

Załącznik nr 3  do uchwały  nr 33/R/2018 z dnia 15.03.2018 r. 

          

Regulamin wyborów do organów 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

na lata 2018-2022  

 

Regulamin wyborów do organów Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2018-2022 
opracowany został w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725), statutu samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa i uchwały nr 16/R/17 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 
września 2017r. w sprawie ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze PIIB. 

§1 

Wybory do organów DOIIB są tajne, bezpośrednie i przeprowadzane etapowo. 

 

§2 

Pierwszy etap wyborów: 

1. Wybór: 

a) Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, 



b) Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 

c) Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 

d) Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 

e) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB koordynującego pracę pozostałych 

Rzeczników. 

2. Wybrany zostaje kandydat, który w pierwszej turze wyborów uzyskał więcejniż 50% oddanych głosów. 

3. Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał w pierwszej turze wyborów liczby głosów określonej w ust. 2, 

zarządza się drugą turę wyborów. W drugiej turze uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów w pierwszej turze. 

4. Jeżeli w pierwszej turze startował jeden kandydat i nie uzyskał więcej niż 50%  oddanych głosów, 

Komisja Wyborcza przedstawia nowych kandydatów i dla tych kandydatów jest to pierwsza tura 

wyborów. 

5. Wybór uznaje się za dokonany, jeżeli w drugiej turze jeden z kandydatów uzyskał więcej niż 50% 

oddanych głosów. 

6. W przypadku gdy w drugiej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 50% oddanych 

głosów, Komisja Wyborcza przedstawia nowych kandydatów i wybory są powtarzane, w sposób jak 

wyżej, aż do skutecznego wyboru. 

 

§3 

Drugi etap wyborów: 

1. Wybór: 

a) Członków Okręgowej Rady DOIIB, 

b) Członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB,  

c) Członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 

d) Członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 

e) Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB, 

f) Delegatów na Krajowy Zjazd. 

 

 

2. Do organów DOIIB i Delegatami na Krajowy Zjazd zostają wybrani kandydaci, którzy w kolejności uzyskali 

największą liczbę głosów. 

3. W przypadku gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych powodowałoby 

przekroczenie liczby miejsc mandatowych, wybory powtarza się dla tych kandydatów, którzy uzyskali 

jednakową liczbę głosów. 

 

§4  

1. Komisja Wyborcza sporządza listy kandydatów do poszczególnych organów oraz kandydatów 

na delegatów na Krajowy Zjazd oddzielnie, w kolejności alfabetycznej. 

2. W drugim etapie wyborów mogą uczestniczyć kandydaci, którzy w pierwszym etapie nie zostali 

wybrani. 

3. Wybrani przewodniczący organów oraz rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników 

mogą zgłaszać i rekomendować kandydatów do organów, których zostali przewodniczącymi. 

4. W pierwszym i drugim etapie wyborów można kandydować tylko do jednego organu. 

5. Wybranym można być tylko do jednego organu oraz jako delegat na Krajowy Zjazd. 

 

§5  

Liczbę członków poszczególnych organów okręgowej izby określa okręgowy zjazd z zastrzeżeniem, że: 

1) liczba wybieranych członków okręgowej rady izby (prócz przewodniczącego) nie może być mniejsza niż 14 



i większa niż 29; 

2) liczba wybieranych członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej (prócz przewodniczącego) nie może być 

mniejsza niż 5 i większa niż 18; 

3) liczba wybieranych członków okręgowej komisji rewizyjnej (prócz przewodniczącego) nie może być 

mniejsza niż 4 i większa niż 6; 

4) liczba wybieranych członków okręgowego sądu dyscyplinarnego (prócz przewodniczącego) nie może być 

mniejsza niż 5 i większa niż 16; 

5) liczba okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej (razem z rzecznikiem koordynującym pracę 

pozostałych rzeczników) nie może być mniejsza niż 1 i większa niż 9. 

 

§6  

Liczbę wybieranych delegatów na Krajowy Zjazd określa się na 17, zgodnie z uchwałą Krajowej Rady nr 21/R/173, 

z zachowaniem zasady, że na każdą rozpoczętą liczbę 600 członków Izby w okręgu wybrany będzie jeden 

delegat, przyjmując za podstawę ustalenia listę członków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze w okręgu 

według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.  

 

 

 
 

UCHWAŁA NR 34/1-43/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.03.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 43 osób 

 
UCHWAŁA NR 35/1-8/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.03.2018r. 

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

 
UCHWAŁA NR 36/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.03.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 19/5/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 37/1-29/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.03.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 29 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 38/1-9/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.03.2018r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

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

UCHWAŁA NR 39/1-5/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.03.2018r. 
 

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



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

 
UCHWAŁA NR 40/1-8/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.03.2018r. 

 
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 41/1-7/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.03.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 42/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.03.2018r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 43/1-4/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.03.2018r. 

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

 (których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 44/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.03.2018r. 

 
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 45/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.03.2018r. 

 
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  46/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 20-04-2018 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

UCHWAŁA NR 47/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 20-04-2018 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 



UCHWAŁA Nr 48/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2018 r. 
 

w sprawie ustalenia sposobu głosowania przy wyborze Prezydium Rady DOIIB. 

 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, że wybory do Prezydium Rady DOIIB 
odbędą się w głosowaniu tajnym. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 49/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2018 r. 
 

w sprawie ustalenia liczby i składu członków Prezydium Rady DOIIB. 

 

Na podstawie § 11 pkt 8 Statutu PIIB, w powiązaniu z § 4 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad PIIB, Rada 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:  
 

§ 1 
Prezydium Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w kadencji 2018-2022 będzie 
liczyło 12 członków wraz z przewodniczącym. 
 

§ 2 
Ustanowić  3 Zastępców Przewodniczącego Rady DOIIB. 
 

§ 3 
Ustanowić funkcje Zastępcy Sekretarza i Zastępcy Skarbnika. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

UCHWAŁA NR 50/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2018 r. 

 

w sprawie powołania członków Rady do składu orzekającego rozpatrującego sprawy związane z wpisem, 
skreśleniem, zawieszeniem oraz wznawianiem członkostwa w DOIIB. 

 
 

Działając na podstawie § 2 pkt 8 i § 10 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
w związku z art. 19 ust 1. pkt 8 i art. 11 ust. 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz.U.2016.1725 j.t.)  Rada DOIIB stwierdza, co następuje: 
 

§ 1 
1. Skład Orzekający do rozpatrywania spraw indywidualnych związanych z prowadzeniem listy członków DOIIB - 

art. 19 ust. 1. pkt 8 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - w 

zakresie prowadzenia postępowania w sprawach wpisu, skreślenia, zawieszenia oraz wznowienia 

członkostwa w DOIIB, w tym członkostwa transgranicznego, wykonuje kompetencje Rady DOIIB i działa z jej 

upoważnienia. 

2. Skład orzekający działa w imieniu Rady DOIIB i podpisuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w sprawach o 

których mowa w ust. 1. 

 
§ 2 

Skład Orzekający stanowią następujące osoby powołane spośród członków Rady: 
 
1. do rozpatrywania spraw indywidualnych dotyczących wpisu, skreślenia, zawieszenia i wznowienia: 



- Kaczyńska Grażyna – Przewodnicząca Składu 
- Fokczyńska Anita 
- Grzelka-Zimmermann Wiesława 
- Rybiańska Roma 

 
2. do rozpatrywania spraw indywidualnych dotyczących wpisu na listę tymczasowych członków DOIIB osób, 

które złożyły oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej: 

-  Rotter Ryszard – Przewodniczący Składu 
-  Bulla Rainer 
-  Fokczyńska Anita 
-  Grzelka-Zimmermann Wiesława 
-  Kaczyńska Grażyna 
-  Rybiańska Roma 
 
 

 
§ 3 

1. Składy Orzekające (wykonujące kompetencje Rady DOIIB) stanowią 3 osoby wskazane każdorazowo 

przez Przewodniczącego Rady DOIIB spośród osób wymienionych w § 2. 

2. Skład Orzekający, o którym mowa w § 2 pkt 1 podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się 

co najmniej raz w miesiącu. 

3. Skład Orzekający, o którym mowa w § 2 pkt 2 podejmuje uchwały na posiedzeniach, które odbywają się 

w miarę potrzeby dla rozpatrzenia wpływających wniosków.  

 
§ 4 

Przedstawiciel Składu Orzekającego składa sprawozdanie o podjętych uchwałach na najbliższym posiedzeniu 
Rady. Rada przyjmuje sprawozdanie do wiadomości. 
 

§ 5 
Z dniem 27.04.2018 r. traci moc obowiązującą Uchwała Rady nr 81/R/2015 z dnia 11.06.2015 r., Uchwała Rady 

nr 71/R/2016 z dnia 09.06.2016 r. oraz Uchwała Rady nr 127/R/2016 z dnia 29.09.2016 r. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 51/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2018 r. 

 

w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy 
i członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych. 

 

Działając na podstawie Statutu PIIB oraz §2 pkt 13 i §5 pkt 1.4 regulaminu okręgowych rad PIIB Rada DOIIB 

uchwala następujące zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy oraz członków 

DOIIB w swoich obwodach wyborczych: 

§ 1 

Cele i zasady organizacyjne działalności w obwodach wyborczych 

1. Statutowa działalność członków DOIIB w swoich Obwodach Wyborczych jest prawem każdego członka. 

Działalność ta jest dobrowolna i ma charakter pracy społecznej.  

2. W Obwodach Wyborczych DOIIB w kadencji 2018-2022 mogą być powoływane  Obwodowe Zespoły 

Członkowskie, jako zespoły pomocnicze Rady DOIIB, w celu stworzenia możliwości aktywnego działania 

delegatów na Zjazdy oraz innych członków DOIIB na terenie swoich obwodów wyborczych. 

3. Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) mogą mieć charakter stały lub doraźny  

i powoływane są uchwałą przez Radę lub Prezydium DOIIB na pisemny wniosek grupy co najmniej 3 

członków z danego obwodu wyborczego, wśród których jest przynajmniej jeden delegat na Okręgowy 

Zjazd DOIIB.  



4. Wniosek o powołanie zespołu, o którym mowa w ust. 3, musi zawierać skład zespołu, jego 

Przewodniczącego i stosowne oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. Przewodniczącym zespołu może być wyłącznie jeden  

z delegatów na Zjazdy DOIIB w kadencji 2018-2022.  

5. Jeśli wniosek zawiera podpisy wszystkich delegatów na Zjazdy z danego obwodu wyborczego to jest 

kierowany na najbliższe posiedzenie Prezydium lub Rady DOIIB w celu podjęcia uchwały o powołaniu 

Obwodowego Zespołu Członkowskiego. 

6. W przypadku podpisania wniosku przez część delegatów,  informowani są o nim skutecznie pozostali 

delegaci z  tego obwodu wyborczego, którzy mogą zgłosić swoje przystąpienie do zespołu lub wystąpić z 

wnioskiem o powołanie zespołu w innym składzie. Jeśli w ciągu 21 dni od tego zawiadomienia nie 

wpłynie nowy wniosek o powołanie innego OZC lub uzupełnieniu składu osobowego, to złożony 

wcześniej wniosek jest kierowany na posiedzenie Rady DOIIB. 

7. Sprawy sporne dotyczące powoływania OZC, uzgadniania ich składu osobowego oraz ich działania 

rozstrzyga w imieniu Rady DOIIB Pani Grażyna Kaczyńska, upoważniony członek Rady DOIIB, który 

udziela także bezpośredniej  pomocy w organizacji działalności OZC. 

8. Jest możliwe wspieranie organizacyjne doraźnych działań, dowolnej grupy członków w tych obwodach 

wyborczych, w których nie powstaną OZC. Wnioski w tej sprawie należy kierować do upoważnionego 

przedstawiciela Prezydium Rady DOIIB, o którym mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu.  

9. Wspólne działania OZC z kilku obwodów wyborczych są wskazane.  

§ 2 

Zakres działalności  

1. Do zakresu działalności Odwodowych Zespołów Członkowskich należą: 

a) przekazywanie aktualnych informacji o działalności DOIIB i sprawach dotyczących aktualnego 

stanu prawnego z dziedziny budownictwa członkom DOIIB w swoim obwodzie wyborczym, 

b) organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, oraz innych promującym środowisko 

inżynierów budownictwa na Dolnym Śląsku, 

c)  reprezentowanie interesów członków obwodu wyborczego przed Radą DOIIB, 

d) współdziałanie z Komisją Doskonalenia Zawodowego DOIIB w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych członków Izby w swoim obwodzie wyborczym, 

e) współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w swoim obwodzie wyborczym w 

promocji środowiska inżynierów budownictwa i ochronie jego interesów zawodowych, 

f) działania o charakterze samopomocowym, integracyjnym, kulturalnym i sportowym wśród 

członków DOIIB w  obwodzie wyborczym. 

g) promowanie Konkursu Inżynier Roku w swoim obwodzie wyborczym i zgłaszanie kandydatów do 

Konkursu Inżynier Roku. 

2. Przewodniczący ani żaden z członków Obwodowego Zespołu Członkowskiego nie jest upoważniony do 

reprezentowania DOIIB przed władzami państwowymi, samorządowymi ani przed innymi instytucjami. 

Interesy wszystkich członków DOIIB przed tymi organami reprezentuje Przewodniczący Rady lub 

upoważniony przez niego członek Prezydium Rady. 

§ 3 

Koszty działalności  

1. Działalność OZC będzie wspierana finansowo przez Prezydium Rady DOIIB  

w ramach środków, przewidzianych w budżecie na ten cel. Za wydatkowanie środków odpowiada 

Skarbnik i Przewodniczący Rady. 



2. W pierwszej kolejności możliwe jest finansowanie działalności szkoleniowej  

i edukacyjnej, wnioskowanej przez OZC, przy czym rozdział tych środków zależeć będzie od możliwości 

budżetowych Izby i ilości członków w obwodzie wyborczym.  

3. Wsparcie finansowe obejmuje przede wszystkim: koszt wynajęcia sali dla szkolenia  

i wynagrodzenie wykładowcy. Członkom OZC nie przysługują zwroty kosztów podróży i ekwiwalent za 

pracę na rzecz OZC.  

4. Za pracę członków OZC bezpośrednio na rzecz organów DOIIB możliwe jest wypłacenie ekwiwalentu  

na wniosek upoważnionego członka Prezydium Rady, o którym mowa w §1 pkt 7, któremu podlega 

działalność OZC. W takich przypadkach będą miały zastosowanie postanowienia określone w Zasadach 

Gospodarki Finansowej PIIB. 

5. W przypadku wpłynięcia wielu wniosków z różnych OZC o wsparcie finansowe,  

o udzieleniu wsparcia i jego wysokości decydować będzie kolejność złożenia wniosków, i charakter 

inicjatywy. Promowane będą też wnioski OZC korzystających ze wsparcia po raz pierwszy lub rzadziej 

niż inne OZC.       

6. Działalność  integracyjna OZC jest wspierana organizacyjnie przez Prezydium Rady DOIIB. 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. W jednym obwodzie wyborczym może działać tylko  jeden stały OZC. Doraźne OZC mogą być 

powoływane w tych odwodach wyborczych, w których nie powołano stałego OZC.   

2. Okręgowe Zespoły członkowskie o charakterze doraźnym powołuje Prezydium Rady, a OZC o 

charakterze stałym powoływane są przez Radę DOIIB. 

3. Pracami OZC kieruje jego Przewodniczący, który informuje pisemnie Prezydium Rady DOIIB o 

wszelkich podejmowanych przedsięwzięciach, wskazując ich cel, miejsce, czas, formę, uczestników i 

przewidywane koszty. 

4. Po realizacji przedsięwzięcia, Przewodniczący OZC przedkłada Prezydium Rady DOIIB pisemną 

informację o przebiegu i realizacji przedsięwzięcia, w terminie 30 dni. Na koniec każdego roku 

kalendarzowego Przewodniczący OZC przedkłada Prezydium Rady DOIIB informacje z działalności 

Zespołu. 

5. OZC  może być rozwiązywane uchwałą przez Radę DOIIB na wniosek złożony przez przynajmniej 

jednego delegata na Zjazdy lub grupy 3 członków DOIIB z danego obwodu wyborczego lub przez 

Przewodniczącego OZC. Przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu OZC Prezydium Rady DOIIB 

prowadzi postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie czy wniosek o rozwiązanie OZC jest 

zasadny. 

6. W przypadku naruszania przez członków OZC zasad statutu PIIB i postanowień niniejszej uchwały 

Przewodniczący Rady lub upoważniony członek Prezydium Rady, o którym mowa w §1 pkt 7 zawiesza 

działalność OZC do czasu najbliższego posiedzenia Rady DOIIB, informując o tym Przewodniczącego i 

członków zawieszonego OZC.  Przewodniczący Rady składa w takim przypadku wniosek do Rady 

DOIIB o podjęcie uchwały o rozwiązaniu OZC, przedstawiając stosowne uzasadnienie. 

  7. 1. Każdemu członkowi OZC przysługuje prawo rezygnacji z udziału w pracach   zespołu. Rezygnację 

należy zgłosić Przewodniczącemu OZC, który wystąpi do Rady DOIIB lub Prezydium Rady z 

wnioskiem o zmianę składu OZC. 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w pracach zespołu przez Przewodniczącego (delegata na zjazd) 

przewodniczącym OZC zostaje inny delegat wybrany przez członków OZC lub jedyny w danym 

obwodzie wyborczym. 

3. Zmiany w składzie OZC następują zawsze na wniosek, w drodze uchwały Rady DOIIB.  



4. W razie gdy w danym obwodzie wyborczym nie może zostać przewodniczącym delegat na zjazd, 

OZC podlega rozwiązaniu. 

8. Udział w OZC ustaje z powodu wygaśnięcia członkostwa w izbie a także  

w przypadku zawieszenia w prawach członka. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza uchwałą, mają zastosowanie uchwały    Krajowych Zjazdów 

PIIB i uchwały Zjazdów DOIIB. 

§5 
Traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. z późn. zmianami. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik  Nr 1 do Uchwały Nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. 

 
WNIOSEK 

 
O POWOŁANIE STAŁEGO / DORAŹNEGO* OBWODOWEGO ZESPOŁU CZŁONKOWSKIEGO 

 
I. Wnosimy o powołanie  Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie wyborczym nr …………. 

……………………………………………… Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w składzie: 
 
 
L.p. 

 
Imię i nazwisko/ 
tytuł zawodowy  
i naukowy 
 

 
Nr członkowski 

 
Miejsce zamieszkania/ 
adres do korespondencji 
 

 
Tel. kontakt./ 
e-mail 

 
Funkcja w OZC 

(przewodniczący / członek 
zespołu) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
II. Plan zamierzeń:    

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

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

III. Oświadczenia: 
1. Wyrażamy  zgodę na przetwarzanie naszych  danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 

danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 101 z 2002 r w celach związanych z działalnością 
zespołu i izby. 

2. Oświadczamy, że znane są nam cele i zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów  
na Okręgowe Zjazdy oraz członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych, określone w Uchwale  
Nr 51/R/2018 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27.04.2018 r. 



3. Zobowiązujemy  się  do  niezwłocznego  poinformowania   DOIIB  o  zmianie  danych,   wymienionych 
w kolumnie 4 i 5 tabeli. 

 
 

………………………………………………………… PODPISY  CZŁONKÓW OZC: 
                    (miejscowość, data) 

1. …………………………………………………………… 
 

2. …………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………… 
 

4. ………………………………………………………….. 
 

5. ………………………………………………………….. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 



UCHWAŁA NR 52/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2018 r. 

w sprawie przedłużenia okresu działania  Zespołu ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym 
organizowanych w ramach Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018 powołanego Uchwałą Rady 

DOIIB nr 142/R/2017 z dnia 09.11.2017. 
 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedłuża okres działania Zespołu ds. działań o 
charakterze kulturalno-integracyjnym organizowanych w ramach Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 
2018 na czas do końca realizacji planowanych wydarzeń.  
 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały nr 142/R/2017 z dnia 09.11.2017 nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 52/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2018 r. 

w sprawie przedłużenia okresu działania  Zespołu ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym 
organizowanych w ramach Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018 powołanego Uchwałą Rady 

DOIIB nr 142/R/2017 z dnia 09.11.2017. 
 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedłuża okres działania Zespołu ds. działań o 
charakterze kulturalno-integracyjnym organizowanych w ramach Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 
2018 na czas do końca realizacji planowanych wydarzeń.  
 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały nr 142/R/2017 z dnia 09.11.2017 nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

UCHWAŁA NR 53/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.04.2018 r. 

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz.1725) - art. 21. ust. 1 
pkt 3  oraz  § 5 ust. 3  i § 15 ust. 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
upoważnia do składania oświadczenia woli w jej imieniu następujące osoby: 
 

1. Przewodniczący Rady  - Janusz Szczepański 

2. Zastępca Przewodniczącego Rady - Rainer Bulla 

3. Zastępca Przewodniczącego Rady        - Marek Kaliński 

4. Zastępca Przewodniczącego Rady        - Rafał Zarzycki 

5. Skarbnik     - Andrzej Pawłowski 

6. Zastępca Skarbnika                                - Anita Fokczyńska 

7. Sekretarz    - Danuta Paginowska 

8. Zastępca Sekretarza Rady                     - Wiesława Grzelka-Zimmermann 

 
Oświadczenie woli w imieniu Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składa co najmniej 
dwóch spośród upoważnionych członków Prezydium, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego 
rady, z zastrzeżeniem § 2. 

§ 2 



Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego mogą być podpisywane przez upoważnionych członków 

Prezydium, w tym przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza. 

 

§ 3 

Z dniem 27.04.2018 r. traci moc obowiązującą Uchwała Rady nr 65/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 54/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 27.04.2018 r. 

 
w sprawie wyboru Prezydium Rady DOIIB. 

 
§1 

Rada DOIIB wybrała Prezydium Rady, które działać będzie w następującym składzie: 

1. Przewodniczący Rady   
(wybór XVII Zjazdu DOIIB) 

-  Janusz Szczepański 

2. Zastępca Przewodniczącego Rady  -  Rainer Bulla 
3. Zastępca Przewodniczącego Rady   -  Marek Kaliński 
4. Zastępca Przewodniczącego Rady   -  Rafał Zarzycki 
5. Skarbnik  -  Andrzej Pawłowski 
6. Zastępca Skarbnika -  Anita Fokczyńska 
7. Sekretarz Rady -  Danuta Paginowska 
8. Zastępca Sekretarza Rady - Wiesława Grzelka-Zimmermann 
9. Członek Prezydium - Ciejak Adrian 
10. Członek Prezydium - Jagiełło Marek 
11. Członek Prezydium - Ponisz Tadeusz 
12. Członek Prezydium - Rotter Ryszard 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 55/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 27.04.2018 r. 

 

w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów dla członków organów DOIIB 

§1 
Na podstawie § 15 Zasad Gospodarki Finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala od dnia 1 maja 2018 r. miesięczne ryczałty i ekwiwalenty dla 

członków organów DOIIB w wysokościach podanych w §2. Ryczałty te, zgodnie z w/w zasadami gospodarki 
finansowej, zostały uzależnione od ilości członków okręgowej izby, a w przypadku DOIIB - jak dla izb 
zrzeszających  powyżej 9500 członków. Wysokość ryczałtów jest określana w odniesieniu do wartości 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku za ubiegły 
rok, ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 
 

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

a) Przewodniczący Rady DOIIB – 1,44 przeciętnego wynagrodzenia krajowego  

w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w §1; 

b) Zastępca Przewodniczącego DOIIB – 0,4 ryczałtu Przewodniczącego Rady;  

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

Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej koordynujący pracę Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – 0,5 ryczałtu 

Przewodniczącego Rady. 

 

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

otrzymują 175 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 35 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy 

indywidualnej  



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

zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady DOIIB. 

 
§3 

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 18/R/2016 z dnia 18.02.2016 r.  
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. 
 

 
UCHWAŁA NR 56/1-31/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.04.2018r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 31 osób 

 
UCHWAŁA NR 57/1-25/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.04.2018r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 25 osób 

 
UCHWAŁA NR 58/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.04.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 39/1/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 59/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.04.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 60/1-21/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2018r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 61/1-5/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2018r. 
 

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 62/1-5/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2018r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 63/1-6/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.04.2018r. 

 
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 64/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.04.2018r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 65/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2018r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 66/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2018r. 
 

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

 (których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 67/1-4/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.04.2018r. 
 

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 68/1-12/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.04.2018r. 

 
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 69/1-10/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 

 
UCHWAŁA NR 70/1-15/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2018r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób 

 
UCHWAŁA NR 71/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 62/1/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 72/1-18/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 73/1-3/R/2018 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2018r. 

 
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 74/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2018r. 
 

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 75/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2018r. 

 
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 76/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.05.2018r. 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 77/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2018r. 
 

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

 (której członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 78/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.05.2018r. 
 

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 79/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu XVIII Okręgowego Zjazdu  

Sprawozdawczego 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 (t.j. Dz.U.2016, poz.1725) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

ustala termin XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa na dzień 6 kwietnia 2019 r. 

  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UCHWAŁA Nr  80/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 
 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie kamiennogórskiego obwodu wyborczego. 

 

UCHWAŁA Nr  82/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 
 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie kłodzkiego obwodu wyborczego. 

 

UCHWAŁA Nr 83/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie wałbrzyskiego-grodzkiego obwodu wyborczego. 

 

UCHWAŁA Nr 84/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie ząbkowickiego obwodu wyborczego. 

 

UCHWAŁA Nr 85/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie wałbrzyskiego obwodu wyborczego. 

 



UCHWAŁA Nr 86/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie legnickiego obwodu wyborczego. 

 
UCHWAŁA Nr 87/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie oleśnickiego obwodu wyborczego. 

 
UCHWAŁA Nr 88/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie dzierżoniowskiego obwodu wyborczego. 

 
UCHWAŁA Nr 89/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie głogowskiego obwodu wyborczego. 

 
UCHWAŁA Nr 90/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie świdnickiego obwodu wyborczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr 91/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

  w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.  
w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy 

i członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych. 

 

Działając na podstawie Statutu PIIB oraz §2 pkt 13 i §5 pkt 1.4 Regulaminu okręgowych rad PIIB, w związku ze 

zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Rada DOIIB postanawia, co następuje: 

§ 1 
W Uchwale Rady nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. wprowadza się nową treść załącznika  

nr 1 do Uchwały - „Wniosku o powołanie zespołu”. 

 

§ 2 
Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 1 do  niniejszej Uchwały. 

§ 3 
Pozostałe zapisy Uchwały nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. nie ulegają zmianie. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nr 91/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. 
 

WNIOSEK  
O POWOŁANIE STAŁEGO / DORAŹNEGO* OBWODOWEGO ZESPOŁU 

CZŁONKOWSKIEGO 
 

IV. Wnosimy o powołanie  Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie wyborczym nr ………..…… 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  w następującym składzie: 

 
 
 

L.p. 

 
Imię i nazwisko/ 
tytuł zawodowy 

i naukowy 
 

 
 

Nr członkowski 

 
Funkcja w OZC 

(przewodniczący / 
członek zespołu) 

1 2 3 4 

 
1 

   

 
2 

   

 
3 

   

 
4 

   

 
V. Plan zamierzeń:    

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

 
VI. Oświadczenia: 

 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50 – 114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 

8971679441 moich danych osobowych podanych w niniejszym wniosku, w celach związanych z działalnością zespołu 
i Izby, tj. w celu powołania i działalności stałego / doraźnego* obwodowego Zespołu Członkowskiego. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do rozpatrzenia wniosku.  

5. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Notą informacyjną Administratora Danych Osobowych znajdującą się na 
stronie internetowej DOIIB w zakładce „Ochrona danych”. 

6. Oświadczam, że znane są mi cele i zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów  
na Okręgowe Zjazdy oraz członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych, określone w Uchwale  
Nr 51/R/2018 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27.04.2018 r. zmienionej uchwalą 
nr  91/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. 

7. Dane kontaktowe członków Obwodowego Zespołu Członkowskiego pobierane są z bazy danych Członków DOIIB. 
Tym samym, w przypadku zmiany danych zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania  DOIIB  poprzez 
złożenie stosownego oświadczenia. 

…….……………………………………………………………                       
 (miejscowość, data) 

 
Oświadczenie / zgoda: 

  należy zaznaczyć  ad.:        1         2        3         4                                 PODPISY   CZŁONKÓW  OZC: 

□  □   □   □           1. …………………………………………………………………… 

□  □   □   □           2. …………………………………………………………………… 

□  □   □   □           3. …………………………………………………………………… 



□  □   □   □           4. …………………………………………………………………… 

□  □   □   □           5. ……………………………………………………………………  

* niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 

UCHWAŁA NR 92/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

Na podstawie art. 8 pkt 12 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. 
Dz.U.2016, poz.1725), §2 pkt 16  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w 
związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Rada DOIIB postanawia, co następuje: 

§ 1 

Zmianie ulega Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa – stanowiący załącznik do Uchwały Rady Nr 92/R/2014 z dnia 12.06.2014 r. w ten sposób, że: 

1. w §3 pkt 4. Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa skreśla się słowa: ”oraz kopii dowodu osobistego wnioskodawcy”; 

2. wprowadza się nową treść wzorów wniosków o przyznanie zapomogi – załączniki  

nr 2 i 3 do Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

§ 2 

Jednolity tekst znowelizowanego Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
                                                               Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nr 92/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. 

  

REGULAMIN 

przyznawania zapomogi losowej członkom 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

§1 

1. Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa (zwanej dalej DOIIB) został opracowany na podstawie: 

a) Art.8 pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych  architektów oraz inżynierów 

budownictwa  ( t.j. Dz.U.2001.5.42 z późn. zm.), 

b) § 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 

dniu 12.06.2014 r. 

§ 2 

1. Zapomogi losowe przyznawane są członkom DOIIB w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka DOIIB. 

2. Wysokość  zapomogi  losowej  powinna być dostosowana do sytuacji materialnej, rodzinnej i zawodowej 



członków DOIIB. 

3. O zapomogę można wystąpić raz w roku. 

4. Warunkiem uzyskania zapomogi losowej jest czynne członkostwo w DOIIB oraz opłacone składki 

członkowskie na dzień zdarzenia i złożenia wniosku. 

5. Przyznanie zapomogi losowej i jej wysokość są zależne od wielkości środków przewidzianych w budżecie 

DOIIB na ten cel z zastrzeżeniem § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

§ 3 

1. Maksymalna kwota zapomogi losowej wypłacanej w przypadkach określonych w § 2 pkt 2 

nie może przekraczać w roku podatkowym, w którym jest udzielona, kwoty zwolnionej   

z podatku dochodowego określonej ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wartości 

określonej w załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wniosek o zapomogę losową składa do DOIIB osoba zainteresowana wg wzoru – załącznik nr 2 lub 

załącznik nr 3 do Regulaminu. 

3. Do wniosku o zapomogę losowa należy dołączyć dokumenty poświadczające przypadek losowy oraz 

aktualną sytuację wnioskodawcy oraz rodziny zamieszkującej wspólnie  

z wnioskodawcą: PIT, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, odcinki renty, itp. 

4. Do wniosku  o zapomogę losową po śmierci członka DOIIB należy dołączyć kopię aktu zgonu członka DOIIB 

i ewentualnie inne dokumenty. 

5. Wniosek o zapomogę losową rozpatruje Zespół ds. zapomóg losowych powołany przez Radę DOIIB.  

6. Wysokość jednorazowej zapomogi losowej (uwzględniając zapisy załącznika nr 1 do Regulaminu) ustala 

trzyosobowy Skład Zespołu, powoływany każdorazowo zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu ds. 

zapomóg losowych spośród członków zespołu. 

7. Decyzje w sprawach udzielenia zapomogi losowej Skład, o którym mowa w § 3 pkt 6,  podejmuje zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. 

8. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty pomocy losowej ponad kwoty jakimi może dysponować 

Zespół, Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych występuje  z odpowiednim wnioskiem do 

Przewodniczącego Rady DOIIB w celu przyznania lub odmowy wypłaty wnioskowanej kwoty. 

9. Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych informuje na piśmie wnioskodawcę  

o podjętej decyzji w sprawie przyznania lub nie przyznania zapomogi losowej.  

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

Radę DOIIB o liczbie podjętych decyzji o przyznaniu zapomóg i ich wysokości oraz o decyzjach 

odmownych. 

§ 4 

Zapomoga losowa przysługuje: 

a) członkom DOIIB, 

b) współmałżonkowi lub jednemu dziecku w przypadku śmierci członka DOIIB. 

§ 5 
1. Zapomoga losowa udzielana jest z funduszy własnych DOIIB. 

2. Formy wypłaty zapomogi losowej mogą być zróżnicowane: przekaz pocztowy lub przelew na konto 



wnioskodawcy. 

§ 6 

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

§ 7 
Kontrolę nad gospodarką  w zakresie udzielanych zapomóg losowych sprawuje: 
a)    Rada DOIIB, 

b) Komisja Rewizyjna DOIIB. 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (Uchwała Rady DOIIB Nr 92/R/2018) 



 
TABELA  WYSOKOŚCI  ZAPOMOGI  LOSOWEJ 

 

 

Lp. 

 

Odbiorcy zapomogi finansowej 

Zapomoga losowa 

przyznawana przez Zespół 

ds. zapomóg losowych  

Zapomoga losowa 

przyznawana przez 

Przewodniczącego Rady DOIIB 

1. Członkowie DOIIB do 1500 zł do 100 % 

2. 
Współmałżonek lub jedno dziecko 

zmarłego członka DOIIB 

do   800 zł 
do 50 % 

 

UWAGI: 

Podane w tabeli procenty odnoszą się do maksymalnej kwoty zapomogi losowej zgodnie  

z § 3 pkt 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2  do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (Uchwała Rady DOIIB Nr 92/R/2018) 



WNIOSEK  O  ZAPOMOGĘ  LOSOWĄ 

 
 
………………………………….…………………………………….   
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)     

………………………………………………..………………………                       
(Adres zamieszkania wnioskodawcy) 

………………………………………………………………………..  
(Numer telefonu)  

………………………………………………………………………..    
(Numer PESEL)  
 

 
Do: 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa  

 

………………………………………………………………………..    
(Nr ewidencyjny DOŚ….) 

1. Proszę o udzielenie zapomogi losowej w wysokości: 
.....................................................................................................................................................................................................
.......  

2. Swoją prośbę uzasadniam:  
.....................................................................................................................................................................................................
....... 

3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto: 

Oddział banku .................................................... Numer rachunku  
........................................................................................................ 

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

 

Uwaga: 
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, poświadczające przypadek losowy oraz aktualną sytuację wnioskodawcy oraz 
rodziny zamieszkującej wspólnie z wnioskodawcą: PIT, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, odcinki renty, 
itp. 

Oświadczenia: 

Warunkiem skorzystania z zapomogi losowej przyznawanej przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50 – 114 Wrocław, REGON: 
932882889, NIP: 8971679441 jest przedłożenie wskazanych powyżej dokumentów, co wiąże się z przetwarzaniem danych 
osobowych, przy czym jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DOIIB 
oraz ustalenia podstawy do przyznania zapomogi. W przypadku danych szczególnie chronionych, które mogą znajdować się  
w kopiach przekazywanych dokumentów, dodatkową przesłanką legalizującą będzie także niezbędność do wypełnienia 
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez DOIIB lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. 

Dodatkowo, dane osobowe są przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Notą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie 
internetowej DOIIB. 

Oświadczam, iż znane są mi zasady przyznawania zapomogi określone w Regulaminie przyznawania zapomogi losowej 
członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady Nr 92/R/2014 z 
dnia 12.06.2014 r. zmieniony Uchwalą Rady nr 92/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. 

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

                                                                                                                                               (data i podpis wnioskodawcy)  

WYPEŁNIA  DOIIB 

1. Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych: 
............................................................................................................................................................................................................
...... 

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

...... 

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

2. Zatwierdzono do wypłaty kwotę 
……………………………………..…….……………………………………………..………………………...………….……………….
….. 



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

 
3. Zapomogę losową przekazano   przelewem / przekazem  pocztowym *   w dniu …………….  w kwocie 

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

słownie: ...................................................................................... dla 
.................................................................................................  

na konto nr / na adres * 
…………………………………………............................................................................................................ 

 
……………………………………………… 

(podpisy) 
 

* Niepotrzebne skreślić 
 

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (Uchwała Rady DOIIB Nr 92/R/2018) 
 

WNIOSEK  O  ZAPOMOGĘ  LOSOWĄ PO ŚMIERCI CZŁONKA DOIIB 

 
 
………………………………….…………………………………….   
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)     

………………………………………………..………………………                       
(Adres zamieszkania wnioskodawcy, tel.) 

………………………………………………………………………..  
(Stopień pokrewieństwa)  

………………………………………………………………………..    
(Numer PESEL wnioskodawcy)  
 
………………………………………………………………………..    
(Nazwisko i imię zmarłego Członka DOIIB) 
 
 

 

Do: 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa  

 

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

1. Proszę o udzielenie zapomogi losowej w wysokości: 
.....................................................................................................................................................................................................
.......  

2. Swoją prośbę uzasadniam:  
.....................................................................................................................................................................................................
....... 

3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto: 

Oddział banku .................................................... Numer rachunku  
........................................................................................................ 

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

 

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć kopię aktu zgonu Członka DOIIB oraz ewentualnie inne dokumenty 

Oświadczenia: 



Podstawą prawną przetwarzania przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50 – 114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441 
danych osobowych podanych w niniejszym wniosku w celach związanych z przyznaniem zapomogi losowej po śmierci członka 
DOIIB jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przetwarzanie kopii 
dokumentów,  
w których mogą znajdować się dane szczególnie chronione dokonywane jest również na wskazanej wyżej podstawie, a także  
w oparciu o prawnie uzasadnione interesy realizowane przez DOIIB, a także z uwagi na to, iż przetwarzanie może być 
niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Dodatkowo, dane osobowe są przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Notą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie 
internetowej DOIIB. 

Oświadczam, iż znane są mi zasady przyznawania zapomogi określone w Regulaminie przyznawania zapomogi losowej 
członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady Nr 92/R/2014 z 
dnia 12.06.2014 r. zmieniony Uchwalą Rady nr 92/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. 

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

                                                                                                                                               (data i podpis wnioskodawcy)  

WYPEŁNIA DOIIB 

4. Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych: 
............................................................................................................................................................................................................
...... 

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

5. Zatwierdzono do wypłaty kwotę 
……………………………………..…….………………………………………………………………..………………….………………
.….. 

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

 
6. Zapomogę losową przekazano   przelewem / przekazem  pocztowym *   w dniu ………………  w kwocie 

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

słownie: .................................................................................................................... dla 
...................................................................  

na konto nr / na adres * 
…………………………………………............................................................................................................ 

……………………………………………… 

(podpisy) 
* Niepotrzebne skreślić 
 

 

 
UCHWAŁA NR 93/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Rady DOIIB nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015 r. , której tekst jednolity stanowi 
załącznik do Uchwały Rady nr 12/R/2017 z dnia 09.02.2017 r. dotyczącej 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 (Dz.U.2016,poz.1725) w związku z § 2 pkt 16 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa oraz w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, Rada DOIIB 

postanawia, co następuje:  

§1 
Wprowadza się nową treść „Wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka członkowi DOIIB lub przyjęcia 

przez członka DOIIB dziecka na wychowanie”. 

  

§ 2 
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

  



§3 
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015r. znowelizowanej Uchwalą nr 
12/R/2017 z dnia 09.02.2017 r. nie ulegają zmianie. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Załącznik do Uchwały nr 93/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. 

 

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, numer telefonu) 
 
………………………………………………..………………………                        
(Numer Pesel wnioskodawcy) 

 
………………………………………………………………………..  
(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 .................................................................................................................................................  

UWAGA:  
Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument poświadczający przyjęcie dziecka 
na wychowanie oraz formularz „Dane do podatku” stanowiący załącznik do niniejszego wniosku, ewentualnie inne 
dokumenty (na żądanie DOIIB) 

Oświadczenia: 
Warunkiem skorzystania z zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka członkowi DOIIB lub przyjęcia przez członka DOIIB dziecka 
na wychowanie przyznawanej przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50 – 114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441 jest 
przedłożenie wskazanych powyżej dokumentów. Powyższe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, przy czym jest ono 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DOIIB oraz ustalenia podstawy do 
przyznania zapomogi. W przypadku danych szczególnie chronionych, które mogą znajdować się w kopiach przekazywanych 
dokumentów, dodatkową przesłanką legalizującą będzie także niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania 
szczególnych praw przez DOIIB lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i 
ochrony socjalnej. 

Dodatkowo, dane osobowe są przetwarzane w celu i przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Notą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie 
internetowej DOIIB. 

Oświadczam, że znane są mi zasady przyznawania zapomogi określone w Uchwale 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 zmienionej Uchwalą Rady nr 12/R/2017 z dnia 09.02.2017 oraz 
Uchwałą Rady DOIIB nr 93/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. 

……………………..............................  
                                                                                                                                             (data i podpis wnioskodawcy) 

_________________________________________________________________________________ 
 

WYPEŁNIA DOIIB 
 

1. Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:  

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

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



2. Zatwierdzono do wypłaty kwotę 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………… 
(podpisy) 

4. Zapomogę losową przekazano   przelewem / przekazem  pocztowym *   w dniu …………… w kwocie ....................................  

słownie: .................................................................................................................... dla ............................................................ 

na konto nr / na adres * …………………………………………................................................................................................... 

……………………………………………… 

(podpisy) 
* Niepotrzebne skreślić 
 

 
 

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 94/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 
 

w sprawie ustalenia zakresu zadań i odpowiedzialności członków Prezydium Rady Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

 
Na podstawie § 9 pkt 2 Regulaminu okręgowych rad PIIB oraz w związku z Uchwałą  
nr 54/R/2018 z dnia 27.04.2018r. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala 
szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności członków Prezydium Rady DOIIB – zgodnie z załącznikiem nr 1.  
  

§1 
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 
Z dniem 21.06.2018r. traci moc obowiązującą Uchwała Rady nr 100/R/2014 z dnia 12.06.2014r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady DOIIB Nr 94/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.  

 

 

ZAKRESY ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB   

 

L.p. Funkcja  
Nazwisko i imię 

członka Prezydium 
Zakres zadań i odpowiedzialności 

1 
Przewodniczący 

Rady 
Janusz Szczepański 

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,  

- 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 

Marek Kaliński 

- Działania w zakresie aktywizacji młodych członków DOIIB oraz 

inicjowanie działań w zakresie pomocy tym członkom, 

- 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. 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady 

Rafał Zarzycki 

- Współpraca ze szkołami technicznymi i uczelniami w sprawie 

programów nauczania,  

- organizowanie doskonalenia zawodowego członków DOIIB, - 

szkolenia i konferencje, 

- współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz 

parlamentarzystami 

- nadzór nad stroną internetową DOIIB 

- 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. 

 

5 Skarbnik Rady Andrzej Pawłowski 

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 

- realizacja zadań zleconych przez przewodniczącego rady 

- wspomaganie w organizacji doskonalenia zawodowego 

 

6. Zastępca Skarbnika Anita Fokczyńska 

- Współdziałanie ze Skarbnikiem w realizacji jego zadań.  

- Współpraca z izbami zagranicznymi. 

- Realizacja zadań zleconych przez przewodniczącego rady. 

 



7 Sekretarz Rady Danuta Paginowska 

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, 

- przewodniczenie Zespołowi Prawno-Regulaminowemu 

analizującemu zmiany w prawie dotyczącym sprawowania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, współpraca w 

tym zakresie z PIIB.  

- Realizacja zadań zleconych przez przewodniczącego rady. 

 

8 
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. 

 

9 
Członek Prezydium Adrian Ciejak 

- Współpraca z wydziałami Architektury i Budownictwa oraz PINB 

w zakresie interpretacji przepisów prawa budowlanego.  

- Realizacja zadań zleconych przez przewodniczącego rady. 

10 Członek Prezydium Tadeusz Ponisz 

- Pomoc w tworzeniu i organizacji działalności Obwodowych 

Zespołów Członkowskich DOIIB,   

- organizacja imprez integracyjnych i promujących DOIIB.  

- Realizacja zadań zleconych przez przewodniczącego rady. 

11  Członek Prezydium Marek Jagiełło 

- promocja zawodu Inżyniera 

- udział w pracach KUDZ 

- Realizacja zadań zleconych przez przewodniczącego rady. 

 

12 Członek Prezydium Ryszard Rotter 

- pomoc przy organizacji nowych OZC 

- koordynowanie wszystkich działań DOIIB związanych z BIM 

- organizacja i promowanie zawodów sportowych 

- działania samopomocowe skierowane do członków DOIIB. 

Realizacja zadań zleconych przez przewodniczącego rady. 

 



 
 

UCHWAŁA nr 95/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji ds. zamówień. 
 

§1 
1. Na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 3 

pkt 2 Regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB, stanowiącego 

załącznik do Uchwały nr  38/R/09  KR PIIB  z  dnia 16.12.2009 r.,  Rada DOIIB powołuje  Komisję  do  spraw  

zamówień  w składzie:  

1)  Andrzej Kudła - Przewodniczący Komisji 

2)  Marek Kaliński   - Członek Komisji 

3)  Andrzej Pawłowski     - Członek Komisji 

2. Komisja działa w oparciu i na zasadach określonych w przywołanym wyżej Regulaminie. Tekst Uchwały nr 

38/R/09 KR PIIB z dn. 16.12.2009 r. stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§2 
Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Komisji. 

§3 
Z dniem dzisiejszym traci moc Zarządzenie nr 08/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 96/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. utrzymania nieruchomości DOIIB  

§1 
1. Na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  powołuję 

Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB w składzie: 

      1)  Marek Kaliński                               -   przewodniczący zespołu 

      3)  Andrzej Kudła                                 – członek  

      4)  Tadeusz Ponisz                             –  członek  

      5)  Andrzej Pawłowski                         –  członek  

      6)  Ewa Ulicka                                     –  członek 

2. Zadaniem  Zespołu  jest  rozpoznanie potrzeb i rekomendowanie działań niezbędnych dla prawidłowego 

utrzymania nieruchomości (siedziby DOIIB) a w szczególności:  

1) monitoring stanu technicznego, w tym przeglądy okresowe, 

2) zabezpieczenie budynku przed destrukcją, 

3) rekomendowanie Radzie DOIIB niezbędnych prac budowlanych i porządkowych,  

4) realizacja uchwał Rady DOIIB dotyczących siedziby DOIIB, 

5) nadzór nad realizacją zleconych prac budowlanych i porządkowych. 

§2 
Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Zespołu. 

§3 
Z dniem dzisiejszym traci moc Zarządzenie Przewodniczącego Rady DOIIB nr 13/2014 z dnia 12.05.2014 r. 



§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

UCHWAŁA Nr 97/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu Prawno – Regulaminowego Rady DOIIB. 
 

Na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala, co następuje: 
 

§1 
Zespół Prawno – Regulaminowy Rady DOIIB będzie się składał  z 7 osób. 

§2 
Zespół Prawno-Regulaminowy będzie działał w następującym składzie:  
1. Przewodnicząca Zespołu:           Danuta Paginowska  

2. Członkowie Zespołu:                         Ewa Dobrowolska 

                                                          Edward Kaspura 

     Małgorzata Mikołajewska - Janiaczyk 

     Barbara Pawnuk 

     Roma Rybiańska 

     Bartłomiej Surowski 

 

§3 
Zadaniem Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB jest: 
1) opracowywanie w imieniu Rady DOIIB opinii dotyczących projektowanych przez organy administracyjno-
rządowe aktów prawnych lub zmian do już istniejących, mających związek z samorządem zawodowym 
inżynierów budownictwa oraz mających wpływ na wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa; 
2) opiniowanie wniosków zgłoszonych przez delegatów DOIIB na okręgowym zjeździe wraz z rekomendacją 
sposobu ich załatwienia; 
3) reprezentowanie stanowiska DOIIB na posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB przez 
Przewodniczącego Zespołu lub osobę przez niego upoważnioną. 
 
 
 

§4 
1. Prezentowanie opinii przez Przewodniczącego Zespołu lub jego członków instytucjom i organom innym niż 

samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wymaga upoważnienia Przewodniczącego Rady DOIIB. 

2. Zespól Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB jest zobowiązany do informowania Przewodniczącego Rady 

DOIIB o wypracowanym jednolitym stanowisku w sprawach będących przedmiotem działania Zespołu.    



§5 
Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Zespołu. 

§6 
Traci moc Uchwała Rady nr 63/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

 
§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA Nr 98/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. zapomóg losowych. 

§1 
Na podstawie § 2 pkt 13  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z Art. 8 
pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych  architektów oraz inżynierów budownictwa  
(t.j.Dz.U.2016,poz.1725), Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół ds. 
zapomóg losowych w składzie: 
 

1) Tadeusz Olichwer – przewodniczący 

2) Rainer Bulla 

3) Barbara Pawnuk 

4) Andrzej Pawłowski 

5) Rafał Walkowiak 

§2 
Zadaniem Zespołu jest rozpatrywanie wniosków o zapomogę losową oraz podejmowanie decyzji w sprawie 
przyznania zapomogi i jej wysokości lub odmowy jej przyznania, w oparciu o Regulamin przyznawania zapomogi 
losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

§3 
1. Zespół prowadzi dokumentację i rejestr podjętych decyzji w tych sprawach. 

2. Przewodniczący Zespołu, na najbliższym posiedzeniu, informuje Prezydium Rady lub Radę o podjętych przez 

Zespół decyzjach. 



 
§4 

Decyzje Zespołu mają rangę uchwał Rady DOIIB i nie wymagają zatwierdzenia przez Radę DOIIB. 
§5 

Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Zespołu. 

§6 
Traci moc Uchwała Rady nr 93/R/2014 z dnia 12.06.2014 r. 

§7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA Nr 99/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Członków DOIIB. 

§1 
Na podstawie § 2 pkt 13.  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Komisję Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego Członków DOIIB w składzie: 
 

1) Marek Kaliński   – przewodniczący 

2) Andrzej Pawłowski – z-ca przewodniczącego 

3) Anita Fokczyńska 

4) Wiesława Grzelka - Zimmermann 

5) Marek Jagiełło 

6) Grażyna Kaczyńska 

7) Bernard Michalski 

8) Danuta Paginowska 

9) Ryszard Rotter 
10) Roma Rybiańska 

 
§2 

Zadania i zasady działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB określa 
Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§3 
Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Zespołu. 

§4 
Traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 94/R/2014 z dnia 12.06.2014 r.  

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Załącznik do Uchwały Rady DOIIB nr 99/R/2018 z dnia 21.06.2018r. 
  

REGULAMIN KOMISJI USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DOIIB 

 
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie art 8 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016, poz.1725) 
oraz § 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zasad doskonalenia zawodowego członków Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa.  

§1 
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zwana dalej Izbą, wspiera członków Izby w podnoszeniu 
ich kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego, w tym nagrań 
telewizyjnych i innych przekazów multimedialnych oraz dofinansowanie udziału w doskonaleniu zawodowym o 
tematyce przydatnej członkom Izby w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
organizowanym przez stowarzyszenia naukowo-techniczne i inne wyspecjalizowane jednostki (wykłady, kursy, 
seminaria, warsztaty, konferencje itp.), jak również uczestnictwa w nauce języków obcych. 

§2 



Do zadań Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, zwanej dalej Komisją, należy  
w szczególności:  

1. przygotowywanie tematyki i planowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem wszystkich specjalności 
zawodowych członków Izby oraz nadzór nad jego realizacją,  

2. współpraca z biurem DOIIB w przygotowaniu i realizacji różnych form doskonalenia zawodowego, w tym 
materiałów udostępnianych członkom na stronie internetowej DOIIB,  

3. współpraca z innymi podmiotami w przygotowaniu szkoleń o tematyce przydatnej członkom DOIIB w pełnieniu 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,  

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

5. składanie Radzie DOIIB rocznych sprawozdań ze swojej działalności,  

6. przedkładanie Radzie DOIIB wniosków w sprawie zasad i maksymalnej wysokości dofinansowań,  

7. współpraca z Obwodowymi Zespołami Członkowskimi,  
8. współpraca z Krajową Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.  
 

§3 
1. Doskonalenie zawodowe członków DOIIB finansowane jest ze środków, zarezerwowanych na ten cel w 

budżecie DOIIB na dany rok kalendarzowy. 

2.  Za wydatkowanie środków budżetowych wymienionych w ust. 1 odpowiada Komisja  
z zastrzeżeniami, wynikającymi z uchwał Rady DOIIB do składania oświadczeń woli. Komisja jest 
zobowiązana do dnia 15 lutego każdego roku przedłożyć Radzie DOIlB sprawozdanie o wykorzystaniu 
środków budżetowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe członków Izby w poprzednim roku. 

3. Zasady przyznawania i wysokość indywidualnego dofinansowania członkom DOIIB określa Regulamin 
dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB. 

Rada DOIIB może zawiesić przyznawanie indywidualnego dofinansowania, jeżeli będzie tego wymagała 
bieżąca sytuacja finansowa Izby. 

4.  Wnioski członków o udzielenie dofinansowania rozpatruje Przewodniczący Komisji lub członek Komisji 
wskazany przez jej Przewodniczącego. 

5.  Decyzję o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości bądź odmowie wsparcia podejmuje Przewodniczący 
Komisji lub członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Rady DOIIB w terminie 14 dni od daty 
wpływu wniosku. 

6.  Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Przewodniczącego Rady DOIIB.  

 
§4 

1. Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego, w tym nauki języków obcych  
udzielana jest na wniosek kierowany do Komisji przed planowanym terminem kursu, szkolenia, seminarium, 
itp. 

2.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Komisja niezwłocznie zawiadamia o tym 
zainteresowanego członka Izby lub zainteresowany podmiot. 

3.  Rada DOIIB może ustalić listę Konferencji preferowanych, których organizację będzie wspierać dotacją i/lub 
dofinansowaniem jej uczestników będących członkami Izby.  

 
§5 

1. Wypłaty dofinansowania dokonywane są przelewem na konto uprawnionej osoby lub podmiotu. 

2.  Zasady dokumentowania wypłaty dofinansowania określa Regulamin dofinansowania kosztów doskonalenia 
zawodowego członków DOIIB. 

 
§6 

1. Nadzór nad realizacja postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Rada DOIIB. 

2. Kontrolę nad celowością wydatkowanych środków, prawidłowością przyznawania dofinansowań oraz 
zgodnością z przepisami prawa i z niniejszym regulaminem sprawuje Okręgowa Komisja Rewizyjna. 



 
§7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2018 r. 

 
 

 
UCHWAŁA Nr 100/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 21.06.2014 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw współpracy z zagranicą. 

§1 
Na podstawie § 2 pkt 13  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół do spraw współpracy z zagranicą w składzie: 

 

1) Rainer Bulla – przewodniczący 

3) Anna Ficner 

4) Anita Fokczyńska 

5) Jarosław Okrzeja 

6) Andrzej Pawłowski 

 

§2 

Zadaniem  Zespołu  jest  nawiązywanie i prowadzenie współpracy z izbami inżynierów budownictwa z zagranicy, 
mającej służyć ogólnie pojętemu dobru członków DOIIB oraz całego środowiska budowlanego.  

§3 

1. Działania Zespołu powinny być uzgadniane z Przewodniczącym Rady DOIIB. 

2. Przewodniczący Zespołu będzie informował Przewodniczącego Rady i Radę DOIIB o wynikach podjętych 

działań.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

§4 

Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Zespołu. 

§5 

Traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 143/R/2014 z dnia 28.08.2014 r.  
§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 
UCHWAŁA Nr 101/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie „Instrukcji ustalającej zasady likwidacji i zbywania środków trwałych  
oraz składników wyposażenia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” oraz powołania 

stałej Komisji Likwidacyjnej. 

 
Na podstawie § 2 pkt 13  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:  

§1 
Zasady likwidacji i zbywania środków trwałych oraz składników wyposażenia Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa określa „Instrukcja” stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

§2 
1. Powołuje się stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzania likwidacji środków trwałych i składników 
wyposażenia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w następującym składzie:  

      1)  Andrzej Pawłowski   – przewodniczący Komisji 
      2)  Barbara Ilska            – członek Komisji 
      3)  Ewa Ulicka                – członek Komisji 
      4)  Izabela Zakrzewska   - członek Komisji 
       
2. Komisja ma obowiązek prowadzić postępowanie likwidacyjne zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa oraz „Instrukcją ustalającą zasady likwidacji  
i zbywania środków trwałych i składników wyposażenia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”, o 
której mowa w pkt 1. 

 
§3 

Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Zespołu. 

§4 

Traci moc Zarządzenie Przewodniczącego Rady DOIIB nr 25/2014 z 19.11.2014 r.  
§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Rady DOIIB nr 101/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. 
 

INSTRUKCJA 
USTALAJĄCA ZASADY LIKWIDACJI I ZBYWANIA 

ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ SKŁADNIKÓW WYPOSAŻENIA 
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 

 
Niniejsza Instrukcja ustala zasady likwidacji i zbywania środków trwałych oraz składników wyposażenia 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu. 
 

§ 1 
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:  
-  jednostce - oznacza to Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu,  
- kierowniku jednostki – oznacza to Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

§ 2 
Majątek jednostki stanowią:  
- środki trwałe,  
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie),  
- wartości niematerialne i prawne. 

§ 3 
1. Za środki trwałe uważa się składniki majątkowe DOIIB o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności 

dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby DOIIB. 

2. Za składniki wyposażenia uważa się składniki majątkowe DOIIB, które po przekazaniu do użytkowania 

odnoszone są w ciężar kosztów i podlegają ewidencji pozabilansowej. 

3.  Wartość składników majątkowych DOIIB zaliczanych odpowiednio do środków trwałych lub składników 

wyposażenia określa Decyzja Przewodniczącego Rady DOIIB z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie przyjętych 

zasad rachunkowości z późniejszymi zmianami. 

 
§ 4 

1. Czynności likwidacyjne przeprowadza powołana przez kierownika jednostki Komisja Likwidacyjna, składająca 

się z Przewodniczącego i dwóch Członków. 

2. Komisja Likwidacyjna może być powołana na czas określony lub nieokreślony. 

3. Komisja Likwidacyjna może mieć charakter stały lub być powoływana do konkretnego postępowania. 

§ 5 
Środek trwały lub składnik wyposażenia stawiany jest w stan likwidacji lub przeznaczany do zbycia jeżeli: 
1. nastąpiło naturalne i całkowite jego zużycie (techniczne i ekonomiczne) w okresie eksploatacji, 

2. uległ uszkodzeniu, zniszczeniu lub zużyciu w takim stopniu, że nie nadaje się do dalszej eksploatacji a jego 

naprawa lub remont byłyby nieuzasadnione ze względów ekonomicznych, 

3. zaginął w wyniku kradzieży, 

4. nie nadaje się do współpracy z innymi środkami trwałymi czy składnikami wyposażenia jednostki, a jego 

przystosowanie byłoby technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione, 

5. jest nieprzydatny i nie będzie dalej użytkowany w jednostce, 

6. jego dalsza eksploatacja jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych. 

§ 6 
Składniki majątkowe DOIIB, co do których podjęto decyzję o zaprzestaniu dalszego ich użytkowania, mogą być 
zbywane odpłatnie lub nieodpłatnie, przeznaczone do likwidacji poprzez złomowanie lub likwidację fizyczną bez 
odzysku. 

§ 7 
1. Decyzję o zbyciu nieruchomości (gruntów, budowli, budynków, lokali) podejmuje uchwałą Rada DOIIB na 

podstawie uchwał Zjazdu DOIIB. 

2. Decyzję o zbyciu składników majątkowych innych niż wymienione w ust. 1 podejmuje Komisja Likwidacyjna. 

.Decyzja podlega zatwierdzeniu przez osoby upoważnione do reprezentacji DOIIB. 



§ 8 
W przypadku zbycia odpłatnego wartość składnika majątku określa Komisja Likwidacyjna według wartości 
księgowej lub według ceny rynkowej, jeżeli zbycie dotyczy wyposażenia bądź środka trwałego umorzonego w 
całości.  

§ 9 
Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna sporządza protokół, będący podstawą do wystawienia 
odpowiedniego dokumentu księgowego. 

§ 10 
Instrukcja wchodzi w życie z dniem 21.06.2018 r. 
 
 

UCHWAŁA NR 102/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. odznaczeń i wyróżnień. 
 

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

§ 1 
Powołuje się Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień w następującym składzie: 

1. Rainer Bulla - Przewodniczący Zespołu 

2. Wiesława Grzelka-Zimmermann 

3. Tadeusz Ponisz 

4. Anna Siwek 

5. Danuta Witek 

§ 2 
Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień jest organem opiniującym i doradczym Przewodniczącego Rady DOIIB. 

§ 3 
Do zadań Zespołu należy: 

1. opiniowanie zgłoszonych przez Przewodniczących Organów, Przewodniczących Zespołów powołanych 

przez Radę DOIIB oraz Przewodniczących OZC kandydatur oraz kandydatur zgłoszonych przez Zespół. 

2. przedstawianie Przewodniczącemu Rady DOIIB kandydatur do dyplomów, wyróżnień, medali i odznaczeń 

wraz z uzasadnieniem. 

3. Udział w przygotowaniu wniosków przez biuro DOIIB. 

 
§ 4 

Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w posiedzeniu Zespołu, na którym będzie rozpatrywana 
kandydatura jego lub jego krewnych. 

§5 

Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Zespołu. 

§6 

Traci moc Uchwała Rady DOIIB nr 80/R/2015 z dnia 11.06.2015 r.  
§7 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA Nr 103/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 21.06.2018 r. 

w sprawie kosztów organizacji szkoleń dla członków DOIIB (RODO). 

 
§ 1 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Uchwały Rady 

nr 52/R/2010 z 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 



Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)  

na pokrycie kosztów organizacji cyklu szkoleń dla członków DOIIB  dot. ochrony danych osobowych (RODO).  

§ 2 

4. Organizatorem szkolenia jest firma „KURS NA SZKOLENIA” Emilia  

Horwat-Krokosz, ul. Lelewela 15, 53-505 Wrocław . 

5. Tematem szkoleń jest „Praktyczna ochrona danych osobowych po wejściu w życie RODO 2018”. 

6. Szkolenia odbędą się: w Legnicy (26.06.2018 r.), Wałbrzychu (04.07.2018 r.) i we Wrocławiu (05.07.2018 r.). 

7. W przypadku dużego zainteresowania członków DOIIB tematem szkolenia możliwe jest zorganizowanie 

dodatkowych szkoleń z tego zakresu. 

§ 3   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 104/1-12/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.06.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

 
UCHWAŁA NR 105/1-13/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.06.2018r. 

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

 
UCHWAŁA NR 106/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.06.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 63/3//R/2018 

 
UCHWAŁA NR 107/1-26/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.06.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 26 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 108/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.06.2018r. 
 

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 109/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.06.2018r. 
 

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 110/1-44/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.06.2018r. 
 



w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 44 osób 

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

 
UCHWAŁA NR 111/1-4/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.06.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 112/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.06.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 113/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.06.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 114/1-5/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.06.2018r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 115/1-4/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.06.2018r. 

 
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 116/1-7/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.06.2018r. 

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

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

UCHWAŁA NR 117/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 12.07.2018r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 72/17/R/2018 
 

UCHWAŁA NR 118/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 12.07.2018r. 
 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 107/1/R/2018 
 

UCHWAŁA NR 119/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 12.07.2018r. 
 

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



(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 120/1-66/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 66 osób 

 
UCHWAŁA NR 121/1-13/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2018r. 

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

 
UCHWAŁA NR 122/1-4/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 110/20/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 123/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 115/2/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 124/1-14/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 125/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2018r. 
 

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 126/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2018r. 
 

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 127/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2018r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 128/1-4/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób 

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



 
UCHWAŁA NR 129/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 130/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 131/1-5/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2018r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 132/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2018r. 

 
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 133/1-5/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.07.2018r. 

 
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 134/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.07.2018r. 
 

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

 
UCHWAŁA NR 135/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 07.08.2018r. 

 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 136/1-70/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 70 osób 

 
UCHWAŁA NR 137/1-10/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.08.2018r. 

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

 
UCHWAŁA NR 138/1-2/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 30.08.2018r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 110/4/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 139/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.08.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 116/3/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 140/1-18/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.08.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 141/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2018r. 
 

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 142/1-7/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2018r. 
 

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 143/1-8/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2018r. 
 

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 144/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.08.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 145/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2018r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 146/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.08.2018r. 

 
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 147/1-7/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.08.2018r. 

 
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 148/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 06.09.2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego 
XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w dniu 6.04.2019 r.  

 

§ 1 

Działając na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół Organizacyjny XVIII Okręgowego Zjazdu 

Sprawozdawczego DOIIB w następującym składzie: 

 

Przewodniczący: 1) Tadeusz Olichwer 

Z-ca Przewodniczącego: 2) Tadeusz Ponisz 

Członkowie: 3) Andrzej Bobiński 

 4) Małgorzata Czajkowska 

 5) Danuta Paginowska 

 6) Barbara Pawnuk 

 7) Tomasz Stojewski 

 

§ 2 

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

§ 3 

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu powinno się odbyć nie później niż do dnia 15.10.2018 r. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustali wstępny harmonogram działań związanych z przygotowaniami do 

Zjazdu i podział zadań na poszczególnych członków Zespołu. 

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

§ 4 

Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 

działania Zespołu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
UCHWAŁA NR 149/1-24/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.09.2018r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 24 osób 

 
UCHWAŁA NR 150/1-11/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.09.2018r. 

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

 
UCHWAŁA NR 151/1-2/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 27.09.2018r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 140/5/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 152/1-11/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.09.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 153/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.09.2018r. 
 

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 154/1-5/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.09.2018r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 155/1-7/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.09.2018r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 156/1-2/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.09.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 157/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.09.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 158/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.09.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 159/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.09.2018r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 160/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 27.09.2018r. 
 

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 161/1-7/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.09.2018r. 

 
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 162/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 25.10.2018 r. 

 
w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych  

do XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB 

 
§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań 
przygotowawczych do XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Terminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

1. Okręgowa Rada DOIIB upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego  
XVIII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB do zmian terminów określonych  
w załączniku do niniejszej uchwały. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XVIII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, 
upoważnienie do zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Z-cy Przewodniczącego Zespołu 
Organizacyjnego XVIII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 163/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 25.10.2018 

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 117/R/2017 z dnia 07.09.2017 r. w ten sposób, że:  

 

W punkcie VIII ppkt. 5 skreśla się frazę „spośród członków DOIIB” i na końcu dopisuje się „oraz dotychczasowych 
laureatów Konkursu”. 
Punkt VIII ppkt 5 otrzymuje brzmienie: „Kapituła może powołać do współpracy ekspertów oraz dotychczasowych 
laureatów Konkursu.” 
 

§ 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. 

 

 



UCHWAŁA Nr 164/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 25.10.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie legnickiego-grodzkiego obwodu wyborczego. 

 
§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.        oraz  wniosku o powołanie 
stałego OZC z dnia 22.10.2018 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie legnickiego-grodzkiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 12/11/S. 

 
§ 2 

1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącą OZC-12/11/S jest 

mgr inż. Anna Konrad – DOŚ/IS/0066/16,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB V kadencji 2018-2022. 

2. W skład OZC-12/11/S, na dzień powołania wchodzi 6 osób (wraz  

z Przewodniczącą), które podpisały wniosek o jego powołanie, wg załącznika nr 1 do Uchwały. 

3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 165/1-13/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.10.2018r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

 
UCHWAŁA NR 166/1-18/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.10.2018r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

 
UCHWAŁA NR 167/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.10.2018r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 154/5/R/2018 

 
UCHWAŁA NR 168/1-17/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.10.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 169/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2018r. 
 

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 170/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2018r. 
 

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



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

UCHWAŁA NR 171/1-13/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2018r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 172/1-2/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.10.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 173/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 174/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 175/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2018r. 
 

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 176/1-6/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.10.2018r. 

 
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 177/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.10.2018r. 
 

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

(której członkostwo wygasło na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 178/1-7/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.11.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób 

 
UCHWAŁA NR 179/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.11.2018r. 

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

 
UCHWAŁA NR 180/1-13/R/2018 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.11.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 181/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.11.2018r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 182/1-4/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.11.2018r. 
 

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 183/1-7/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.11.2018r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 184/1/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.11.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 185/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.11.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 186/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.11.2018r. 
 

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 187/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.11.2018r. 
 

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 188/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.11.2018r. 
 

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

(której członkostwo wygasło na skutek śmierci) 



 
UCHWAŁA NR 189/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 20.12.2018 r. 

 
w sprawie wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Radę DOIIB, złożonych  
przez delegatów na XVII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 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.2016r., poz.1725), w związku z § 1 ust. 1 Uchwały nr 39/Z/2018 z dnia 21 
kwietnia 2018 r. podjętej przez XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DOIIB, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje: 

§ 1 
Przekazane Radzie do rozpatrzenia wnioski o numerach: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, po analizie merytorycznej 

uwzględniającej opinię Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB, opinię prawną oraz ramy uchwalonego 

budżetu, Rada DOIIB postanawia zrealizować w sposób opisany w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Wskazane w załączniku, 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. 

§ 3 
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 2018. 

§ 4 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Uchwały: 

1) Załącznik nr 1 – wnioski nr 1-12 – stanowisko Rady DOIIB, 

2) Załącznik nr 2 – zestawienie wniosków.  

  

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
UCHWAŁA NR190/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 20.12.2018 r. 

 

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2019. 

 
§ 1 

1. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę  

na pokrycie kosztów spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2019. 

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 191/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.12.2018 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 1/PR/2018 Prezydium Rady DOIIB 
w sprawie organizacji IV Konferencji Programowej  

Delegatów na Okręgowy Zjazd 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/2018 z dnia 
22.11.2018 r., w sprawie organizacji IV Konferencji Programowej Delegatów na Okręgowy Zjazd DOIIB. 

§ 2 

Uchwała nr 1/PR/2018 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
UCHWAŁA NR 192/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 20.12.2018 r. 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania 
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2019. 

 

Na podstawie § 7 pkt 2 Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady DOIIB nr 195/R/2014 z dn. 18.12.2014 r., Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje. 
  

§1 
W roku 2019 maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce 
języków obcych nie może przekraczać kwoty 600 zł (słownie: sześćset złotych). 

 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019  r. 

 
UCHWAŁA Nr 193/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 20.12.2018 r. 

 

w sprawie zmiany składu Kapituły Konkursu Inżynier Roku. 
 

§1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na podstawie pkt VIII.3 Regulaminu Konkursu 

Inżynier Roku DOIIB, ustala nowy skład Kapituły Konkursu Inżynier Roku :  

1.  Ewa Dobrowolska 

2.  Anita Fokczyńska 

3.  Wiesława Grzelka-Zimmermann 

4.  Marek Jagiełło 

5. Andrzej Kudła 

6. Tadeusz Olichwer 

7. Barbara Pawnuk 



8. Tadeusz Ponisz 

9. Barbara Rajca 

10. Bartłomiej Surowski 

§2 
Traci moc Uchwała Rady nr 62/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§3 

Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Kapituły. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 194/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.12.2018 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 50/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. dot. powołania członków Rady do składu 
orzekającego rozpatrującego sprawy związane z wpisem, skreśleniem, zawieszeniem oraz wznawianiem 

członkostwa w DOIIB. 
 

Działając na podstawie § 2 pkt 8 i § 10 pkt 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
w związku z art. 19 pkt 8 i art. 11 ust. 1 Ustawy  
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016r., poz.1725 j.t.)  Rada 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:  

 
§ 1 

Powołać spośród członków Rady DOIIB dodatkowo 2 osoby do Składu Orzekającego  
do rozpatrywania spraw indywidualnych dotyczących wpisu, skreślenia, zawieszenia  
i wznowienia członkostwa w DOIIB. Są to: 

1. Ija Czyżewska 
2. Barbara Pawnuk 
 

§ 2 
Z uwzględnieniem powołanych w § 1 osób, Skład Orzekający do rozpatrywania spraw indywidualnych 
dotyczących wpisu, skreślenia, zawieszenia  i wznowienia członkostwa  
w DOIIB stanowią następujące osoby powołane spośród członków Rady: 
 
1. Kaczyńska Grażyna – Przewodnicząca Składu 

2. Ija Czyżewska 

3. Fokczyńska Anita 

4. Grzelka-Zimmermann Wiesława 

5. Barbara Pawnuk 

6. Rybiańska Roma 



 
§ 3 

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 50/R/2018  z dnia 27.04.2018 r. pozostają bez zmian. 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 195/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.12.2018 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2018 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 2018 według  Załącznika nr 1.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 195/R/2018 z dnia 20.12.2018 r. 
 
 

 

Aktualizacja budżetu 2018 

 
 

    
A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tys. zł  Struktura  
w budżecie  

  PRZYCHODY 4 388,0 100,00% 
1 Składki  9750*29zł*12 miesięcy 3 393,0 77,32% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,91% 

3 Procedura kwalifikacyjna   ≈ 593x1600 zł 950,0 21,65% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 5,0 0,11% 

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tys. zł  Struktura w 
budżecie  

  KOSZTY 4 630,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 035,0 22,35% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 12,96% 

2a 
Usługi obce (ochrona siedziby, łączność, 
informatyczne, księgowe, bankowe, pozostałe) 240,0 5,18% 

2b Usługi remontowe 10,0 0,22% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, 
wydawnictwa, pozostałe) 70,0 1,51% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 115,0 2,48% 

II.  Koszty statutowe 3 590,0 77,54% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem 
na organy (wszystkie koszty związane z działaniem 
organów) 1 515,0 32,72% 

  OKR 95,0 2,05% 



  OSD 180,0 3,89% 

  OROZ 260,0 5,62% 

  OKK 980,0 21,17% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 440,0 9,50% 

3 Działania na rzecz członków 1 265,0 27,32% 

a seminaria i szkolenia 540,0 11,66% 

b biuletyny i czasopisma 360,0 7,78% 

c pozostałe wydatki 200,0 4,32% 

d integracja, kultura itp. 25,0 0,54% 

e promocja Izby (Gala, Inżynier Roku, media) 140,0 3,02% 

4 Fundusz pomocy losowej 115,0 2,48% 

5 Okręg. Zjazd Delegatów, Konferencja Programowa 115,0 2,48% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 
zagranicą 10,0 0,22% 

7 Obchody Europejskiego Roku Inżyniera Bud. 130,0 2,81% 

8 Fundusz zapasowy 0,0 0,00% 

III. 
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 5,0 0,11% 

C. WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -242,0   

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   

 
 

UCHWAŁA NR 196/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.12.2018 r. 
 

w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2019 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 2019, w 
którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na koszty statutowe przeznacza się kwotę  3470,0 tys. złotych, a na koszty 
administracyjne kwotę 1165,0 tys. złotych.  

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 196/R/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

 
 

 

Prowizorium budżetowe 2019 

 
 

    
A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tys. zł  Struktura  
w budżecie  

  PRZYCHODY 4 390,0 100,00% 
1 Składki  9750*29zł*12 miesięcy 3 393,0 77,29% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,91% 

3 Procedura kwalifikacyjna   595x1600 zł 952,0 21,69% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 5,0 0,11% 

  
 

    



B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tys. zł  Struktura w 
budżecie  

  KOSZTY 4 640,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 165,0 25,11% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 600,0 12,93% 

2a 

Usługi obce (ochrona siedziby, łączność, 
informatyczne, bankowe, przeglądy i konserwacje, 
pozostałe) 240,0 5,17% 

2b Usługi remontowe  140,0 3,02% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 
pozostałe) 70,0 1,51% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, ubezpieczenia, 
podatki i opłaty, podróże służbowe, inne koszty) 115,0 2,48% 

II.  Koszty statutowe 3 470,0 74,78% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na 
organy (wszystkie koszty związane z działaniem 
organów) 1 480,0 31,90% 

  OKR 90,0 1,94% 

  OSD 180,0 3,88% 

  OROZ 260,0 5,60% 

  OKK 950,0 20,47% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 430,0 9,27% 

3 Działania na rzecz członków 1 190,0 25,65% 

a seminaria i szkolenia 540,0 11,64% 

b biuletyny i czasopisma 300,0 6,47% 

c pozostałe wydatki 185,0 3,99% 

d integracja, kultura itp. 25,0 0,54% 

e promocja Izby (Gala, Inżynier Roku, media) 140,0 3,02% 

4 Fundusz pomocy losowej 110,0 2,37% 

5 Okręg. Zjazd Delegatów, Konferencja Programowa 140,0 3,02% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 
zagranicą 20,0 0,43% 

7 Fundusz zapasowy 100,0 2,16% 

III. 
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 5,0 0,11% 

C. WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -250,0   

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   
 
 

UCHWAŁA Nr 197/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie organizacji V 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 V Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2019, które będą miały charakter imprezy 
integracyjno-sportowej. 
 

§ 2 
Celem realizacji przedsięwzięcia, od strony technicznej, powołuje się zespół organizacyjny w składzie: 
 
1. Marek Kaliński – Przewodniczący Zespołu 
2. Daniel Jarząbek 
3. Tomasz Stojewski 

 
§3 

Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie 
działania Zespołu. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 198/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 20.12.2018 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 
na terenie jeleniogórskiego-grodzkiego obwodu wyborczego. 

 
§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.        oraz  wniosku o powołanie 
stałego OZC z dnia 17.12.2018 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie jeleniogórskiego-grodzkiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 13/7/S. 

 
§ 2 

4. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-13/7/S jest 

mgr inż. Andrzej Zawadzki – DOŚ/IE/0520/01,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB V kadencji 2018-2022. 

5. W skład OZC-13/7/S, na dzień powołania wchodzi 7 osób (wraz  

z Przewodniczącym), które podpisały wniosek o jego powołanie, wg załącznika nr 1 do Uchwały oraz 

oświadczenia o przystąpieniu do OZC. 

6. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 199/1-5/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.12.2018r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

 
UCHWAŁA NR 200/1-15/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.12.2018r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób 

 
UCHWAŁA NR 201/1-31/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.12.2018r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 31 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 



UCHWAŁA NR 202/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.12.2018r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 203/1-12/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.12.2018r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 204/1-3/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.12.2018r. 
 

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 205/1-3/R/2018 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.12.2018r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 206/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.12.2018r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 207/1-2/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.12.2018r. 
 

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

(której członkostwo wygasło na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 208/1/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.12.2018r. 
 

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 209/1-33/R/2018 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.12.2018r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 33 osób 

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

 


