
UCHWAŁA NR 01/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 13.01.2011 r. 
 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków DOIIB inżyniera mającego zamiar 
świadczenia usługi  transgranicznej na terenie Dolnego Śląska. 

 
(Fernando Vara Ortiz de la Torre obywatel Hiszpanii - w związku z realizacją zamówienia: 

Roboty budowlane podstawowe liniowe na odcinku Wrocław – Grabiszyn - Skokowa i Żmigród – granica woj. 
dolnośląskiego w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 4 „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, 

Etap II – odcinek Wrocław – granica woj. dolnośląskiego”) 
 

 
UCHWAŁA NR 02/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków DOIIB inżyniera mającego zamiar 

świadczenia usługi  transgranicznej na terenie Dolnego Śląska. 
 

(Karl Lorenz obywatel Niemiec - w związku z realizacją zamówienia: 
Projekt konstrukcji wsporczej pod turbinę wiatrową z uwzględnieniem efektów dynamicznych  

dla siłowni wiatrowych, objętych zadaniem inwestycyjnym  
pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych UDANIN” na terenie Gminy Udanin”.)  

 

 
UCHWAŁA NR 03/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Prawno-Regulaminowego DOIIB 

 
§1 
 

Uchwala się Regulamin Zespołu Prawno-Regulaminowego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
załącznik nr 1 do uchwały  03/R/2011 

z dnia 13.01.2011 
 

 
REGULAMIN ZESPOŁU PRAWNO-REGULAMINOWEGO  

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
 

§1 
 

1. Zespół Prawno – Regulaminowy powołany uchwałą nr 54/R/2010 oraz uchwała nr 04/R/2011 Rady DOIIB na 
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i 
urbanistów (Dz. U. Nr 5 z 2001 r. poz. 42 z późn. zmianami), Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i jest organem pomocniczym Rady 
Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa na czas kadencji Rady. 
 

§2 
 

Regulamin określa zadania i kompetencje oraz zasady i tryb działania Zespołu Prawno – Regulaminowego 
DOIIB, zwanego dalej „Zespołem”. 



 
§3 
 

1. Rada DOIIB określa liczbę członków Zespołu podczas wyboru lub uzupełnienia składu Zespołu w drodze 
uchwały. 

2. Rada dokonuje wyboru Przewodniczącego Zespołu spośród Członków tego Zespołu. 
3. Członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 
4. Członek Zespołu może być odwołany przez Radę z pełnienia funkcji, jeżeli nienależycie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków, a jego działalność jest sprzeczna ze statutem PIIB i regulaminem DOIIB. 
5. Rada DOIIB w drodze uchwały może dokonać zmian w jego składzie na wniosek Przewodniczącego 

Zespołu lub na wniosek każdego członka Rady. 
 

§4 
 

Do kompetencji Zespołu należy: 
 

1. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę, Prezydium Rady, lub Przewodniczącego Rady DOIIB i 
jego Zastępców, a dotyczących zagadnień związanych z projektami Ustaw, regulaminami itp. 

2. Opiniowanie i opracowywanie wniosków i propozycji zgłaszanych przez Członków DOIIB. 
3. Inicjowanie tworzenia nowych regulacji prawnych z zakresu budownictwa. 
4. Przygotowanie stanowiska dla Rady DOIIB w sprawie projektów aktów prawnych  
5. Składanie wniosków w zakresie punktów od 1 do 4 Radzie, jej Przewodniczącemu lub Prezydium Rady 

DOIIB. 
 

§5 
 

1. Przewodniczący Zespołu jako przedstawiciel DOIIB jest zgłaszany przez Przewodniczącego Rady jako 
kandydat na członka Komisji Prawno – Regulaminowej PIIB. 

2. Przewodniczący Zespołu może wyznaczyć przedstawiciela Zespołu do udziału w posiedzeniu  Zespołu 
Prawno-Regulaminowego PIIB w razie braku możliwości osobistego udziału w takim posiedzeniu.  

 
§6 

 

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego dłuższej nieobecności Zastępca 

Przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zespołu, Przewodniczącego Rady, 
Prezydium lub Rady DOIIB. 

3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Rady, Członkowie 
Rady, Radcy Prawni oraz zaproszeni Członkowie DOIIB, specjaliści reprezentujący różne branże 
budownictwa do pomocy w realizacji spraw będących przedmiotem obrad Zespołu. 

4. Zespół przedstawia swoja opinię Prezydium Rady do zatwierdzenia. 
5. Odpowiedzialnym za prawidłowe i terminowe sporządzania protokołów z posiedzenia Zespołu jest 

Sekretarz, a w czasie jego nieobecności inny Członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego 
Zespołu. 

6. Do protokołu Sekretarz dołącza porządek posiedzenia oraz listę obecności, które przekazuje 
Przewodniczącemu Rady. 

7. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Biuro DOIIB 
 

§7 
 

1. Za udział w posiedzeniu Zespołu przysługuje jej członkom ekwiwalent w wysokości zgodnej z  
aktualnymi Zasadami Gospodarki Finansowej PIIB. 

2. Sekretarz sporządza wymagana dokumentację dotyczącą udziału Członków w posiedzeniu Zespołu. 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 04/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 13.01.2011 r. 
 

w sprawie zmiany składu Zespołu Prawno – Regulaminowego 
 

§1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustaliła, że Zespół Prawno – regulaminowy DOIIB 

składa się z 11 osób. 
§2 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje zmiany w składzie Zespołu Prawno-

Regulaminowego w ten sposób, że:  

1. Przewodniczącym Zespołu zostaje:  Krzysztof Parylak  

2. Członkami Zespołu są:   Teresa Bilińska 

 Adam Dobrucki 

 Małgorzata Mikołajewska - Janiaczyk 

 Wiesława Grzelka – Wyppych 

 Tadeusz Olichwer 

 Danuta Paginowska  

 Barbara Pawnuk 

 Tadeusz Ponisz 

 Roma Rybiańska 

 Janusz Szczepański 

        
§3 

Traci moc uchwała rady nr 54/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. 
 

§4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA NR 05/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 

w sprawie zmiany składu 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 
 

Rada DOIIB postanawia zlikwidować w składzie Prezydium Rady funkcję Zastępcy Skarbnika i funkcję Zastępcy 
Sekretarza. 

§2 

W związku z postanowieniem  §1  Rada BOIIB postanawia co następuje: 



1. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odwołuje Pana Janusza Szczepańskiego z 
funkcji Zastępcy Skarbnika DOIIB; 

2. Rada DOIIB odwołuje Panią Grażynę Kaczyńską z funkcji Zastępcy Sekretarza DOIIB. 
  
§3 
 

Rada DOIIB zmienia skład Prezydium Rady w ten sposób, że: 
1. odwołuje Pana  Andrzeja Pawłowskiego z funkcji Skarbnika DOIIB; 
2. wybiera Pana Janusza Szczepańskiego do pełnienia funkcji Skarbnika DOIIB; 
3. wybiera Panią Grażynę Kaczyńską do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady DOIIB. 

 
      §4 
 
Szczegółowe zakresy odpowiedzialności członków Prezydium Rady DOIIB zawarte są w załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 
      §5 
 
Niniejszym traci ważność uchwała nr 50/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. 
 

§6 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 05/R/2011 Rady DOIIB 
z dnia 13.01.2011 r.  

 
ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI  CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB 

L.p. Funkcja Nazwisko i imię 
kandydata Zakres odpowiedzialności 

1. Przewodniczący Rady Dr hab. inż. 
Eugeniusz Hotała Zadania statutowe i regulaminowe 

2. Z-ca 
Przewodniczącego 

inż. 
Aleksander Nowak 

 
Koordynacja współpracy między organami 
DOIIB, koordynacja i nadzór nad pracami 
komisji i zespołów Rady, przewodniczenie 

Kapitule Konkursu „Inżynier Roku”, Organizacja 
Zjazdów DOIIB, zastępowanie 

Przewodniczącego w razie jego dłuższej 
nieobecności. 

 

3. Z-ca 
Przewodniczącego 

mgr inż. 
Tadeusz Olichwer 

 
Pomoc losowa członkom DOIIB, współpraca ze 

stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, 
nadzór nad programami ubezpieczeniowymi 
i „bankiem informacji o pracy”, współpraca z 

Zespołem Prawno-Regulaminowym, 
współpraca z Izbą Krajową. 

 

4. Z-ca 
Przewodniczącego 

mgr inż. 
Andrzej Kudła 

 
Współpraca z wydziałami Architektury 
i Budownictwa oraz PINB w zakresie 

interpretacji przepisów prawa budowlane-go, 
koordynacja spraw związanych 

z eksploatacją i utrzymaniem budynku siedziby 
DOIIB i nieruchomości „Wzgórze Marty” w 

Przesiece, wyposażenie biura. 



5. 
Z-ca 

Przewodniczącego 
 

dr inż. 
Andrzej Pawłowski 

 
Współpraca z zagranicą, usługi transgraniczne, 

współpraca z uczelniami 
w sprawie programów nauczania, 

organizowanie doskonalenia zawodowego 
członków DOIIB, szkolenia i konferencje,  

wydawanie czasopisma DOIIB, zastępowanie 
Przewodniczącego w razie jego dłuższej 

nieobecności. 
 

6. 
Z-ca 

Przewodniczącego 
 

mgr inż. 
Grażyna Kaczyńska 

 
Pomoc w tworzeniu i organizacji  działalności 

Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB,  
organizacja imprez integracyjnych i 

promujących DOIIB, opieka nad zawartością  
merytoryczną strony internetowej. 

 

7. Skarbnik mgr inż. 
Janusz Szczepański Zadania regulaminowe i statutowe 

8. Sekretarz mgr inż. 
Anita Fokczyńska Zadania regulaminowe i statutowe 

9. Członek Prezydium Jakub Pisarek Koordynacja utrzymania i rozbudowy strony 
internetowej DOIIB + zadania regulaminowe 

10. Członkowie Prezydium pozostali Zadania regulaminowe i statutowe 

 

 
UCHWAŁA NR 06/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 

w sprawie ustalenia składu Prezydium Rady DOIIB 
 

§1 
 

Rada DOIIB ustala, że Prezydium Rady działać będzie w składzie: 
 

1. Przewodniczący Rady    Eugeniusz Hotała 
2. Z-ca Przewodniczącego Rady  Aleksander Nowak 
3. Z-ca Przewodniczącego Rady    Andrzej Pawłowski 
4. Z-ca Przewodniczącego Rady    Tadeusz Olichwer 
5. Z-ca Przewodniczącego Rady    Andrzej Kudła 
6. Z-ca Przewodniczącego Rady                Grażyna Kaczyńska 
7. Skarbnik       Janusz Szczepański 
8. Sekretarz Rady    Anita Fokczyńska.  
9. Członek Prezydium   Adrian Ciejak 
10. Członek Prezydium   Adam Dobrucki 
11. Członek Prezydium   Kazimierz Haznar 
12. Członek Prezydium                                  Jakub Pisarek 

 
§2 



 
Niniejszym traci ważność uchwała nr 50/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
UCHWAŁA NR 07/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 

 
§ 1 

 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, art. 21. ust. 1 pkt 3  (Dz.U. Nr 
5/2001 z późniejszymi zmianami)  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   Eugeniusz Hotała  
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Grażyna Kaczyńska 
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Andrzej Kudła  
4. Zastępca Przewodniczącego Rady Aleksander Nowak 
5. Zastępca Przewodniczącego Rady Tadeusz Olichwer 
6. Zastępca Przewodniczącego Rady Andrzej Pawłowski 
7. Skarbnik     Janusz Szczepański 
8. Sekretarz    Anita Fokczyńska 

 
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 sekretarza lub skarbnika. 

 
§ 3 

 
Niniejszym traci ważność uchwała Nr 51/R/2010  z dnia 29.04.2010 r. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
UCHWAŁA NR 08/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie powierzenia obowiązków Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego 

X Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2011 r. 
 
W związku z usprawiedliwioną nieobecnością Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego X Zjazdu 
Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2011 r., Rada DOIIB postanawia co następuje: 

 
§1 
 



Obowiązki Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego X Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB,  powołanego 
uchwałą nr a26/R/2010 z dnia 27.09.2010 r. , powierzyć tymczasowo (na czas nieobecności) Tadeuszowi 
Olichwerowi. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
UCHWAŁA NR 09/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

 
§1 
 

Uchwala się Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
załącznik nr 1 do uchwały  09 /R/2011 

z dnia 13.01.2011 
 

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. inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.O1.5.42 z późniejszymi 
zmianami), § 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 oraz 
dofinansowanie uczestnictwa 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 
 

1. Do zadań Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, zwanej dalej Komisją, należy w 
szczególności: 

2. przygotowywanie tematyki i planowanie różnych form doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem 
wszystkich specjalności zawodowych członków Izby oraz nadzór nad ich realizacją, 

3. współpraca z biurem DOIIB w przygotowaniu i realizacji różnych form doskonalenia zawodowego, w 
tym materiałów udostępnianych członkom na stronie internetowej DOIIB, 

4. współpraca z innymi podmiotami w przygotowaniu szkoleń o tematyce przydatnej członkom DOIIB w 
pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

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

6. składanie Radzie DOIIB rocznych sprawozdań ze swojej działalności, 
7. przedkładanie Prezydium Rady wniosków w sprawie zasad i maksymalnej wysokości dofinansowań, 
8. Współpraca z obwodowymi zespołami członkowskimi, 



9. 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 odrębny 
regulamin. Prezydium Rady 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. Prezydium Rady 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 odrębny regulamin. 

 
§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 13.01.2011 r. 
 

 
UCHWAŁA NR 10/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie przyjęcia Regulaminu indywidualnego dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego 

członków DOIIB 
 

§1 
 

Uchwala się Regulamin indywidualnego dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 



§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
załącznik nr 1 do uchwały 10/R/2011 

z dnia 13.01.2011 
 

 
REGULAMIN DOFINASOWANIA KOSZTÓW 

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW DOIIB 
 

§ 1 
 

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

 
§ 2 

 

1) Członkowie DOIIB mogą ubiegać się o dofinansowanie bądź w szczególnych przypadkach o częściową 
refundację kosztów, indywidualnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżyniera budownictwa. 

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

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

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

 
§ 3 

 

1) Dofinansowanie lub częściową refundację kosztów członek DOIIB może otrzymać raz w 
roku, w wysokości nie przekraczającej 50 % kosztów uczestnictwa w danej formie 
szkolenia lub w nauce języków obcych i nie większej, niż kwota ustalona przez Radę DOIIB 
na dany rok kalendarzowy. 

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

 
§ 4 

 

1) W celu otrzymania dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego lub nauki języka obcego należy złożyć 
wniosek zawierający następujące informacje: 

a) Imię i nazwisko, numer członkowski, adres zamieszkania i dane kontaktowe członka DOIIB, 
ubiegającego się o dofinansowanie, 

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

potwierdzający koszty uczestnictwa w danej formie doskonalenia zawodowego lub kursu 
językowego. 

2) Wniosek powinien być złożony  przed rozpoczęciem doskonalenia zawodowego lub kursu językowego do 
Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB.  

 
§ 5 

 

1) Po rozpatrzeniu złożonego wniosku zgodnie z Regulaminem Komisji ustawicznego doskonalenia 
zawodowego zostanie przyznana promesa lub odmowa przyznania dofinansowania do kosztów 
doskonalenia zawodowego. 

2) Komisja odmówi przyznania dofinansowania w szczególności, gdy: 



- wniosek złoży zawieszony w prawach członek izby, 
- wniosek złoży członek izby, który w danym roku korzystał już z dofinansowania, 
- przekroczony został limit środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowania, 
- przedmiot szkolenia, kursu nie ma bezpośredniego związku z wykonywaniem zawodu inżyniera 
budownictwa. 

 
§ 6 

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

 
§ 7 

 

1) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala, że w roku 2011 
maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa w 
różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w 
nauce języków obcych nie może przekraczać kwoty 500 zł (słownie pięćset zł). 

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

 
§ 8 

 
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.01.2011 r. 

 

 
UCHWAŁA NR 11/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie przygotowania pomieszczeń na archiwum DOIIB 

 

§ 1 
 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na pokrycie kosztów przygotowania i 
wyposażenia pomieszczeń w budynku siedziby Izby przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu na archiwum 
zakładowe DOIIB do wysokości 75.000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
UCHWAŁA NR 12/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie wprowadzenia opłaty za wydawanie książek praktyki zawodowej 

 
 

§ 1 
 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia wprowadzić odpłatność za wydawanie 
książek praktyki zawodowej  w wysokości co najmniej kosztów poniesionych przez DOIIB związanych z ich 
wydaniem. 
 

§ 2 
 
Kwota odpłatności w każdym roku kalendarzowym ustalona będzie Zarządzeniem Przewodniczącego Rady, na 
podstawie analizy kosztów, o których mowa w § 1. 



 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
UCHWAŁA NR 13/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB  

dotyczących przyznania zapomogi losowej 10 Członkom DOIIB 

 

 
UCHWAŁA NR 14/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 13.01.2011 r. 

 
w sprawie przedłużenia terminu składania zgłoszeń  

udziału w Konkursie Inżynier Roku 

 
§ 1 

Okręgowa Rada DOIIB postanawia przedłużyć termin składania zgłoszeń udziału w Konkursie Inżynier Roku 
DOIIB do dnia 31.05.2011 r.  

       
§2 

Ogłoszenie o terminie zgłoszeń będzie ogłoszone na stronie internetowej DOIIB.  
 
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 
UCHWAŁA NR 15/1-40/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.01.2011 r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków 40 osób. 

 

 
UCHWAŁA NR 16/1-9/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.01.2011 r. 

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

 

 
UCHWAŁA NR 17/1-29/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.01.2011 r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 29 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 18/1-4/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.01.2011 r. 
 

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

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



UCHWAŁA NR 19/1-8/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.01.2011 r. 
 

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 20/1-13/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.01.2011 r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

 (na skutek nie uiszczania okręgowej i krajowej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 
 

UCHWAŁA NR 21/1-4/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.01.2011 r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

 
UCHWAŁA NR 22/1-3/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.01.2011 r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 23/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.01.2011 r. 
 

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 24/1-4/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.01.2011 r. 
 

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 25/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.01.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 187/5/R/2010 z dnia 30.12.2010 dot. skreślenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

 

 
UCHWAŁA Nr 26/1-3/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 27.01.2011 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 183/9/R/2010 z dnia 30.12.2010 dot. skreślenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 

 

 
UCHWAŁA NR 27/1/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 27.01.2011 r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 

 

 
UCHWAŁA NR 28/114/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2011 r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków 114 osób. 

 

 
UCHWAŁA NR 29/1-16/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2011 r. 

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

 

 
UCHWAŁA NR 30/1-17/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.02.2011 r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 31/1-4/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 32/1-6/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 33/1-6/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

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

 (na skutek nie uiszczania okręgowej i krajowej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 mies.) 
 
 

UCHWAŁA NR 34/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 



 
 

UCHWAŁA NR 35/1-7/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 36/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 37/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

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 38/1-10/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób 

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

UCHWAŁA Nr 39/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 28.02.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 20/8/R/2011 z dnia 27.01.2011 dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

 

 
UCHWAŁA NR 40/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 07.03.2011 r. 

 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

 

§ 1 

 

Na podstawie  § 1 ust. 3 uchwały Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r.  i  Wniosku o powołanie Stałego 

OZC z dn. 28.01.2011 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 

działający na terenie kamiennogórskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-1/8/S. 

 

§ 2 

 

1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-1/8/S jest 

mgr inż. Włodzimierz Lewowski – DOŚ/BD/0592/01, Delegat na Zjazdy DOIIB kadencji 2010-2014. 

 

2. W skład OZC-1/8/S,  na  dzień powołania wchodzi 21 osób,  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 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r. 

  

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
UCHWAŁA NR 41/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
z dnia 07.03.2011 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB  

dotyczących przyznania zapomogi losowej 16 Członkom DOIIB 
 

 

UCHWAŁA NR 42/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 07.03.2011 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady DOIIB nr 08/PR/2011 z dn. 10.02.2011  w sprawie zasad 
stosowanych przy podpisywaniu oświadczeń woli w imieniu DOIIB 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę podjętą przez Prezydium Rady 

DOIIB nr 08/PR/2011 z dn. 10.02.2011, w sprawie zasad stosowanych przy podpisywaniu oświadczeń woli w 

imieniu DOIIB. 

Uchwała  Prezydium Rady DOIIB nr 08/PR/2011 z dn. 10.02.2011 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY RADY DOIIB NR 42/R/2011  

 

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady DOIIB nr 08/PR/2011 

z dnia 10.02.2011 r. 

 

w sprawie zasad stosowanych przy podpisywaniu oświadczeń woli w imieniu DOIIB 

 

W celu ustalenia zasad składania oświadczeń woli i zapewnienia prawidłowego przepływu informacji miedzy 

członkami Prezydium DOIIB o składanych oświadczeniach woli na podstawie uchwały Rady DOIIB nr 07/R/2011 z 

dn. 13.01.2011 r. a także wykluczenia możliwości wielokrotnego składania oświadczeń woli w tych samych 

sprawach, Prezydium Rady DOIIB postanawia:  

 

§ 1 
 

1. Oświadczenia woli w imieniu Rady DOIIB, o których mowa w § 5 ust.3 Regulaminu okręgowych rad PIIB, 
składają w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady ze Skarbnikiem, a w razie dłuższej nieobecności 
Przewodniczącego Rady – Zastępca Przewodniczącego ze Skarbnikiem. 
W razie dłuższej nieobecności Skarbnika oświadczenie woli może złożyć inny Zastępca Przewodniczącego 
lub Sekretarz. 
 

2. Do podpisania dokumentu obrotu pieniężnego lub materialnego stosuje się § 15 ust. 2 Regulaminu 
okręgowych rad PIIB z zastrzeżeniem, że Zastępca Przewodniczącego podpisuje dokumenty tylko w razie 
dłuższej nieobecności Przewodniczącego Rady. 

 



§ 2 

 

Każdy  uprawniony  członek  Prezydium Rady  o  zamiarze   złożenia   oświadczenia   woli   w imieniu  Rady 

DOIIB  zobowiązany  jest   do   poinformowania   Przewodniczącego  Rady  i Kierownika Biura o adresacie i treści 

oświadczenia. 

 

§ 3 

 

1. Oryginał dokumentu zawierającego złożenie oświadczeń woli zastanie niezwłocznie przekazany 

kierownikowi biura DOIB, przez któregokolwiek sygnatariusza tego dokumentu, działającego w imieniu Rady 

DOIIB. 

 

2. Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt.1  przechowywane są w biurze DOIIB. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 43/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 07.03.2011 r. 

 
w sprawie zmian w Zespole Organizacyjnym X Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w dniu 14.04.2011 r. 

 

§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Pana Janusza Szczepańskiego 

na członka Zespołu Organizacyjnego X Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB.  

§ 2 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa skreśla ze składu Zespołu Pana 

Bronisława Wośka, którego członkostwo ustało na skutek śmierci. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

UCHWAŁA NR 44/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 07.03.2011 r.  
 

w sprawie przyjęcia dokumentów na X Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty dokumentów: 
1. Porządek obrad X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB - zał. nr 1. 

2. Regulamin X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB - zał. nr 2. 

3. Karta zgłoszenia kandydata w wyborach uzupełniających - zał. nr 3. 
 Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone według Szczegółowego regulaminu wyborów do organów 

DOIIB na III kadencję 2010-2014, przyjętego uchwałą nr 09/Z/2010  IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo- 
Wyborczego DOIIB z dn. 16.04.2010 r. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/R/2011 

 
Porządek obrad X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w dniu 14 kwietnia 2011 r. 

 
1. Otwarcie Zjazdu  
2. Wystąpienia gości Zjazdu 
3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu 
4. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu 
5. Wybór Komisji Mandatowej 
6. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu 
7. Przyjęcie Regulaminu X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB  
8. Wybór Komisji Zjazdowych: 

- Komisji Wyborczej 
- Komisji Uchwał i Wniosków 

9. Wystąpienie przedstawiciela STU Ergo-Hestia SA 
 

Przerwa kawowa 
 

10. Sprawozdania: 
- Okręgowej Rady 
- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

11. Dyskusja nad sprawozdaniami 
12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów DOIIB za rok 2010 
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010 
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB 
15. Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2011 

 
Przerwa obiadowa 

 
16. Podjęcie uchwały dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr 33/Z/2010 IX   Okręgowego  

Zjazdu  Sprawozdawczo – Wyborczego  DOIIB  z   dn.  16.04.2010 r.    
17. Podjęcie uchwał: 

- o wygaśnięciu mandatu Delegata DOIIB na Krajowe Zjazdy  
- o wygaśnięciu mandatu Członka OKK   
- o odwołaniu Członka Rady DOIIB  

18. Podjęcie uchwały o liczebności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego  
19. Wybór Komisji Skrutacyjnej 
20. Wybory uzupełniające do: 

- Okręgowej Rady 
- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

21. Wybory uzupełniające na Delegata DOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB w kadencji 2010-2014 
22. Podjęcie uchwały w sprawie inwestycji w Przesiece 
23. Wolne wnioski i sprawy różne 
24. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 
25. Zakończenie obrad 

 

Kolacja                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 44/R/2011 

 

REGULAMIN X OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO 
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

W DNIU 14.04.2011 R. 
 

§ 1 

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

urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz.42 z późn. zm.), 
2. Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
3. uchwały nr 127/R/2010 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 

27.09.2010 r. w sprawie ustalenia terminu X Zjazdu Sprawozdawczego w kwietniu 2011 r. 
4. niniejszego regulaminu. 
 

§ 2 

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

2. Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze. 
3. Zjazd  jest prawomocny - zdolny do skutecznego podejmowania uchwał,  jeżeli  bierze  w nim udział co 

najmniej  połowa delegatów wybranych  zgodnie z ust.2 posiadających w dniu Zjazdu czynne i bierne prawo 
wyborcze w Izbie. 

4. W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci. 
5. Wybory  uzupełniające  do  Okręgowej  Rady DOIIB,  Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego DOIIB oraz na Delegata DOIIB na Krajowe Zjazdy  PIIB odbywają się w głosowaniu 
tajnym. 

6. W Zjeździe mogą wziąć udział 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 biorących udział w Zjeździe. 

8. Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje delegatom, którzy przed terminem rozpoczęcia Zjazdu: 
1) zostali skreśleni z listy członków Izby, 
2) zostali zawieszeni w prawach członka Izby. 

 
 

§ 3 

1. Zjazdowi do czasu wyboru Przewodniczącego Zjazdu przewodniczy Przewodniczący Okręgowej Rady. 
2. Przewodniczący Okręgowej Rady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu. 
3. Wybór Przewodniczącego Zjazdu dokonywany jest w głosowaniu jawnym spośród delegatów na Zjazd zwykłą 

większością głosów. 
4. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza wybory pozostałych czterech członków Prezydium Zjazdu. Wyboru 

dokonują delegaci w głosowaniu jawnym. 
5. Członkami Prezydium Zjazdu mogą być wyłącznie delegaci. 
6. Przewodniczący Zjazdu spośród wybranych członków Prezydium wyznacza dwóch wiceprzewodniczących i 

dwóch sekretarzy. 
7. Sekretarze są odpowiedzialni za sporządzenie i zatwierdzenie przez Prezydium protokółów obrad oraz 

projektów uchwał Zjazdu. 
8. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności: 

1) zebranie protokołów komisji zjazdowych, 
2) przygotowanie uchwał podjętych przez Zjazd do podpisania przez Przewodniczącego Zjazdu. 

 
§ 4 

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

 
§ 5 

1. Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowej w składzie 3-5 delegatów. 
2. Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu. 

Prawomocność Zjazdu jest ustalana na podstawie listy obecności delegatów sprawdzonej przez Komisję 
Mandatową. 

 



 
§ 6 

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

2. Zjazd  na wniosek prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania Komisji Zjazdowych, w tym: 
1) Komisji Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listy kandydatów do organów Izby 

według niżej podanych zasad: 
a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izby 
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 umieszcza się pełny numer ewidencyjny kandydata 
f) wybory przeprowadza się w sposób tajny 
g) w głosowaniu tajnym głosowanie na kandydatów może odbywać się metodą elektroniczną 

2) Komisji Uchwał i Wniosków, która przyjmuje pisemne wnioski oraz przygotowuje projekty uchwał 
poddawanych pod głosowanie, a w razie potrzeby przedstawia projekt uchwały końcowej Zjazdu, 

3) Komisji Skrutacyjnej, która: 
a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości, 
b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów, 
c) przejmuje wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 
d) dokonuje liczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 
e) podaje wyniki wyborów 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  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 Wyborcza będzie przyjmować karty zgłoszenia kandydata, a Komisja 
Uchwał i Wniosków - 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, 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: 
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: 

 - Okręgowej Rady DOIIB,  
 - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, 
 - Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, 
 - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB, 
 - Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB, 
a także udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB. 

2) Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Okręgowej Rady DOIIB stosownie do 
uchwały nr 31/Z/2010 IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego dot. ustalenia liczby członków 
Okręgowej Rady DOIIB. 



3) Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
stosownie do uchwały nr 32/Z/2010 IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego dot. ustalenia 
liczby członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB. 

4) Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
stosownie do uchwały nr 33/Z/2010 IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego dot. ustalenia 
liczby członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, bądź podjęcie uchwały o zmniejszeniu 
liczebności tego organu. 

5) Przeprowadzenie uzupełniających wyborów na delegata DOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB w kadencji 2010-
2014.  

Uwaga: Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone według Szczegółowego regulaminu wyborów  do  
organów DOIIB na III kadencję 2010-2014, przyjętego uchwałą nr 09/Z/2010  IX Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczo- Wyborczego DOIIB z dn. 16.04.2010 r. 

 

§ 9 

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

§ 10 

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

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

3. Poza kolejnością zgłoszeń można występować z wnioskami formalnymi lub nagłymi. Wnioski formalne i 
nagłe składa się ustnie, o ile Przewodniczący obrad nie zażąda wniosku na piśmie. Przedmiotem wniosków 
formalnych mogą być w szczególności: 
1) stwierdzenie quorum, 
2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad, 
3) przerwanie lub odroczenie dyskusji, 
4) zamknięcie listy mówców, 
5) zakończenie dyskusji, 
6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów, 
7) forma głosowania, 
8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad, 
9) ponowne przeliczenie głosów, 
10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji. 

4.  Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności. 
5.  O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów. 
6.  Prowadzący obrady może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania wystąpień, jak również w 

wypadkach wypowiadania się nie na temat. 
7. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania delegata zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze 

Zjazdu – Przewodniczący Zjazdu przywołuje „mówcę” do „porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku – 
może odebrać głos, odnotowując ten fakt w protokole Zjazdu. 

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

 
 

§ 11 

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

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

3.  W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu. 
4.  Jeżeli większość w głosowaniu przeprowadzonym przez podniesienie mandatu jest oczywista, 

Przewodniczący nie zarządza obliczania głosów, lecz ogłasza wynik stwierdzeniem wyraźnej większości. 



 
 

§ 12 

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

§ 13 

1.  Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół. 
2.  Protokół Zjazdu powinien odzwierciedlać jego rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać: 

1) stwierdzenie prawomocności obrad, 
2) uchwalony porządek obrad, 
3) przebieg obrad, w tym: 

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

4) Protokół podpisuje Przewodniczący i jeden z Sekretarzy Zjazdu. 
3. Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji Zjazdu. 
4. Uchwały Zjazdu podpisuje Przewodniczący Zjazdu oraz jeden z Sekretarzy Zjazdu. 
 
 

§ 14 

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

 
§ 15 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 44/R/2011 

 

 
X OKRĘGOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
WROCŁAW, 14.04.2011 R. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 

 
 
 
 

Zgłaszający:...............................................................  Nr mandatu…………………… 
                                                           (imię i nazwisko)                                                  

 
 

 DOŚ/............................................................ 
 (numer członkowski) 

 
 

Zgłaszam kandydaturę: 
 
Pana/Pani  ..................................................................  Nr mandatu…………………… 
                                                            (imię i nazwisko)                                                           

 
 

 DOŚ/............................................................. 
 (numer członkowski) 

 

na:  

    
 
 

...................................................................................................................................... 
(funkcja i organ dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) 

 
 
 

 ....................................................................... 
 (podpis zgłaszającego) 

 
 
 

Wyrażam zgodę na kandydowanie: ....................................................................... 
 (podpis kandydata) 

 

 

 

 



 

 

 
 
UWAGA:  
Mając na uwadze kompletność materiałów, poniżej został przytoczony Szczegółowy regulamin wyborów  do  organów  
DOIIB  na  III  kadencję 2010-2014, przyjęty uchwałą nr 09/Z/2010  IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego DOIIB z dn. 16.04.2010 r., według którego odbędą się wybory uzupełniające podczas X 
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 
 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 09/Z/2010 

 
Szczegółowy regulamin wyborów do organów 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
na III kadencję (2010-2014) 

 
 

§ 1 

Wybory do organów DOIIB są przeprowadzane etapowo. 
 
 

§ 2 

Pierwszy etap wyborów: 
1. Wybór Przewodniczącego: 

- Okręgowej Rady Izby 
- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

2. Wybrany zostaje kandydat, który w pierwszej turze wyborów uzyskał więcej niż 50 % ważnych 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 % ważnych 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 % ważnych 
głosów. 

6. W przypadku gdy w drugiej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 50 % ważnych 
głosów, Komisja Wyborcza przedstawia nowych kandydatów i wybory są powtarzane, w sposób jak wyżej, 
aż do skutku. 

 
 

§ 3 

Drugi etap wyborów: 
1. Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej wybiera się w liczbie od 1 do 9 
2. Liczbę wybieranych rzeczników ustala Zjazd.  
3. Wybór dokonywany jest w ten sposób, że okręgowymi rzecznikami zostają kandydaci, którzy w kolejności 

uzyskali największą liczbę głosów. 
4. W przypadku równej liczby głosów, która powoduje nieskuteczność wyboru, zarządza się dodatkowe 

głosowanie dla tych kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę głosów. 
5. Koordynatorem rzeczników zostaje osoba, która uzyska największą liczbę głosów. 
 
 
 

 
§ 4 

Trzeci etap wyborów: 
1. Wybór członków: 

1) Okręgowej Rady Izby 
2) Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
3) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
4) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 

oraz 
5) Delegatów na Krajowy Zjazd 



2. Do organów Okręgowej Izby 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. 

 
 

§ 5 

1. Komisja Wyborcza sporządza listy kandydatów do poszczególnych organów oraz kandydatów na Krajowy 
Zjazd oddzielnie, w kolejności alfabetycznej. 

2. W kolejnych etapach wyborów mogą uczestniczyć kandydaci, którzy w poprzednim etapie nie zostali 
wybrani (nie dotyczy to kandydatów na Krajowy Zjazd). 

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

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

§ 6 

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 Rewizyjnej (prócz przewodniczącego) nie może być 

mniejsza niż 4 i większa niż 6; 
3. Liczba wybieranych członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (prócz przewodniczącego) nie może być 

mniejsza niż 5 i większa niż 18; 
4. Liczba wybieranych członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego (prócz przewodniczącego) nie może być 

mniejsza niż 5 i większa niż 16. 
 
 

§ 7 

Liczbę  wybieranych  kandydatów   na   Krajowy   Zjazd  określa  uchwała  Rady  Krajowej,   z zachowaniem 
zasady, że na każdą rozpoczętą liczbę 600 członków Izby w okręgu wybrany będzie jeden delegat. 
 

 
 

UCHWAŁA NR 45/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 07.03.2011 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi losowej  

 

UCHWAŁA NR 46/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 07.03.2011 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi losowej  

 

UCHWAŁA NR 47/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 07.03.2011 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi losowej  

 

UCHWAŁA NR 48/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 21.03.2011r. 

 

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady DOIIB za rok 2010 
  

§ 1 
 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje Sprawozdanie Rady DOIIB za rok 2010. 

 



§ 2 

 

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

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały 48/R/2011 
z dnia 21.03.2011 r. 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
 za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2010 r.  

  
A.  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  

 

W okresie sprawozdawczym Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa liczyła 30 osób.  
Do dnia 17.04.2010 r. pracowała Rada wybrana na II. kadencję działalności Izby w składzie:  
Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, Z-cy Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Cezary 
Madryas, dr inż. Andrzej Pawłowski (również Skarbnik), mgr inż. Kazimierz Haznar, inż. Aleksander Nowak, mgr 
inż. Tadeusz Olichwer, Sekretarz mgr inż. Grażyna Kaczyńska,  Z-ca Sekretarza mgr inż. Roma 
Rybiańska, Członkowie Prezydium   Rady:   prof. dr hab.inż. Krzysztof Parylak, inż. Tadeusz Ponisz, mgr inż. 
Anna Ficner, mgr inż. Piotr Zwoździak oraz członkowie Rady: mgr inż. Witold Baran, mgr inż. Andrzej Dąbrowski, 
dr inż. Lech Jerzy Engel, mgr inż. Anita Fokczyńska, mgr inż. Agnieszka Garbera, inż. Marcin Grelewski, inż. 
Grażyna Kulbicka, mgr inż. Daniel Jarząbek, mgr inż. Dariusz Krajnik, mgr inż. Andrzej Kudła, mgr inż. Jolanta 
Kurkiewicz, inż. Jan Migdał, mgr inż. Danuta Paginowska, mgr inż. Barbara Pawnuk, dr inż. Marian Persona, mgr 
inż. Janusz Szczepański, mgr inż. Ryszard Szpich, mgr inż. Jerzy Zatylny. 
  

Na kadencję 2010-2014 została wybrana Rada w składzie: 

1. Przewodniczący Rady:  dr hab. inż. Eugeniusz Hotała   
2. Z-ca Przewodniczącego:   mgr inż. Andrzej Kudła 
3. Z-ca Przewodniczącego:   inż. Aleksander Nowak 
4. Z-ca Przewodniczącego:   mgr inż. Tadeusz Olichwer 
5. Z-ca Przewodniczącego 
 i  Skarbnik :    dr inż. Andrzej Pawłowski 
6. Sekretarz    mgr inż. Anita Fokczyńska 
7. Z-ca Sekretarza   mgr inż. Grażyna Kaczyńska 
8. Z-ca Skarbnika   mgr inż. Janusz Szczepański 
9. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Adrian Ciejak 
10. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Adam Dobrucki 
11. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Kazimierz Haznar 
12. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Jakub Pisarek 
13. Członek Rady:   mgr inż. Teresa Bilińska 
14. Członek Rady:   mgr inż. Rainer Bulla 
15. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ceglarek 
16. Członek Rady:   inż. Zbigniew Gacek 
17. Członek Rady:   inż. Marcin Grelewski 
18. Członek Rady:   mgr inż. Wiesława Grzelka-Wyppych 
19. Członek Rady:   mgr inż. Daniel Jarząbek 
20. Członek Rady:   mgr inż. Jacek Jasiński 
21. Członek Rady:   mgr inż. Zbigniew Kiliszek 
22. Członek Rady:   mgr inż. Andrzej Kochan 
23. Członek Rady:   mgr inż. Włodzimierz Lewowski 
24. Członek Rady:   mgr inż. Jacek Oszytko 
25. Członek Rady:   mgr inż. Danuta Paginowska 
26. Członek Rady:   dr hab. inż. Krzysztof Parylak 
27. Członek Rady:   mgr inż. Barbara Pawnuk 
28. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ponisz 
29. Członek Rady:   mgr inż. Roma Rybiańska 
30. Członek Rady:   mgr inż. Piotr Zwoździak 

 



ZAKRESY ODPOWIEDZIALNOŚCI  CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB 

 

L.p. Funkcja  Nazwisko i imię  Zakres odpowiedzialności 

1. Przewodniczący Rady 
dr hab. inż. Eugeniusz 

Hotała 
Zadania statutowe i regulaminowe 

2. Z-ca Przewodniczącego inż. Aleksander Nowak 

Koordynacja współpracy między organami 
DOIIB, koordynacja i nadzór nad pracami 
komisji i zespołów Rady, przewodniczenie 
Kapitule Konkursu „Inżynier Roku”, Organizacja 
Zjazdów DOIIB, zastępowanie Przewod-
niczącego w razie jego dłuższej nieobecności.  

3. Z-ca Przewodniczącego 
mgr inż. Tadeusz 

Olichwer 

Pomoc losowa członkom DOIIB, współpraca ze 
stowarzyszeniami naukowo - technicznymi, 
nadzór  nad  programami  ubezpieczeniowymi  
I  „bankiem  informacji  o pracy”,   współpraca  
z Zespołem Prawno - Regulaminowym, współ-
praca z Izbą Krajową. 

4. Z-ca Przewodniczącego mgr inż. Andrzej Kudła 

Współpraca z wydziałami Architektury  
i Budownictwa oraz PINB i WINB w zakresie 
interpretacji przepisów prawa budowlane-go, 
koordynacja spraw związanych z eksploatacją  
i utrzymaniem budynku siedziby DOIIB i nieru-
chomości „Wzgórze Marty” w Przesiece, 
wyposażenie biura. 

5. 
Z-ca Przewodniczącego 

 
dr inż. Andrzej 

Pawłowski 

Współpraca z zagranicą, usługi transgraniczne, 
współpraca z uczelniami w sprawie programów 
nauczania, organizowanie doskonalenia 
zawodowego członków DOIIB, szkolenia i Kon-
ferencje,  wydawanie czasopisma DOIIB, 
zastępowanie Przewodniczącego w razie jego 
dłuższej nieobecności a także udzielanie 
informacji dot. funkcjonowania Izby i zagadnień 
technicznych przedstawicielom mediów 
lokalnych i ogólnopolskich.    

6. Skarbnik 
dr inż. Andrzej 

Pawłowski 
Zadania regulaminowe i statutowe 

6. 
Z-ca 

Skarbnika 
mgr inż. 

 Janusz Szczepański 
Zadania regulaminowe i statutowe 

7. Sekretarz 
mgr inż.  

Anita Fokczyńska 
Zadania regulaminowe i statutowe 

8. 
Z-ca  

Sekretarza 
mgr inż.  

Grażyna Kaczyńska 
Zadania regulaminowe i statutowe 

9.  Członek Prezydium Jakub Pisarek 
Koordynacja utrzymania i rozbudowy strony 
internetowej DOIIB + zadania regulaminowe 

10. Członkowie Prezydium pozostali  Zadania regulaminowe i statutowe 

 

Z grona twórców i aktywnych działaczy samorządu zawodowego odszedł mgr inż. Bronisław Wosiek. Zmarły 
10.11.2010 r. Kolega przez dwie kadencje był Przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, później jej 
Sekretarzem. Aktywnie działał na rzecz PIIB i DOIIB. Był znawcą prawa budowlanego, nauczycielem wielu 
pokoleń inżynierów.   
 
W roku 2010 Rada zebrała się na posiedzeniach 7 razy w dniach: 1 lutego, 18 marca, 31 marca, 29 kwietnia, 5 
lipca, 27 września, 16 grudnia i podjęła 188 uchwał . 



Średnia frekwencja Członków Rady na posiedzeniach wyniosła 80 %. 
 
Prezydium Rady zebrało się na posiedzeniach 9 razy w dniach: 1 lutego, 18 marca, 31 marca, 14 kwietnia, 7 
czerwca, 5 lipca, 2 września, 14 października, 25 listopada i podjęło 47 uchwał.  
Średnia frekwencja Członków Prezydium Rady na posiedzeniach wyniosła 76 %. 
 
 
Działalność Rady DOIIB w roku 2010 to przede wszystkim kontynuacja zamierzeń rozpoczętych w poprzednim 
okresie sprawozdawczym oraz realizacja postanowienia IX Zjazdu DOIIB. W tym zakresie Rada DOIIB między 
innymi prowadziła: 

1. Ciągłe  doskonalenie  organizacji  pracy biura DOIIB oraz wspomaganie pracy zespołów i komisji DOIIB;  
2. Aktualizację bazy danych Członków DOIIB;  
3. Dystrybucję informacji i prasy fachowej w tym wdrożenie nowej strony internetowej,  umożliwienie dostępu 

do internetowego Serwisu Budowlanego on-line, redagowanie czasopisma DOIIB oraz przeprowadzenie 
ankiety wśród Członków Izby; 

4. Współpracę z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w 
zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami technicznymi;  

5. Współpracę z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów (Niemcy, Czechy); 
6. Organizację szkoleń oraz pomocy organizacyjnej i finansowej w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

Członków Izby; 
7. Obsługę organizacyjną i finansową organów DOIIB; 
8. Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB; 
9. Administrowanie budynkiem DOIIB przy ul Odrzańskiej 22/Garbary 5; 
10. Zabezpieczenie obiektów DOIIB w Przesiece, podjęcie działań zmierzających do  pozyskania partnerów do 

zagospodarowania obiektów, a także rozeznanie warunków ewentualnej sprzedaży nieruchomości;    
11. Realizację wniosków złożonych na IX Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym DOIIB; 
 
 
ad 1.  

W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2010 r. zatrudnionych było 11 etatowych pracowników:  

 Kierownik Biura – 1 etat 

 Główny Specjalista – 1 etat (obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej) 

 Specjalista – 3 etaty (obsługa Członków Izby, obsługa Ośrodka Informacji i Szkoleń) 

 Główna Księgowa – 1/2 etatu  

 Asystent Księgowy – 1 etat  

 Asystent OROZ i OSD – 2 etaty   

 Radca Prawny – 1/2  etatu  (obsługa  wszystkich  organów DOIIB  i  2x  w tygodniu dyżury w celu 
nieodpłatnego udzielania porad Członkom Izby) 

 Specjalista ds. administrowania obiektem DOIIB – 4/5 etatu. 
Stan zatrudnienia w ciągu roku 2010 nie uległ zmianie, przy czym zwiększono zakresy obowiązków asystentom 
OROZ i OSD. 
Tak jak w latach ubiegłych w oparciu o umowę zlecenie współpracował z Radą DOIIB Biegły Rewident Księgowy.  
W związku  z  rosnącą  ilością  skarg  napływających do OROZ i OSD a także koniecznością interpretacji 
zakresów uprawnień budowlanych, rozpoczęto współpracę z dwoma kancelariami prawnymi, które na zlecenie 
DOIIB wspomagają w pracy organy Izby.   
Biura DOIIB, bez zmian, czynne było codziennie od 8:00 do 16:00, a w środy od 9:00 do 17:00.  
 
Prace Rady wspierały zespoły i komisje powołane do realizacji określonych zadań.   
Do czasu Zjazdu w kwietniu 2010 r. pracowały zespoły i komisje w składach wymienionych  w sprawozdaniu za 
rok 2009.  Po Zjeździe skład niektórych zespołów uległ rekonstrukcji, zostały też powołane nowe. Działały więc 
następujące zespoły i komisje: 
 
1. Zespół Prawno – Regulaminowy (po rekonstrukcji) w składzie: 

Przewodniczący: Bronisław Wosiek 

Członkowie:  Teresa Bilińska 
   Wiesława Grzelka-Wyppych 
   Tadeusz Olichwer 
   Danuta Paginowska 
   Krzysztof Parylak 
   Barbara Pawnuk 
   Tadeusz Ponisz 
   Roma Rybiańska 
   Janusz Szczepański 
Dnia 13 stycznia 2011 na Przewodniczącego Zespołu Prawno-Regulaminowego został wybrany Krzysztof 
Parylak.  Skład  Zespołu  uzupełniono  o  osoby  Adama  Dobruckiego i Małgorzaty Mikołajewskiej-Janiaczyk. 



Zespół Prawno – Regulaminowy analizował i opiniował wnioski zjazdowe oraz wskazywał możliwości i 
sposoby ich realizacji. Zajmował się również tematyką problemów związanych ze zmianami ustawy Prawo 
budowlane, w szczególności dotyczącymi kwalifikacji zawodowych w budownictwie.  
 

2. Kapituła Konkursu "Inżynier Roku DOIIB"  

Do 16 grudnia 2010 r. skład Kapituły przedstawiał się następująco: 
Przewodniczący: Aleksander Nowak 
Członkowie:  Witold Baran 
   Anita Fokczyńska 

Jan Migdał  
Tadeusz Ponisz  
Tadeusz Olichwer  
Piotr Zwoździak, 
 

a od 16.12.2010 następująco:  
 Przewodniczący: Aleksander Nowak 
 Sekretarz:   Anita Fokczyńska 
 Członkowie:  Witold Baran 
   Grażyna Kaczyńska 
   Andrzej Kudła 

Jan Migdał  
Tadeusz Ponisz  
Tadeusz Olichwer  

 
Regulamin Konkursu jest opublikowany na stronie internetowej DOIIB. Termin zgłaszania kandydatur do 
wyróżnienia za rok 2010 został przedłużony do końca maja 2011 r.   
 

3. Komisja ds. zamówień w składzie: 

 Przewodniczący: Andrzej Kudła 
 Członkowie:  Andrzej Pawłowski 
    Janusz Szczepański 

W 2010 zakupiono:  

 zestawy komputerowe na wyposażenie biur za kwotę 21710 zł, 

 klimatyzatory (3 szt.) za kwotę 3447 zł, 

 wyposażenie biura:  
- urządzenia techniczne za łączną kwotę 7877 zł, 
- meble za 10960 zł. 
 

4. Zespół ds. realizacji inwestycji w Przesiece w składzie: 

Przewodniczący: Andrzej Kudła 
Członkowie:  Teresa Bilińska 
 Rainer Bulla  
 Zbigniew Gacek  
 Wiesława Grzelka-Wyppych  
 Andrzej Kochan  
 Włodzimierz Lewowski  
 Jacek Oszytko   
 Krzysztof Parylak  
 Andrzej Pawłowski  
 Tadeusz Ponisz  
 Janusz Szczepański  
   Ewa Ulicka 
Prace zespołu zostały omówione w punkcie 10 Sprawozdania. 
 

5. Zespół ds. współpracy z zagranicą w składzie: 

Przewodniczący: Andrzej Pawłowski 
Członkowie:  Teresa Bilińska 
 Rainer Bulla  
 Anna Ficner 
Prace zespołu zostały omówione w punkcie 5 Sprawozdania. 
 

6. Zespół ds. organizacji Dolnośląskich Dni Budownictwa 2010 w składzie: 

 Przewodniczący: Eugeniusz Hotała 
 Członkowie:  Aleksander Nowak 
    Anita Fokczyńska 
    Andrzej Pawłowski 
    Janusz Szczepański 



    Jakub Pisarek 
Prace zespołu zostały omówione w punkcie 4 Sprawozdania. 

 
7. Zespół Organizacyjny X Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w 2011 r. w składzie: 

 Przewodniczący: Aleksander Nowak 
 Członkowie:  Bronisław Wosiek 
    Tadeusz Olichwer 
    Danuta Paginowska 
    Roma Rybiańska 
    Barbara Pawnuk 
                                      Janusz Szczepański  
  Małgorzata Czajkowska  
 Prace Zespołu trwają. 
 
8. Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB w składzie: 

 Przewodniczący:  Andrzej Pawłowski 
 Członkowie:  Anita Fokczyńska 

Wiesława Grzelka-Wyppych 
Grażyna Kaczyńska 
Włodzimierz Lewowski 
Tadeusz Olichwer 
Danuta Paginowska 
Roma Rybiańska 
Piotr Zwoździak 

Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB została powołana jako odpowiednik w izbie 
okręgowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego  przy Krajowej Radzie PIIB. Członkami Komisji 
są przedstawicieli różnych branż, a jej zadaniem jest zapewnienie wzrostu ilości różnych form podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych inżynierów, a także rozszerzanie ich tematyki tak, aby obejmowały wszystkie   
specjalności   zawodowe.     Zbierane   są   propozycje   tematów   szkoleń    i sondowane jest 
zainteresowania tymi tematami wśród członków.  
Na  stronie  internetowej  DOIIB,  w  strefie  dla  Członków  są  zamieszczane  materiały z odbytych szkoleń. 
Ta forma przekazywania wiedzy będzie dalej rozwijana. Racjonalność wydatkowania środków na 
organizację szkoleń wymaga, aby była zapewniona odpowiednia frekwencja. Praktyka wykazała, że 
pojedynczy okręg wyborczy takiej frekwencji nie gwarantuje. Nawet w dużych miejscowościach zdarza się, 
że ilość osób biorących udział w szkoleniu jest niewielka.  
Wykaz zorganizowanych szkoleń przedstawia tabela zamieszczona w punkcie 6 Sprawozdania. 

 
 

W grudniu 2010 r Rada DOIIB podjęła uchwałę, w sprawie organizacji statutowej działalności Delegatów na 
Okręgowe Zjazdy DOIIB, na mocy której będzie możliwe powoływanie Obwodowych Zespołów Członkowskich, 
jako zespołów pomocniczych Rady DOIIB. Zespoły mogą mieć charakter stały lub doraźny. Do zakresu ich 
działalności należeć będzie przekazywanie szeroko rozumianej informacji dot. działania samorządu zawodowego, 
organizacja przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, reprezentowanie interesów członków obwodu 
wyborczego przed Radą DOIIB, współdziałanie z Komisją Doskonalenia Zawodowego w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych Członków Izby, promowanie środowiska inżynierów, ochrona jego interesów zawodowych, działania 
o charakterze samopomocowym, integracyjnym, kulturalnym i sportowym. Uchwała wywołała żywe 
zainteresowanie Członków Izby. 
 
W okresie sprawozdawczym pracowały trzyosobowe Składy Orzekające.  

Do końca marca 2010 r. byli to: Grażyna Kaczyńska - przewodnicząca oraz Anita Fokczyńska i Lech J. Engel - 
członkowie. 
Od kwietnia do końca 2010 r. składy orzekające były powoływane z następujących osób:    
Przewodnicząca:  Grażyna Kaczyńska 
Członkowie:  Wiesława Grzelka-Wyppych 

Roma Rybiańska 
Anita Fokczyńska – członek uzupełniający. 

Składy Orzekające rozpatrywały sprawy indywidualne Członków DOIIB. W 2010 r. odbyło się 12 posiedzeń 
Składów Orzekających, na których rozpatrzono:  

 530 wniosków o wpis do izby, 

 144 wnioski o przywrócenie członkostwa, 

 228 wniosków o zawieszenie członkostwa, 

 31 wniosków o skreślenie. 
Z powodu nieopłacenia składek członkowskich: 

 zawieszono 242 osoby (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.), 

 skreślono 161 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.), 

 z powodu śmierci ustało członkostwo 37 osób.  
 



W minionym roku biuro DOIIB wydało 12135 zaświadczeń o przynależności do Izby, ważnych na okres 6 lub 12 
miesięcy. Wysłało również 1384 przypomnień o braku bieżących składek. 
 
Został również powołany trzyosobowy Skład Orzekający rozpatrujący sprawy tymczasowego wpisu na listę 

członków izby obywateli Unii Europejskiej zamierzających świadczyć usługi transgraniczne na terenie 
województwa dolnośląskiego.  W roku 2010 r. dokonano dwóch wpisów.  
 
 
Do czasu  odbycia IX Zjazdu DOIIB Skład Orzekający tworzyli: Andrzej Pawłowski – przewodniczący oraz 
Grażyna Kaczyńska i Anita Fokczyńska – członkowie. 
W trzeciej kadencji sprawy wpisów transgranicznych rozpatrywali: 
Przewodniczący:  Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Rainer Bulla 

Wiesława Grzelka-Wyppych, 
 
 

 

Tak jak w roku poprzednim zaświadczenia potwierdzające członkostwo w Izbie i posiadanie obowiązkowego 
ubezpieczenia OC wystawiane są w dniu zaksięgowania składek na indywidualnych  kontach   i   wysyłane   do  
Członków  Izby  listami  poleconymi  dwa  razy   w tygodniu.  

Pod koniec roku 2010 przeprowadzono prace mające umożliwić wszystkim członkom DOIIB pobieranie 
elektronicznych zaświadczeń o przynależności do Izby ze strony internetowej www.piib.org.pl od stycznia 2011 r. 
Prace te zakończyły się sukcesem. 

 

Przedstawiciele DOIIB pracowali również w organach i komisjach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Do 18.06.2010 r. byli to: 

 Jerzy Jasieńko      -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Tadeusz Bieńkowski .       -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Tadeusz Olichwer      -   Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB, 

 Bronisław Wosiek      -   Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,  

         Członek Krajowej Komisji Uchwał i Wniosków, 

 Aleksander Nowak      -   Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 Roma Rybiańska      -   Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 Barbara Skorys      -   Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

 Zenon Naskręt      -   Z-ca Przewodniczącego Krajowej Komisji Uchwał i Wniosków. 
 

W trzeciej kadencji pracy PIIB Członkowie DOIIB objęli funkcje: 

 Eugeniusz Hotała      -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Aleksander Nowak      -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Tadeusz Olichwer      -   Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB, 

 Bronisław Wosiek       -   Członek Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

 Roma Rybiańska      -   Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,  

 Janusz Szczepański         -   Członek Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB, 

 Andrzej Pawłowski      -   Członek Komisji Ustawicznego Kształcenia przy KR PIIB. 
 
 
ad 2.  
 

Baza danych Członków DOIIB była w sposób ciągły modyfikowana i uzupełniana. 
Na dzień 31 grudnia 2010 r. cały rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
(prowadzony od powstania Izby w 2003 r.) obejmował 14533 kartoteki. 
Liczba ta obejmuje: 

       9976  osób z czynnym członkostwem;  
       1101   osób  z  zawieszonym  członkostwem,   z  których  987   osób   złożyło   wniosek  o zawieszenie, a 

114 osób zostało zawieszonych na skutek zaległości składkowych 
       3456    osób skreślonych, w tym:  330 osób skreślonych na wniosek zainteresowanych, 2902 osoby 

skreślonych z powodu zaległości składkowych oraz 224 osoby których członkostwo ustało z powodu 
śmierci.  

 
Jak w latach ubiegłych na stronie internetowej PIIB, w zakładce Lista Członków (www.piib.org.pl), podawane były 
codziennie aktualizowane daty ważności wydawanych zaświadczeń, a także numery indywidualnych kont 

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


wszystkich Członków. Baza została wzbogacona o informacje archiwalne od roku 2007. 
 
 
 
 
ad 3.  
 

Do wszystkich Członków DOIIB wysłano bezpłatnie raz w kwartale (tj. 4 razy w roku) po 1. egz. wybranego tytułu 
prasy fachowej. Tytuły wybrane zostały przez Członków Izby lub zostały   przyporządkowane  wg  specjalności  
zawodowej,  zarejestrowanej  w  ewidencji   (w przypadku niezgłoszenia preferencji).  
 
W roku 2010 wysłano łącznie: 

 Przegląd Budowlany    - 22245 egz. 

 Gaz, Woda i Technika Sanitarna  -   6618 egz.   

 INPE     -   5300 egz. 

 Drogownictwo    -   2476 egz. 

 Gospodarka Wodna    -     512 egz. 

 Inżynieria i Budownictwo   -   1155 egz. 

 Materiały Budowlane    -     442 egz. 

 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja -     457 egz.  

 Przegląd Telekomunikacyjny   -     253 egz.  
Do   przekazywania   informacji   Członkom  Izby   o   działalności  DOIIB  oprócz  listów,    
e-maili i telefonów wykorzystywany był także miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, do którego dołączano materiały 
przygotowane przez DOIIB.  
 
Od trzech lat funkcjonuje w DOIIB komputerowe stanowisko informacji technicznej dla Członków Izby z dostępem 
do internetu. Na bieżąco aktualizowane są programy: LEX, Serwis Budowlany, Biblioteka Norm. Z zasobów norm 
w 2010 roku skorzystało 140 osób (rok wcześniej 114 osób). 
  
Dla Członków DOIIB udostępniona jest również czytelnia aktualnie wydawanych pozycji technicznych, w tym 
biuletynów wydawanych przez niektóre Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa. Czytelnia mieści się w pokoju nr 
201 tj. w Ośrodku Informacji i Szkoleń. 
 
W listopadzie 2010 r. przeprowadzono ankietę wśród Członków DOIIB, która miała na celu poznanie potrzeb i 

oczekiwań Członków wobec Izby. W ankiecie m.in. poproszono o:  

 wskazanie  tytułu prasy fachowej, której bezpłatnym otrzymywaniem zainteresowany jest Członek Izby, 

 zgodę na udostępnienie na stronie internetowej wizytówki zawierającej wybrane dane osobowe dot. 
działalności zawodowej Członka Izby, 

 podanie informacji, które normy są niezbędne w pracy zawodowej ankietowanego, 

 podanie tematów szkoleń, jakie winne być zorganizowane przez DOIIB,  

 wskazanie innych oczekiwań wobec  Izby. 
 

Na   ankietę  odpowiedziało  18 %  Członków  Izby.    Ogólnie  ankietowani  są  zadowoleni  z dotychczasowej 
działalności Izby. Wyniki przedstawiają się następująco:  
1. Liczba osób zainteresowanych otrzymywaniem czasopism specjalistycznych -  1798, co stanowi ok.18% 

liczby wszystkich czynnych Członków DOIIB. 
 Rozkład zainteresowań na poszczególne tytuły czasopism przedstawia się następująco: 

a) Inżynieria i Budownictwo – 665 szt. 
b) Przegląd Budowlany – 280 szt. 
c) Gaz, Woda i Technika Sanitarna – 114 szt. 
d) Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja – 170 szt. 
e) Gospodarka Wodna – 30 szt. 
f) Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 18 – szt. 
g) Biuletyn INPE – 191 szt. 
h) Spektrum – magazyn informacyjny SEP – 52 szt. 
i) Drogownictwo – 160 szt. 
j) Wiadomości naftowe i gazownicze – 9 szt. 
k) Inżynieria Morska i Geotechnika 8 szt. 
l) Materiały budowlane – 97 szt. 
m) Wiadomości IPB – 4 szt. 

2. Publikacją wizytówek zainteresowanych jest ok. 60 % osób, które odpowiedziały na ankietę. 
3. Chęć uczestniczenia w szkoleniach zgłosiło ok. 26 % osób, które odpowiedziały na ankietę, przy czym 

największym zainteresowaniem cieszą się tematy z zakresu budownictwa ogólnego. 
4. Oczekiwania ankietowanych w stosunku do Izby to przede wszystkim: 

a) dostęp on-line do norm, wydawnictw fachowych i do serwisu prawnego; 
b) integracja środowiska i wymiana doświadczeń w terenie; 



c) promocja polskich inżynierów na terenie krajów Unii Europejskiej; 
d) organizacja wyjazdów technicznych na obiekty budowlane w których zastosowano nowatorskie 

rozwiązania oraz na targi budownictwa krajowe i międzynarodowe; 
e) ochrona prawna członków, porady prawne, publikacja opinii ekspertów i porad prawnych na stronie 

internetowej; 
f) utworzenie dyskusyjnego forum budowlanego na stronie internetowej; 
g) rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  o możliwość ubezpieczenie na 

preferencyjnych warunkach mienia firmy lub osobistego.  
 
Została wdrożona nowa strona internetowa DOIIB zawierająca bogatsze niż dotychczas zasoby informacji. 
Wydzielono strefę dostępną tylko dla Członków DOIIB, do której dostęp możliwy jest po zalogowaniu. Z tej części 
strony jest możliwy dostęp do programu Serwis Budowlany on-line, a także do materiałów ze szkoleń 
organizowanych przez DOIIB. Na bieżąco podawane są aktualne informacje i komunikaty, podstawowe 
informacje dotyczące spraw Izby, dane o organizacji i działalności DOIIB, w tym uchwały Rady DOIIB, 
szczegółowe informacje o szkoleniach organizowanych przez DOIIB, wzory  druków  dla  osób  starających  się  o  
uzyskanie  uprawnień  zawodowych i członkostwo w Izbie oraz ogłoszenia Banku Pracy. Każdy organ Izby ma 
swoje miejsce do publikowania własnych   materiałów i informacji. Prowadzona jest subskrypcja na przesyłanie 
informacji o szkoleniach na adresy e-mailowe Członków. Strona jest sukcesywnie rozbudowywana. 
Należy odnotować, że końcem roku, na stronie internetowej został opublikowany pierwszy numer elektronicznego 
czasopisma Izby pt. „Budownictwo Dolnośląskie”. Planowane jest cykliczne wydawanie tego czasopisma. 
 

 

ad 4. 

W  roku  2010  kontynuowana  była  współpraca  z  administracją  rządową  i  samorządową w zakresie 
interpretacji zmian wprowadzanych w prawie budowlanym i innych przepisach. 
W ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 15. września 2010 r. DOIIB zorganizowała Forum 
Inżynierskie DOIIB w Szklarskiej Porębie. Forum poświęcone było problemom organizacyjnym i prawnym 
Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, a także zagadnieniom współpracy w sprawnym przebiegu procesów 
budowlanych, pomiędzy organami administracji publicznej, właściwymi w szeroko rozumianych sprawach 
budownictwa, a Członkami DOIIB. Do udziału w Forum zostali zaproszeni przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Kierownicy Wydziałów 
Architektury w starostwach powiatowych Dolnego Śląska, przedstawiciele innych izb okręgowych oraz wszyscy 
Delegaci DOIIB. 
Uczestnikami byli liczni goście i 62 Członków Izby, wśród nich tylko 50 Delegatów. 
 
Gościem specjalnym był Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Minister  Andrzej Urban.  
Uroczystości obchodów Dni Budownictwa kontynuowane były 28 września 2010 r. podczas spotkania w Teatrze 
Lalek, przygotowanego razem z PZITB Odział we Wrocławiu, w którym udział wzięło wielu zaproszonych gości – 
w tym posłowie ziemi dolnośląskiej oraz przedstawiciele Brandenburskiej Izby Inżynierów, a także wielu Członków 
naszej Izby. Zostały wręczone nagrody w ramach konkursu Dolnośląska Budowa Roku, honorowe odznaki  
„Zasłużony dla Budownictwa”  oraz  nagrody PZITB za najlepsze prace dyplomowe z dziedziny budownictwa.  
 
W  ramach  współpracy  Izby  z  wyższymi  uczelniami   w   roku   2010   prowadzono   dyskusje i uzgodnienia 
dotyczące  programów nauczania w kontekście wymogów stawianych inżynierom ubiegającym się o uprawnienia 
budowlane.  
Wspólnie z Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej zorganizowano piątą edycję 
Konkursu na najlepsze prace dyplomowe pn. „CONSTRUCTOR TEMPORIS FUTURI”. Nagrodzono również 
autorów najlepszych prac dyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. W ramach w/w konkursów przyznano: 
1. 3 równorzędne nagrody i 4 równorzędne wyróżnienia w konkursie CONSTRUCTOR TEMPORIS  FUTURI  

za  najlepsze  prace  dyplomowe  Wydziału  Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej , 

2. 3 nagrody w uznaniu za interesujące i przydatne w praktyce prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii 
Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

 
Izba pozostawała w stałym kontakcie ze stowarzyszeniami technicznymi zrzeszającymi inżynierów i techników 
poszczególnych specjalności budowlanych, zbierając propozycje dotyczące szkoleń, które były organizowane 
samodzielnie przez te stowarzyszenia. Członkom Izby udzielano również wsparcia finansowego w przypadku 
szkoleń organizowanych przez instytucje zewnętrzne.  
 
 
ad 5.  
 

W okresie sprawozdawczym Zespół ds. współpracy z zagranicą działał w czteroosobowym składzie.   Zespół   
utrzymywał  kontakt  z  Izbami  zagranicznymi  poprzez  korespondencję  i bezpośrednie spotkania, udzielał 



informacji w przypadku zapytań dotyczących spraw administracyjnych, jak też funkcjonowania budownictwa w 
Polsce.  
DOIIB ma podpisane porozumienia o współpracy z pięcioma zagranicznymi Izbami Inżynierów: Saksońską, 
Brandenburską, Berlińską i Bawarską oraz z Czeską Izbą Inżynierów i Techników Budownictwa w okręgu Hradec 
Kralove. Podczas corocznych spotkań lub szkoleń, omawiane są bieżące problemy środowiska budowlanego 
współpracujących ze sobą Izb. W roku 2010 przedstawiciele Rady  uczestniczyli  w  spotkaniach: w Monachium, 
w Dreźnie, w Hradec Kralove oraz dwukrotnie  w Poczdamie.  W  wielu   przypadkach    spotkania   te   dawały   
możliwość   dyskusji   i  wymiany  informacji   z przedstawicielami izb inżynierów z innych niemieckich landów, a 
także z innych krajów europejskich (m. in. Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Węgry), którzy przyjeżdżali na 
zaproszenie gospodarzy. 
Prezydenci Izb Bawarskiej i Brandenburskiej uczestniczyli w IX zjeździe  DOIIB.  
W listopadzie 2010 r. we Wrocławiu odbyło się robocze spotkanie z kolegami z Poczdamu. Podczas spotkania 
wymieniono informacje na temat prowadzenia strony internetowej, systemu ewidencji szkoleń oraz wykorzystania 
nowoczesnych technik komputerowych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów.  
 
 
ad 6.  

W roku 2010 DOIIB dla swoich Członków zorganizowała 41 bezpłatnych szkoleń w 10 grupach tematycznych. 
Ogółem w szkoleniach organizowanych przez Izbę wzięło udział 1446 osób. Średni koszt szkolenia w przeliczeniu 
na jednego uczestnika wyniósł  ok. 75 zł. 
W szkoleniach organizowanych wspólnie z Politechniką Wrocławską brali również udział zainteresowani studenci, 
podobnie jak w wieli innych Izbach Okręgowych. Materiały ze szkoleń znajdują się w części dostępnej tylko dla 
członków DOIIB w zakładce Czytelnia. 

 
 
ZESTAWIENIE SZKOLEŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R.  
 

LP Tytuł szkolenia Prowadzący Data Miejsce 
Ilość 

uczestników 

1 

 
 
 
 
Prawo budowlane w praktyce.  
Aktualny stan przepisów prawa budowlanego. 

 
mgr inż.  
Bronisław Wosiek 

05.01.10 Oleśnica 54 

07.01.10 Strzelin 26 

08.01.10 Bolesławiec 80 

11.01.10 Wołów 26 

12.01.10 Wrocław(I) 19 

15.01.10 Złotoryja 26 

19.01.10 Wałbrzych 50 

21.01.10 Świdnica 49 

22.01.10 Jawor 33 

26.01.10 Kłodzko 81 

27.01.10 Dzierżoniów 61 

28.01.10 Ząbkowice Śl. 33 

02.02.10 Trzebnica 28 

03.02.10 Wrocław(II) 31 

04.02.10 Wrocław(III) 53 

09.02.10 Wrocław(IV) 66 

10.02.10 Wrocław(V) 61 

11.02.10 Wrocław(VI) 66 

Szkolenie prowadzone w czasie zebrania wyborczego 

15.02.10 Wrocław(VII) 89 

17.02.10 Wrocław(VIII) 71 

2 
Szkolenie w ramach Targów ELEKTROTECHNIKA 
2010 

  4-6.03.10 Warszawa 8 



3 

1. Podstawy projektowania konstrukcji wg PN-EN 1990 
2. Obciążenie wg PN-EN 1991 
3. Projektowanie konstrukcji stalowych wg PN-EN 
1993-1-1 cz.1 
4. Projektowanie konstrukcji stalowych wg PN-EN 
1993-1-1 cz.2 
5. Projektowanie połączeń konstrukcji stalowych wg 
PN-EN 1993-1-8 

prof. dr hab. inż. 
Antoni Biegus 

10.03.10 
07.04.10 
14.04.10 
21.04.10 
28.04.10 

Wrocław 14 

4 

Ubezpieczenie OC dla firm projektowych i 
wykonawczych sporządzających świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynków w kontekście 
OC zawodowej członków PIIB - praktyczne aspekty 
odpowiedzialności 

mgr Marek Szmaj 

11.03.10 Wrocław 52 

30.09.10 Jelenia Góra 11 

01.10.10 Legnica 15 

04.10.10 Wałbrzych 12 

5 Problemy rzeczoznawstwa w przepisach budowlanych 
mgr inż.  
Bronisław Wosiek 

08.06.10 Legnica 24 

09.06.10 Bolesławiec 21 

6 
Projektowanie konstrukcji stalowych wg PN-EN 1991-
1-1 i PN-EN 1993-1-8 

prof. dr hab. inż. 
Antoni Biegus 

10.06.10 
11.06.10 

Wrocław 64 

21.09.10 Świdnica 19 

29.09.10 Legnica 21 

7 
Projektowanie konstrukcji drewnianych wg PN-EN 
1995. Część 1-1 

dr inż. 
Tomasz Nowak 

17.06.10 Wrocław 41 

8 
Wybrane problemy projektowania konstrukcji 
żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1. Część 1 

dr inż. 
Janusz Pędziwiatr 

30.06.10 Wrocław 44 

9 Szkolenie w ramach Forum Inżynierskiego mgr Krzysztof Zając 15.09.2010 
Szklarska 

Poręba 
62 

10 
Zasady nowej klasyfikacji gruntów zalecanej przez 
Eurokod 7 

dr inż. Maciej 
Hawrysz 

13.12.10 Legnica 18 

17.12.10 Wrocław 17 

 
 

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

LISTA KONFERENCJI I SEMINARIÓW DOFINANSOWANYCH PRZEZ DOIIB W 2010 R. 

LP Nazwa konferencji Główny Organizator Miejsce i data 
Kwota 

dofinansowa
nia 

1. 
VII Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Budownictwo w Energetyce” 

PZITB Oddział 
Wrocławski 

Złotniki Lubańskie 
11-14.05.2010 

5000 zł 

2. 
XII Ogólnopolskie Dni Młodego 
Elektryka 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław-Szklarska 

Poręba 
21-24.10.2010  

4000 zł 

 

Z dofinansowania indywidualnego (seminaria, konferencje, szkolenia, nauka języków obcych) skorzystały 52 
osoby na łączną kwotę 21 915 zł. 
 

Na bieżąco aktualizowana jest lista konferencji rekomendowanych przez Izbę w roku 2011, która udostępniona 
jest na stronie internetowej DOIIB. 
 
 

LISTA KONFERENCJI REKOMENDOWANYCH PRZEZ DOIIB W 2011 R. 

LP Nazwa konferencji Główny Organizator Miejsce i data 
Kwota 

dofinansowania 

1 
XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy 
 Projektanta Konstrukcji 

PZITB o/Bielsko-Biała 09-12.03.2011 - 

2 
Konferencja w ramach targów  
ELEKTROTECHNIKA 2011 

SEP, PIIB 23-25.03.2011 - 

3 Konferencja „Awarie Budowlane” Politechnika Szczecińska 24-27.05.2011 - 



4 
XII Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Konstrukcje 
metalowe” 

Politechnika Wrocławska 15-17.06.2011 - 

5 
57 Konferencja Naukowa Komitetu  
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 

Politechnika Rzeszowska 18-22.09.2011 - 

6 
XI Międzynarodowa Konferencja 
„Infrastruktura podziemna miast 

Politechnika Wrocławska 26-27.10.2011 - 

 

Dofinansowywane będą jedynie konferencje i seminaria, które organizowane są przez ośrodki naukowe i 
techniczne lub inne instytucje z Dolnego Śląska. 
 
 
ad 7.  

 
Rada  DOIIB  na  bieżąco  była  informowana  o  działaniach wszystkich organów Izby, które w roku 2010 
wykonywały swoje statutowe obowiązki. 
Każdy organ DOIIB tj.:  

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, 

 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, 

 Komisja Rewizyjna DOIIB 
opracował odrębne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2010. 
Rada DOIIB zapewniła organizacyjne i finansowe warunki działania tych organów. 
 
 
ad 8.  

 
Zgodnie z obowiązującym w DOIIB Regulaminem przyznawania pomocy losowej, w  2010 r. udzielono zapomogi 
losowej 42 osobom, na łączną kwotę 53520,00 zł. 
ad 9. 
 

W marcu 2010 r. zostały zakończone prace naprawcze w ramach gwarancji wykonania modernizacji obiektu, w 
tym przebudowa systemów wentylacji grawitacyjnej i kanalizacyjnej, przebudowa przyłączy systemu grzewczo-
wentylacyjnego oraz uzupełnienie systemu ochrony przeciwpożarowej wentylacji mechanicznej. 
 
Na bieżąco prowadzone są przeglądy okresowe budynku DOIIB. 
W  2010 r.  pokój  301  w  budynku siedzib Izby był wynajmowany firmie budowlanej Kabe sp. z o.o. W listopadzie 
2010 umowa została wypowiedziana przez najemcę. Wobec stale rozwijającej się działalności Izby na rzecz 
Członków planuje sie, że w roku 2011 pokój będzie przeznaczony na działalność statutową Izby. 
Podpisana w styczniu 2008 r. umowa z najemcą części gastronomicznej PPUiH HERKULES Sp. z o.o. została 
przedłużona. Restauracja „Globetrotter” nadal prowadzi działalność gastronomiczną oferując członkom DOIIB 
rabat w wysokości 15%. Karty rabatowe zainteresowani Członkowie Izby mogą pobrać w Biurze DOIIB. 
 
 
ad 10. 
 

Zakupiona przez Izbę w roku 2008 nieruchomość w Przesiece przy ul. Karkonoskiej 26 obejmuje:  budynek  
wczasowy  o  powierzchni  użytkowej 764 m2 i  kubaturze 4604 m3 wraz z zabudowaniami gospodarczymi na 
działce o pow. 0,66 ha. W roku 2009 DOIIB wykupiła działkę na własność. W roku 2009 została wykonana 
inwentaryzacja, ocena stanu technicznego oraz koncepcja funkcjonalno – przestrzenna dla przystosowania 
kompleksu „Wzgórze Marty” do funkcji pensjonatowej i spa. Koncepcja przewidywała miejsca dla maksymalnie 50 
osób w pokojach dwu i trzy osobowych. W oparciu  o  opracowaną  koncepcję przebudowy obiektów oraz o 
wydawnictwa OWE – OB ”Promocja” i Wskaźniki Cenowe Wartości Kosztorysowej za I kwartał 2010 r. Zespół ds. 
realizacji inwestycji w Przesiece opracował szacunkową kalkulacje kosztów tej inwestycji. Modernizacja samego 
budynku głównego to koszt minimum 5 mln zł, natomiast z budynkiem  spa - co najmniej 7,1 mln zł. Szacunki te 
nie obejmują wyposażenia części mieszkalnej i gastronomicznej, a także przystosowania obiektu dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Ponadto kompleks „Wzgórze Marty” podlega ochronie konserwatorskiej w zakresie 
zachowania oryginalnych elementów budynku: bryła, forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, forma, kształt, 
podziały otworów okiennych i drzwiowych a także układ przestrzenny wnętrz z klatką schodową oraz elementy 
wyposażenia i wystroju, co skutkować będzie dalszym wzrostem kosztu modernizacji. 
Przystąpienie do modernizacji obiektu wymagałoby między innymi wykonania projektu budowlanego, uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę oraz pozyskania źródła finansowania brakującej kwoty poprzez wzięcie kredytu. 
Oceniono, że rozpoczęcie działalności obiektu zgodnie z koncepcją funkcjonalno – przestrzenną generować 
będzie, niezależnie od spłaty kredytu, trudne do oszacowania koszty utrzymania obiektu. 
W tej sytuacji, realizując uchwałę Rady DOIIB nr 130/R/2010 z dnia 27-09-2010 zaproponowano współdziałanie w 
zakresie zagospodarowania obiektów w Przesiece wszystkim krajowym i okręgowym  izbom: inżynierów 



budownictwa,  architektów oraz urbanistów. 
W  odpowiedzi na tę ofertę o przedstawienie bardziej szczegółowych informacji zwróciła się w listopadzie 2010 r. 
Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów we Wrocławiu. Na koniec roku 2010 korespondencja w tej sprawie i 
bezpośrednie rozmowy z innymi Izbami Okręgowymi PIIB nie zaowocowały żadną deklaracją współpracy. 
W  dniu  16 września 2010 r. delegaci okręgowi DOIIB uczestniczący w Forum Inżynierskim w Szklarskiej Porębie 
mieli możliwość zapoznania się z obiektami w Przesiece. 
Stwierdzić należy, że: 
- obiekty w Przesiece są właściwie zabezpieczone i chronione, 
- w   roku  2010   podpisano   porozumienie   z   Karkonoskim   Systemem   Wodociągów    i Kanalizacji Sp. z 

o.o. w sprawie nowego przyłącza wodociągowego o średnicy 90 mm HDPE realizowanego przez lokalny 
samorząd, 

- koszty utrzymania obiektu w 2010r wynosiły ok. 14 000 zł . 
 
Mając na uwadze powyższe, Zespół ds. Inwestycji Wzgórze Marty rekomenduje, aby podczas X Zjazdu 
Sprawozdawczego DOIIB po przedstawieniu Delegatom niniejszej informacji uzyskać akceptację na podjęcie 
działań zmierzających do zbycia nieruchomości w Przesiece poprzez sprzedaż, zamianę lub inną formę zmiany 
prawa własności. Przy czym należy zapewnić takie warunki transakcji, które nie przyniosą straty DOIIB. 
Pozyskane środki zostaną rozporządzone zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą Rady DOIIB. 
 
Dyskusje  nad  przyszłością  obiektów  w  Przesiece  toczyły  się  na  różnych   spotkaniach   i posiedzeniach. 
Zdaniem wielu członków Rady nieruchomość w Przesiece można traktować jako dobrą lokatę wolnych środków 
finansowych, będących na kontach Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa w pierwszych dwóch kadencjach. 
Od trzech lat nadwyżka przychodów nad wydatkami w DOIIB jest już niewielka i nie można liczyć na 
zgromadzenie kwoty potrzebnej na zrealizowanie planowanej wcześniej inwestycji w Przesiece, nawet w ciągu 
15-20 lat.  Obecny zakres oczekiwanej przez Członków i podjętej przez Radę DOIIB działalności statutowej (w 
tym bezpośredniej działalności na rzecz Członków) nie pozwala na planowanie  tak  dużych  wydatków,   nie  
związanych  zresztą  bezpośrednio  z  ustawową   i statutową działalnością Izby jako samorządu zawodowego. 
Szkolenia, które byłyby ewentualnie realizowane w obiekcie w Przesiece nawet w ciągu wielu lat, można 
zrealizować przy wielokrotnie mniejszym nakładzie finansowym niż nakłady na realizacje i utrzymanie tego 
obiektu. W roku 2010 wydatki na wyjazdowe szkolenia członków organów DOIIB nie przekroczyły kwoty 50.000 
zł, a więc na realizację obecnych potrzeb nie ma żadnego uzasadnienia budowanie własnego ośrodka 
szkoleniowego.  Koszty większej ilości szkoleń wyjazdowych z noclegami i wyżywieniem byłyby już sporym 
zagrożeniem dla budżetu DOIIB. Dotychczasowy system realizowanego powszechnego szkolenia dziennego w 
różnych miejscowościach Dolnego Śląska i w Obwodowych Zespołach Członkowskich (bez kosztów wyżywienia i 
noclegu) jest dla naszej Izby racjonalnym rozwiązaniem.  
Podjęcie działalności gospodarczej w obiektach w Przesiece niesie w obecnej sytuacji zbyt duże ryzyko 
generowania znacznych strat finansowych,  na co z pewnością członkowie DOIIB nie wyraziliby swej zgody, a 
Rada DOIIB powinna ten fakt mieć na uwadze. Samorząd zawodowy nie jest instytucją przygotowaną do 
prowadzenia działalności gospodarczej, choć taka działalność nie jest zabroniona. Jest to ważna przesłanka do 
podjęcia ostatecznej decyzji o rezygnacji z własnej inwestycji w Przesiece, planowanej w innych warunkach 
makroekonomicznych i w innej sytuacji finansowej Izby.  Decyzja ta nie będzie w żadnym wypadku krytyczną 
oceną dokonanego przed kilku laty zakupu tej nieruchomości lecz aktualną oceną realnych możliwości i celowości 
dalszej realizacji planowanych wcześniej inwestycji.    
 
 
 
ad 11. 
 
STAN REALIZACJI WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH PODCZAS IX ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-
WYBORCZEGO DELEGATÓW DOIIB 

 
Przewodniczący IX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB przekazał Radzie DOIIB do realizacji Uchwałę 
Zjazdu nr 18/Z/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 wraz z załącznikiem zawierającym 18 wniosków delegatów.  
Z upoważnienia Zjazdu Rada DOIIB podjęła działania dotyczące sposobu załatwienia wniosków. 
W październiku 2010 r. wszyscy wnioskodawcy zostali poinformowani o sposobie realizacji zgłoszonych 
wniosków poprzez wysłanie im Uchwały Rady DOIIB nr 128/R/2010 z dn. 27.09.2010. W załączniku do tej 
uchwały podano sposób realizacji zgłoszonych wniosków.  
Żaden z wnioskodawca nie wniósł zastrzeżeń do tej uchwały Rady DOIIB, a więc do sposobu realizacji wniosków.  
 
Stan realizacji wniosków na koniec 2010 r. jest następujący: 
 
 
 

Wniosek nr 1  

TREŚĆ WNIOSKU: 
 
Zobowiązać Krajowy IX Zjazd PIIB do wprowadzenia zasady 
szkoleń tak aby w szkoleniach brali udział przewodniczący wraz 

WNIOSKODAWCA: 
Zenon 

NASKRĘT 



ze swoimi zastępcami. 
 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Zgodnie   z   treścią  wniosku  przekazano  go  do  KR PIIB  pismem   l.dz.  DOIIB/305/2010   
z dn. 26.04.2010 r.  
Niezależnie od tego sprawa wniosków zgłoszonych przez Delegatów podczas Zjazdu DOIIB 
była jednym z tematów wspólnego posiedzenia Prezydium Rady i Delegatów na IX Zjazd PIIB 
w dniu 7.06.2010. przed Zjazdem PIIB. 
 

 

Wniosek nr 2 

TREŚĆ WNIOSKU: 
Kompleksowe   rozwiązanie   zagadnień  wpływów  sejsmicznych  
i parasejsmicznych w Polsce  
 

WNIOSKODAWCA: 
Zbigniew 

SAMOKAR 
 

SPOSÓB 
REALIZACJ WNIOSU: 

 
Odpowiedź przekazano autorowi wniosku pismem  l.dz. DOIIB/731/2010 z dn. 11.10.2010 r.   
( załącznik do uchwały 128/R/2010 z 27.09.2010)  
W  odpowiedzi  podano,   że  zarówno   wniosek,  jak  i  uzasadnienie   są   zbyt   lakoniczne   
i ogólnikowe, aby można się było do nich ustosunkować. Faktycznie, problematyka konstrukcji 
poddanych oddziaływaniom sejsmicznym jest rozwiązana w europejskiej normie 
zharmonizowanej Eurokod 8. Eurokod 8 znajduje się w zbiorze Polskich Norm w języku 
oryginału (angielski, francuski, niemiecki).Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) nie 
przetłumaczył dotychczas na język polski grupy  8 Eurokodu ze względu na brak oddziaływań 
sejsmicznych na terenie Polski.  
 

 

Wniosek nr 3  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych Techników 
Budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
przy budowach prostych konstrukcji budowlanych do kubatury 
1000m

3  

 

WNIOSKODAWCA: 
Roma 

RYBIAŃSKA 
 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Przekazano  do   KR PIIB    l.dz . DOIIB/305/2010 z dn. 26.04.2010 r.   jako   przypominający  
i monitujący potrzebę ostatecznego załatwienia problemu samodzielnych kwalifikacji 
techników budowlanych. 
 

 

Wniosek nr 4  

TREŚĆ WNIOSKU: 

Doprowadzić do usankcjonowania w prawie budowlanym 
wymogów co do kwalifikacji osób, które pracują w organach 
administracji architektoniczno-budowlanej, do posiadania 
uprawnień budowlanych ( I instancja)oraz parytetu takich osób dla 
II Instancji tych organów.  

 
WNIOSKODAWCA: 

Małgorzata 
MIKOŁAJEWSKA- 

JANIACZYK  
 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

Przekazano do Krajowej Rady PIIB l.dz. DOIIB/305/2010 z dn. 26.04.2010 r. jako dotyczący 
regulacji krajowych.   

 
 

Wniosek nr 5  

TREŚĆ WNIOSKU: 
Zmniejszenie – obniżenie składek członkowskich  
 
 

WNIOSKODAWCA: 
Paweł 

SCHUHMACHER 
 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Przekazano do Krajowej Rady PIIB l.dz. DOIIB/305/2010 z dn. 26.04.2010 r. jako dotyczący 
regulacji krajowych.  
 
 

 
 

Wniosek nr 6  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Proszę o zrównanie wagi w uzyskaniu poświadczenia praktyki 
inżynierskiej do uprawnień, umów o dzieło, umów zlecenia i umów 
zgodnych z prowadzoną jednoosobową działalnością 
gospodarczą.  
 

WNIOSKODAWCA: 
Krzysztof 

WOŁKÓW 
 



SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Przekazano do KR PIIB z opinią, że  uprawnienia budowlane są indywidualna decyzją 
administracyjną wydawaną z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie postępowania 
administracyjnego (Kpa). 
Osobie niezadowolonej z decyzji Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do 
organu II instancji, którym jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (KKK), o czym zainteresowana 
osoba jest każdorazowo pisemnie informowana w decyzji Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 
O powodach nieuznania praktyki zawodowej zainteresowana osoba jest szczegółowo 
indywidualnie informowana w decyzji odmownej.  
  

 
 

Wniosek nr 7  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Wystąpienie do stosownych organów o zniesienie funkcji 
inspektora nadzoru, a uprawnienia przekazać projektantom. 
Rozszerzyć uprawnienia inspektorów na projektowanie po 
spełnieniu określonych warunków  
 

WNIOSKODAWCA: 
Teresa 

BILIŃSKA 
 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Wniosek    jako   jedną   z  licznych  propozycji  zmian  do  ustawy  Prawo  budowlane  wraz   
z uzasadnieniem przekazano do KR z opinią, że zgodnie z obecnie ustawą Prawo budowlane, 
inwestor może projektantowi zlecić nadzór autorski, a także nadzór inwestorski, o ile 
projektant posiada także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi. Nie 
ma zakazu łączenia obowiązującą ustawą Prawo budowlane funkcji projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wybór należy do inwestora, który jest odpowiedzialny za prawidłowe 
zorganizowanie procesu budowlanego. 
 

 
 

Wniosek nr 8 

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Zwiększyć ilość szkoleń dla Członków Izby 
 
 

WNIOSKODAWCA: 
Włodzimierz 
LEWOWSKI 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Wniosek jest w trakcie realizacji.  
DOIIB dąży do stopniowego zwiększania ilości szkoleń. Rada Izby powołała Komisję 
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego (podobna Komisja działa od sierpnia 2010 r. 
również w Izbie Krajowej), złożoną z przedstawicieli różnych branż, której zadaniem jest nie 
tylko zapewnienie wzrostu ilości różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
inżynierów, ale także rozszerzanie ich tematyki tak, aby obejmowały wszystkie specjalności 
zawodowe. Na stronie internetowej DOIIB można znaleźć materiały z odbytych już szkoleń, 
które    mogą    być   pomocne   dla   osób   nie   mogących    bezpośrednio    uczestniczyć    
w organizowanych spotkaniach. Ta forma przekazywania wiedzy będzie dalej rozwijana. 
Szkolenia są organizowane tylko przy zainteresowaniu członków Izby konkretnymi tematami , 
czyli  przy zapewnieniu określonej frekwencji. Dotychczasowa frekwencja  jest brana pod 
uwagę przy wyborze miejsc, w których odbywają się spotkania. Zbierane są propozycje 
tematów szkoleń i sondowane zainteresowania tymi tematami wśród członków.  
 

 
 

Wniosek nr 9  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Zorganizować ośrodki zamiejscowe Izby.  
 
 

WNIOSKODAWCA: 
Włodzimierz 
LEWOWSKI 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Rada DOIIB przewidziała tworzenie Obwodowych Zespołów Członkowskich w obwodach 
wyborczych,  zamiast  tworzenia biur terenowych. W tym celu podjęła uchwałę nr 170/R/2010 
z dn. 16.12.2010 r. w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowe 
Zjazdy i członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych.  
Uchwała określa cele, zasady organizacyjne działalności Okręgowych Zespołów 
Członkowskich w obwodach wyborczych, a także zakres ich działania oraz koszty.  
 

 
 

Wniosek nr 10  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Problem potwierdzania „za zgodność z oryginałem” na 
dokumentacjach. 
 

WNIOSKODAWCA: 
Włodzimierz 
LEWOWSKI 



SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

Przekazano do KR PIIB. 

 
 
 
 

Wniosek nr 11  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów 
zorganizować cykl szkoleń z zakresu wymogów 
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO przy projektowania, 
budowie i utrzymaniu obiektów budowlanych 
 

WNIOSKODAWCA: 
Zbigniew 
WNĘK 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Wniosek jest w trakcie realizacji. 
Rada DOIIB uznała jego zasadność i planuje  przeprowadzenie szkoleń z szeroko 
rozumianego zakresu BHP.  

Krajowa Rada PIIB jest w trakcie opracowania zalecanego programu takich szkoleń we 
wszystkich izbach okręgowych. Po otrzymaniu wytycznych PIIB, szkolenia zostaną 
zrealizowane.  

Powołana przez Radę DOIIB Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, ma w swojej 
kompetencji przygotowanie  tematyki i harmonogramu  szkoleń.    
Informacje w tym zakresie będą zamieszczone na  stronie internetowej DOIIB. 
 

 
 

Wniosek nr 12  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Przewidzieć w Porządku Obrad przyszłych Zjazdów informacje na 
temat realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zjazdu lub 
Zjazdów. 
 

WNIOSKODAWCA: 
Zofia 

ZWIERZCHOWSKA 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Autorowi wniosku wysłano odpowiedź , w której poinformowano, że wniosek jest 
systematycznie realizowany. Pisemne Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady DOIIB za 
rok 2009, przekazane delegatom w materiałach zjazdowych, na str. 14-20 zawiera informacje 
dot. realizacji wniosków złożonych na VIII Zjeździe DOIIB 
 

 
 

Wniosek nr 13  

TREŚĆ WNIOSKU: 
przyszłe Zjazdy spraw.-wyborcze w okręgach przeprowadzić poza 
okresem ferii zimowych w naszym województwie 
 
 

WNIOSKODAWCA: 
Małgorzata 

MIKOŁAJEWSKA- 
JANIACZYK 

 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Realizacja wniosku będzie możliwa w roku 2014.  
Autorowi wysłano odpowiedź, w której poinformowano, że  Zespół Prawno-Regulaminowy nie 
podziela zasadności tego wniosku, gdyż w przypadku, kiedy członek Izby uprawniony do 
głosowania  nie  może   z   jakichkolwiek  przyczyn  wziąć  udziału  w  zebraniu  wyborczym   
w terminie wyznaczonym dla jego obwodu – na jego wniosek może być wpisany na listę osób 
uprawnionych do głosowania w innym obwodzie wyborczym. 
O potrzebie ewentualnego uwzględnienia wnioski winna zadecydować okręgowa Rada DOIIB, 
do kompetencji której należy to zagadnienie. 
 

 
 

Wniosek nr 14  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Umożliwienie na stronie internetowej DOIIB subskrypcji dla 
członków Izby (po zalogowaniu) nowych informacji umieszczanych 
na stronie i przesyłanie automatyczne tych informacji na podane 
adresy poczty mailowej. 
 

WNIOSKODAWCA: 
Mieczysław 
PANASIUK 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Wnioskodawcy przesłano informację, że od roku 2004 na stronie internetowej jest możliwe 
„zaprenumerowanie” bezpłatnej  informacji dot. szkoleń. Subskrypcję zamówiło ok. 15% 
Członków. 
We wrześni 2010 r. została  wdrożona nowa strona internetowa DOIIB. 
Strona zawiera informacje ogólne dot. działalności samorządu zawodowego, w tym składy 



organów DOIIB, regulaminy, uchwały, plan dyżurów członków Prezydium Rady, organów izby 
i radcy prawnego, a także informacje o szkoleniach, współpracy z zagranicą i innych 
działaniach izby. Jest również zamieszczona lista rzeczoznawców, którzy wyrazili zgodę na 
publikację ich danych. Nowością jest strefa dostępna tylko dla Członków DOIIB, w której m. in. 
Jest  możliwy dostęp do Serwisu Budowlanego on-line udostępniony przez  Wolters Kluwer. 
W chwili obecnej o dostęp do zasobów Serwisu zwróciło się ok. 100 osób. Na stronie są także 
informacje o Karcie Członkowskiej i przywilejach jakie ona daje.  
Planowana jest dalsza rozbudowa zasobów strony internetowej. 
 

 
 
Wniosek nr 15  

TREŚĆ WNIOSKU: 
Dostęp   wszystkich   członków   DOIIB   do   NORM ,  nie   tylko  
w siedzibie Izby, a przez Internet (z hasłem dostępowym). 
 

WNIOSKODAWCA: 
Andrzej 

ZAWADZKI 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Pełna realizacja wniosku nie jest możliwa ze względów finansowych.  Krajowa Rada PIIB po 
wstępnych rozmowach z PKN zrezygnowała z realizacji dostępu do norm on-line dla 
wszystkich członków PIIB. 
DOIIB jest w grupie izb okręgowych zainteresowanych umożliwieniem dostępu do norm dla 
swoich członków. Podjęto rozmowy między izbami okręgowymi,  mające na celu 
przygotowanie wspólnych rokowań z PKN.   
 

 
 
 

Wniosek nr 16  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Umożliwienie członkom Izby do korzystania z zasobów biblioteki 
znajdującej się na Politechnice we Wrocławiu, po okazaniu 
dokumentu przynależności do DOIIB i na zasadach określonych 
przez władze uczelni. 
 

WNIOSKODAWCA: 
Danuta 
DUCH- 

MACKANIEC 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Autorowi wniosku wysłano odpowiedź, w której poinformowano, że   nie ma przeszkód dla 
korzystania z biblioteki Politechniki Wrocławskiej. przez Inżynierów Budownictwa w tym 
członków DOIIB. Gdyby pojawiły się takie przeszkody Rada zobowiązuje Prezydium do 
podjęcia rozmów z władzami Politechniki Wrocławskiej w celu  uzgodnienia warunków 
korzystania z zasobów bibliotecznych przez członków DOIIB 
Niezależnie od tego dn. 24.11.2010 r. DOIIB podpisała Porozumienie o współpracy z PZITB 
O/Wrocław, na podstawie którego członkowie DOIIB mogą bezpłatnie (po okazaniu karty 
członkowskiej lub zaświadczenia) korzystać z zasobów bibliotecznych Ośrodka Informacji 
Budownictwa i Szkoleń WO PZITB 
 

 
 
 

Wniosek nr 17  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Umożliwienie    członkom   Izby   do   bezpłatnego   korzystania    
z instrukcji ITB, Aprobat ITB i innych aprobat technicznych 
znajdujących się w NOT we Wrocławiu. 
 

WNIOSKODAWCA: 
Danuta 
DUCH- 

MACKANIEC 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Wniosek został zrealizowany. 
DOIIB w dn. 24.11.2010 r. podpisała Porozumienie o współpracy z PZITB O/Wrocław opisane 
przy realizacji wniosku nr 16. 
 

 
 
 

Wniosek nr 18  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Wprowadzić zasadę organizowania przynajmniej trzech szkoleń 
dla członków Izby w siedzibach terenowych okręgów wyborczych 
tj. I, II i IV kwartale roku. 
 

WNIOSKODAWCA: 
Zenon 

NASKRĘT 
 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 
Wniosek w trakcie realizacji. 
Racjonalność wydatkowania środków na organizację szkoleń wymaga, aby była zapewniona 
odpowiednia frekwencja. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pojedynczy okręg 
wyborczy takiej frekwencji nie gwarantuje, a nawet w stosunkowo dużych miejscowościach 
zdarza się, że  ilość  osób  biorących udział  w  szkoleniu  jest  bardzo  niewielka.  W związku 



z możliwością powoływania obecnie grup członkowskich w terenie nic nie stoi na 
przeszkodzie, żeby organizować postulowane we wniosku szkolenia, ale przy założeniu, że 
odpowiednia  liczna grupa członkowska zdecyduje się przybyć na spotkanie wybierając temat 
i dogodny termin. W grę wchodzą także formy, które znajdują się na razie w fazie początkowej 
- szkolenia on-line albo specjalnie  przygotowane materiały, istotne dla podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych inżynierów, dostępne na stronie internetowej DOIIB  
 

 
 
 
 
 
 
 

Wniosek nr 19  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Izba powinna przeciwstawiać się dominacji branży 
architektonicznej nad pozostałymi branżami w projektowaniu 
 

WNIOSKODAWCA: 
Krzysztof 

WOŁKÓW 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

Brak podstaw prawnych do realizacji wniosku. 
Autorowi  wniosku  wysłano  odpowiedź,  w  której  poinformowano,  że  jest  to wniosek 
życzeniowy. Zgodnie z prawem budowlanym, organizowanie procesu budowlanego należy do 
kompetencji i obowiązków inwestorów. 
O wyborze projektanta decydują prawa wolnego rynku i kompetencje zawodowe osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w projektowaniu. Obowiązujące przepisy nie 
preferują architektów. Działania propagandowe należą do kompetencji Okręgowej Rady. 
 

 

Wniosek nr 20  

TREŚĆ WNIOSKU: 

 
Izba powinna wywierać nacisk na ministerstwo finansów aby 
należności podatkowe były realizowane dopiero  po zapłaceniu 
faktury przez inwestora. 
 

WNIOSKODAWCA: 
Krzysztof 

WOŁKÓW 

SPOSÓB   
REALIZACJ WNIOSKU: 

 

Przekazano do KR PIIB pismem l.dz. DOIIB/305/2010 z dn. 26.04.2010 r.   
 

 

 
Poruszony we wniosku nr 15 problem dostępu inżynierów budownictwa do norm jest jednym z ważnych celów 
działań Rady DOIIB. Obecne stanowisko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odnośnie kosztów zakupu 
dostępu on-line do zbioru ok. 5000 norm budowlanych i norm z nimi związanych (bez możliwości ich drukowania!) 
nie pozwala żadnej z Okręgowych Izb na taki zakup. Przy jednoczesnym dostępie tylko 25 osób do tego zbioru 
norm koszt zakupu wynosi ponad 4 mln zł, a przy zwiększeniu dostępności do 100 osób będzie dwukrotnie 
większy. Nie jest to koszt całkowity, gdyż po każdej nowelizacji za normę trzeba ponownie zapłacić. Trzeba więc 
wyraźnie zaznaczyć, że ze względów finansowych DOIIB nie jest obecnie w stanie zrealizować żadnego ze 
zgłaszanych wniosków, dotyczących bezpłatnego dostępu on-line do zasobu polskich norm budowlanych.  
Tym niemniej,  wspólnie z innymi  Izbami  Okręgowymi  będą  nadal  prowadzone  rozmowy z PKN na temat 
zmniejszenia kosztów indywidualnych zakupów norm przez członków PIIB. W maju 2011 r. PKN zaprezentuje 
swoją nową ofertę w tej sprawie na posiedzeniu Rady Krajowej PIIB. 

 
 

 
B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2010 

Wykonanie budżetu DOIIB w roku 2010 było zbliżone do wcześniej zaplanowanych kwot. Na podstawie 
wyników finansowych za 10 miesięcy w budżecie wprowadzono drobne zmiany dostosowując niektóre pozycje do 
ekstrapolowanych wartości spodziewanych na koniec roku. Po stronie przychodów zapisano 3571,6 tys. zł, przy 
czym przychody okazały się o 4,1 % większe od planowanych, chociaż nie osiągnęły tego samego poziomu, co w 
roku 2009. Poziom zaplanowanych kosztów – 3 330 tys. zł o 2,1 % przekroczył przewidywany poziom,  niemniej  
nadal  rok zamknął dodatnim wynikiem finansowym, który w ujęciu księgowym wyniósł 315,5 tys. zł. 

Podstawowy źródłem wpływów do budżetu są składki członkowskie. Niestety nie została osiągnięta 
zakładana na początku roku  liczba 10 000 czynnych członków DOIIB (wg stanu na dzień 31.12.2010 było to 
9976 osób), dlatego ta pozycja budżetu, nawet po korekcie, została zrealizowana w 99,9 %. O 0,9 % większe od 
preliminowanych były wpływy z tytułu wpisowego; o prawie 29 % więcej osób poddało się też procedurze 
kwalifikacyjnej, co miało bezpośredni wpływ na przychody z tego tytułu. W dziedzinie działalności gospodarczej w 
roku 2010 wystąpiły zdarzenia wpływające zarówno na wzrost przychodów, jak też ich obniżenie, chociaż wynik 
sumaryczny przekracza plan o ponad 19 %. Dotychczasowy  najemca  pomieszczenia  biurowego   zrezygnował   
z   dalszego  wynajmu  i obecnie zwolniony pokój będzie wykorzystywany na potrzeby własne Izby. Została 
natomiast wynegocjowana wyższa stawka wynajmu kompleksu pomieszczeń restauracyjnych. Inne przychody, 



np. dotyczące interpretacji uprawnień dla podmiotów gospodarczych, reklamy itp. nie mają charakteru stałego i są 
trudne do dokładnego zaplanowania. 
      Koszty administracyjne to nieco ponad ¼ wszystkich kosztów i były one o 2,1 % wyższe od 
preliminowanych. Ponad połowę z nich stanowią wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia, które były zbliżone do 
założeń budżetowych (przekroczenie o 2 %). O 4,1 % wyższe były koszty usług obcych, na co wpłynęła m.in. 
konieczność poszerzenia obsługi prawnej Izby. Natomiast pozostałe pozycje – zużycie materiałów oraz pozostałe 
koszty były odpowiednio mniejsze o 3 i 3,7 % od planowanych. 
 Większa intensywność działań Izby w tym powołanie nowych komisji oraz częstsze spotkania Rady, 
natężenie pracy poszczególnych organów związana była z niewielkim przekroczeniem kosztów statutowych 
(średnio o 2,3 %).  Wyższe od planowanych wydatki dotyczą przede wszystkim tych organów, w których liczba 
rozpatrywanych spraw jest trudna do precyzyjnego określenia (OSD, OROZ, OKK). W przypadku OKK koszty 
były wprawdzie większe, ale zrównoważone przez większe przychody z tytułu opłat za procedury kwalifikacyjne. 
Koszty szkoleń w roku 2010 okazały się niższe, niż w roku poprzednim, mniejsze kwoty wydatkowano na 
indywidualne dofinansowania, wsparto dotacją tylko dwie konferencje. Jak zwykle najdroższą pozycję działań na 
rzecz członków stanowiły biuletyny czasopisma prenumerowane raz na kwartał i tu, jak i w przypadku pozostałych 
kosztów zanotowano  niewielki   wzrost   wydatkowanych   środków   (odpowiednio  2,8 %  i  1,7 %)  w stosunku 
do wartości budżetowych. W założonych wielkościach zmieściły się koszty pomocy losowej i Zjazdu. Pozostałe 
pozycje oraz koszty działalności gospodarczej oscylowały wokół 100 %. W kosztach działalności gospodarczej 
mieści się kwota 91,4 tys. zł, która stanowi amortyzację wcześniejszych inwestycji związanych z nieruchomością 
oraz wyposażeniem restauracji i nie wiąże się z wydatkowaniem środków pieniężnych w danym roku.   

Fundusz zapasowy, którego wielkość skorygowano w momencie wprowadzania zmian do budżetu został 
wykorzystany w 12 %. 

Rok  2010  zamknął  się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 315,5 tys. zł. W wyniku 

finansowym nie były uwzględnione, wydzielone w osobnej pozycji odsetki od wkładów bankowych, które w roku 
2010 przyniosły 55,1 tys. zł przychodu. 

 Gospodarka finansowa DOIIB była na bieżąco kontrolowana przez biegłego księgowego. Po 
zakończeniu roku obrachunkowego został sporządzony przez niego bilans przedstawiający sytuację majątkową i 
finansową izby w roku 2010. Z bilansem, który z uwagi na objętość nie jest powielany w większej ilości 
egzemplarzy, można się zapoznać w biurze DOIIB lub podczas Zjazdu. W ujęciu bilansowym zysk netto w roku 
2010 wyniósł 354 950,27 zł. 

 

 ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU DOIIB za 12 m-cy 2010 
 

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU DOIIB  
                        za 12 m-cy 2010 

 Piotr  
Borowa 

Dobrzański 
2011-02-28 

 BUDŻET WYKONANIE 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 rok 
w tys. zł 

1.01 - 31.12. 
2010 w tys. zł 

% wyk. 
budżetu 

1 2 3 4 

A. PRZYCHODY 3 571.6 3 717.3 104.1 

1. Składki (9 900*25 zł*12 m.-cy) 2 970.0 2 966.7 99.9 
2. Wpisowe (550*100 zł) 55.0 55.5 100.9 
3. Procedura kwalifikacyjna (350*1276 zł) 446.6 575.6 128.9 

4. Pozostałe usługi - działalność gospodarcza 100.0 119.1 119.1 

B. KOSZTY 3 330.00 3 401.3 102.1 

I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 895.0 912.6 102.0 

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 470.0 478.8 101.9 

2. Usługi obce (czynsz, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 

310.0 322.7 104.1 

3. Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 

50.0 48.5 97.0 

4. Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 

65.0 62.6 96.3 

II. KOSZTY STATUTOWE (z funduszem zapasowym) 2 280.0 2 333.5 102.3 

1. Koszty bieżącej działalności organów DOIIB 915.0 1 026.5 112.2 

a) Koszty działalności OKR 60.0 56.7 94.5 

b) Koszty działalności OSD 140.0 164.9 117.8 

c) Koszty działalności ORZOZ 165.0 174.6 105.8 



d) Koszty działalności OKK 550.0 630.3 114.6 

   - w tym koszty procedur kwalifikacyjnych 414.9  

   - koszty bieżącej działalności OKK 215.4  

2. Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie) 265.0 289.6 109.3 

3. Działania na rzecz Członków 770.0 745.7 96.8 

  a) seminaria i szkolenia 180.0 139.8 77.7 

  b) biuletyny i czasopisma 515.0 529.6 102.8 

  c) pozostałe wydatki  75.0 76.2 101.7 

4. Fundusz pomocy losowej 55.0 52.4 95.3 

5. Okręgowy Zjazd Delegatów, zebrania wyborcze w obwodach 150.0 138.0 92.0 
6. Współpraca z zagranicą i innymi organizacjami 75.0 75.3 100.4 

7. Fundusz zapasowy (rezerwa) 50.0 6.0 12.0 

III KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 155.0 155.2 100.1 

Koszty najmu, inne koszty działalności gospodarczej 155.0 155.2 100.1 

C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B) 241.60 315.50 130.6 

  - w tym na działalności gospodarczej -155 -36.1 23.3 

D. INNE WYDATKI    
1. Koszty związane z budynkiem w Przesiece 600.0 5.0 0.8 

2. Podatek dochodowy (przy założ. wydatków na bud. w Przesiece jw.) 114.0 2.3 2.0 

E. DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1. Odsetki od wkładów bankowych 4,0% (600 tys.) 24.0 55.1 229.6 

2. Stan środków na lokatach bankowych (31.12.2010) 1 855.7 1 522.0 82.0 

3. Stan bieżących rachunków bankowych (31.12.2010) 60.9 752.3 1235.3 

 
 
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2011 

 
 Projekt budżetu na rok 2011 bierze pod uwagę doświadczenia wynikające  z analizy przychodów i 
kosztów roku poprzedniego oraz przewidywane zmiany 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.  Założono,  że w roku 2011 liczba 
czynnych członków Izby, tzn. opłacających na bieżąco składki, osiągnie poziom 10 100. Wzrost liczby członków 
jest pochodną zmian na listach – skreśleń, zawieszeń, wznowień członkostwa oraz wpisów dokonywanych po raz 
pierwszy, a zatem nie wynika tylko z ilości pozytywnych decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych w 
roku poprzednim. Ostatecznie przyjęto, że 550 osób wniesie opłaty wpisowe. 
 Drugą bardzo ważną pozycją przychodów są opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie 
uprawnień budowlanych. W budżecie przyjęto liczbę starających się na poziomie 320 osób zakładając opłaty w 
wysokości 1317 zł. 
 Przychody z działalności gospodarczej, których zasadniczym źródłem jest wynajem tylko powierzchni 
gastronomicznej, gdyż zrezygnowano z wynajmu powierzchni biurowej, ustalono na poziomie 65 tys. zł. 
 Przychody z depozytów bankowych umieszczone są w osobnej pozycji. Przy oprocentowaniu na 
poziomie 4 % i średniej wielkości zdeponowanych kwot możemy spodziewać się odsetek rzędu 60 tys. Wielkość 
depozytów bankowych będzie zależała od sposobu zarządzania lokatami, co może istotnie wpływać na wielkość 
tych przychodów na koniec roku. 
 Przewiduje się sumaryczny wzrost kosztów o ok. 2 %. W przypadku kosztów administracyjnych 
największy procentowy wzrost, w stosunku do kosztów zaksięgowanych w ubiegłym roku, planowany jest w 
zakresie wynagrodzeń (o ok. 21 %). Wynika to przede wszystkim z konieczności przyjęcia dodatkowej osoby do 
obsługi organów ORZOZ i OSD oraz wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego. W pozostałych pozycjach 
przewidziano kilkunastoprocentowy  wzrost kosztów związany ze stałym wzrostem cen towarów i usług oraz 
wymiany części sprzętu komputerowego. 
 W budżetach poszczególnych Komisji zakłada się zmniejszenie kosztów w stosunku do roku 2010. 
Przewiduje się jedynie kilkuprocentowy wzrost kosztów działania OKR. Koszty bieżącej działalności Rady DOIIB 
zwiększono o 7 % biorąc pod uwagę zwiększoną ilość jej posiedzeń wynikającą z ilości nowych przedsięwzięć 
zaplanowanych do zrealizowania w bieżącej kadencji.  



Niewielki wzrost przewidziano w grupie kosztów działań prowadzonych na rzecz członków. Tutaj  największą  
pozycję  stanowi  prenumerata  czasopism,  których  cena  zwiększa  się  z każdym rokiem. Jednakże w tym roku 
kwota ta została znacznie obniżona po przeprowadzonej ankiecie wśród członków DOIIB i zmniejszeniu ilości 
wysyłanych dodatkowych czasopism.  
Trzeba zwrócić uwagę na ponad trzykrotny wzrost kwoty przewidzianej na pozostałe wydatki w grupie działań na 
rzecz członków. Przewidziano w niej znaczną kwotę na rozpoczynające swoją działalność Obwodowe Zespoły 
Członkowskie oraz przygotowania do wdrożenia na stronie DOIIB dostępu szkoleń i serwisów prawnych. 
W razie potrzeby zwiększenia kosztów działania na rzecz członków będzie można skorzystać z rezerwy 
budżetowej wynoszącej 100 tys. zł.  
Zmniejszono koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB biorąc pod uwagę, że jest to tylko zjazd sprawozdawczy i nie 
będzie zjazdów obwodowych. 
  Budżet przygotowano w ujęciu księgowym, co ułatwia potem bieżący nadzór nad jego 
realizacją. Przyjęta forma opracowania oznacza, ze część kosztów to amortyzacja budynków  i  wyposażenia,  
które  wchodzą  w skład kosztów, chociaż nie zawsze wiążą się z bieżącym wydatkowaniem środków. 
 W budżecie zarezerwowano  kwotę 60 tys.  zł  na prace związane z nieruchomością w Przesiece, przede 
wszystkim na ewentualne remonty zabezpieczające obiekt oraz koszty związane z ewentualnym zbyciem 
nieruchomości. 

 

PROJEKT BUDŻETU 2011 

 

A. Projekt Budżetu 2011 -  PRZYCHODY       

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Konto 
Kwota w 

tys. zł 
(2011) 

Struktura w 
budżecie 

2011 

  PRZYCHODY   3571,4 100,00% 

1 Składki  10 100*25zł*12 miesięcy   3030,0 84,84% 

2 Wpisowe  550*100zł   55,0 1,54% 

3 Procedura kwalifikacyjna    320x1317,0 zł   421,4 11,80% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza  65,0 1,82% 

B. Projekt budżetu 2011 -  Grupowanie wydatków 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Konto 
Kwota w 

tys. zł 
(2011) 

Struktura w 
budżecie 

2011  

  KOSZTY   3468,0   

I. Koszty administracyjne 551 1073,0 100,00% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 551-1 580,0 54,05% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe, 
pozostałe) 551-2 370,0 34,48% 

3 
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, 
energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 551-3 55,0 5,13% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, 
inne koszty) 551-4 68,0 6,34% 

II.  Koszty statutowe 552 2230,0 100,00% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 552-1 855,0 38,34% 

  OKR   60,0 2,69% 

  OSD   140,0 6,28% 

  ORZOZ   155,0 6,95% 

  OKK   500,0 22,42% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z 
działaniem Rady) 552-2 310,0 13,90% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c 552-3 750,0 33,63% 

a seminaria i szkolenia   180,0 8,07% 

b biuletyny i czasopisma   300,0 13,45% 



c pozostałe wydatki   270,0 12,11% 

4 Fundusz pomocy losowej 552-4 55,0 2,47% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 552-5 60,0 2,69% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 552-6 100,0 4,48% 

7 Fundusz zapasowy 552-7 100,00 4,48% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   165,0 100,00% 
  Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej   165,0   

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY A-B 103,4   

D Inne wydatki       

1 Koszty związane z budynkiem w Przesiece  60,0   

E DANE UZUPEŁNIAJĄCE       

1 Odsetki od wkładów bankowych      60,0   

  Aktualny stan środków:  lokaty (31.12.2010)   1522,0   

  Rachunek bieżący (31.12.2010+B17)   752,3   

 
 
Szanowni Państwo, 

 

Rok 2010 zapoczątkował trzecią kadencję działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Trudne 

ale bardzo owocne początki budowania podstaw naszej Dolnośląskiej Izby mamy już za sobą. Teraz są przed 

nami nowe wyzwania i jest czas realizacji zadań na nowych polach aktywności.  

Szczególnym polem tej aktywności jest szeroko rozwijana bezpośrednia działalność statutowa na rzecz 

wszystkich członków DOIIB. Podstawowym elementem tych działań jest znaczne usprawnienie komunikacji 

pomiędzy Organami Izby i jej członkami, a także między samymi członkami. Bardzo dobrym elementem tej 

komunikacji, a także możliwością indywidualnej aktywności samych członków Izby, są przygotowane w grudniu 

2010 r. zasady tworzenia Obwodowych Zespołów Członkowskich (OZC) w obwodach wyborczych. OZC będą 

powoływane jako zespoły Rady DOIIB,  a  ich  kierowanie powierzane będzie jednemu z delegatów na Zjazdy 

Okręgowe. W momencie redakcji niniejszego sprawozdania powstał już pierwszy 21 osobowy zespół członkowski 

w obwodzie kamiennogórskim.   

Pod koniec roku został wydany przez DOIIB pierwszy numer elektronicznego czasopisma „Budownictwo 

Dolnośląskie”. Mamy nadzieję, że czasopismo to będzie dobrze służyć naszej społeczności inżynierów 

budownictwa. Przed Redakcją i Radą Programową jest jeszcze sporo pracy, aby „Budownictwo Dolnośląskie” 

stało się liczącym czasopismem technicznym w branży budowlanej na Dolnym Śląsku i w całej Polsce. Głównym 

zadaniem tego czasopisma jest promocja dolnośląskich inżynierów budownictwa i ich dokonań zawodowych oraz 

prezentacja najciekawszych obiektów budowlanych Dolnego Śląska.  

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

internetowa, którą co miesiąc odwiedza już ponad 10 tyś. osób. Jej zawartość będzie nadal wzbogacana i 

uaktualniana. 

W obecnej kadencji jednym z najważniejszych priorytetów działań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest 

dbałość o intensywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Jest to ustawowe zadanie 

naszej Izby. W naszej Dolnośląskiej Izbie powołana zostawała więc Komisja Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego oraz opracowano stosowne zasady, na podstawie których będziemy mogli wyraźnie zwiększać ilość 

i jakość prowadzonych szkoleń. Dyskutowane są też obecnie projekty krajowych regulacji w zakresie 

obowiązkowości podnoszenia kwalifikacji przez wszystkich członków Izby i indywidualnej rejestracji odbytych 

szkoleń. Są to poważne organizacyjne i finansowe wyzwania dla naszej Dolnośląskiej Izby. 

 



 

 

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

formach. Praca Zespołu Prawno-Regulaminowego przy opiniowaniu różnych aktów prawnych z dziedziny 

budownictwa była intensywna, choć ze smutkiem należy zauważyć, że opinie naszego środowiska inżynierów są 

dość rzadko uwzględniane przez instytucje tworzące prawo.  

Dobre rezultaty przynoszą nasze działania w zakresie kontaktów z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego, Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz Kierownikami Wydziałów 

Architektury i Budownictwa w starostwach powiatowych Dolnego Śląska. Zapoczątkowana przed kilkoma laty 

dobra współpraca Dolnośląskiej Izby z tymi Instytucjami w celu wspólnego ustalania interpretacji przepisów prawa 

z dziedziny budownictwa powinna  być kontynuowana.      

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 X Zjazdu. 

 

Z poważaniem 

 
 
 
 
               Przewodniczący Rady                                            Skarbnik (od 13.01.2011 r.) 

 

  dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr                                            mgr inż. Janusz Szczepański 

          

 

 

   Skarbnik (do 13.01.2011 r.)                        Sekretarz                        Z-ca Sekretarza (do 13.01.2011 r.)    

 

   dr inż. Andrzej Pawłowski               mgr inż. Anita Fokczyńska           mgr inż. Grażyna Kaczyńska 

 
 
  Wrocław, 21.03.2011 r. 

 
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 49/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 21.03.2011r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi losowej  
 
 

UCHWAŁA NR 50/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 21.03.2011r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi losowej  



 
UCHWAŁA NR 51/1-41/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2011 r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków 41 osób. 

 
UCHWAŁA NR 52/1-18/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2011 r. 

 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

 

UCHWAŁA NR 53/1-28/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 28 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 54/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 55/1-9/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 56/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

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 57/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 58/1-3/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 59/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 60/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 61/1-8/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA Nr 62/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 30/2/R/2011 z dnia 28.02.2011 dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 



 
UCHWAŁA NR 63/TR/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2011 r. 

 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
(Josef Kopal, obywatel Republiki Czeskiej  - w związku z realizacją zadania 

realizacja zadania ”Czesko-Polski Singltrek pod Smrkiem w Górach Izerskich”)   
 

UCHWAŁA NR 64/1-27/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków 27 osób. 
 

UCHWAŁA NR 65/1-20/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 20 osób 

 

UCHWAŁA NR 66/1-26/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 26 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 67/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 
 

UCHWAŁA NR 68/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

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 69/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

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 70/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 71/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 72/1-7/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 73/1-4/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

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 74/1-11/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób 

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

UCHWAŁA NR 75/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 32/2/R/2011 z dnia 28.02.2011r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 76/1-24/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.05.2011 r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków 24 osób. 

 
UCHWAŁA NR 77/1-13/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.05.2011 r. 

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

 

UCHWAŁA NR 78/1-10/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 



 
 

UCHWAŁA NR 79/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 
 

UCHWAŁA NR 80/1-7/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

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 81/1-6/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 82/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 83/1-3/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 84/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 85/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

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 86/1-8/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011r. 
 

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

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

 



 
 

UCHWAŁA NR 87/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 27.05.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 57/3/R/2011 z dnia 30.03.2011r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

 
UCHWAŁA NR 88/1/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 27.05.2011 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 74/1/R/2011 z dnia 28.04.2011r. dot. skreślenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 89/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.06.2011 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady DOIIB nr 18/PR/2011  
z dn. 26.04.2011  w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Dolnośląskich  

Dni Budownictwa 2011 i kosztów organizacji tego przedsięwzięcia 
 
 

§ 1 
 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę podjętą przez Prezydium Rady 
DOIIB nr 18/PR/2011 z dn. 26.04.2011, w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Dolnośląskich Dni 
Budownictwa 2011 i kosztów organizacji tego przedsięwzięcia. 
Uchwała  Prezydium Rady DOIIB nr 18/PR/2011 z dn. 26.04.2011 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UCHWAŁY RADY DOIIB NR 89/R/2011  

 
UCHWAŁA Nr  18/PR/2011 

PREZYDIUM RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 26.04.2011 

 
w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011 

i kosztów organizacji tego przedsięwzięcia 
 

§ 1 
Na podstawie §3 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad PIIB (19-20.06.2009) Rada DOIIB realizując ustawowe 
zadanie izby inżynierów budownictwa określone w art. 8 pkt 2 i 6 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów, powołuje Zespół    ds.  organizacji    Dolnośląskich   Dni  Budownictwa  
2011   w   celu   zorganizowania  i przeprowadzenia ich obchodów.  
Skład Zespołu:  
Przewodniczący:   Eugeniusz Hotała  
Członkowie:   Aleksander Nowak  
                                    Grażyna Kaczyńska 

Anita Fokczyńska  
Andrzej Pawłowski  
Janusz Szczepański  
Jakub Pisarek  
Wiesława Grzelka-Wyppych 

 

§ 2 
Obchody Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011 składać się będą z następujących części:  

1. Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu lub w październiku 2011 r.  
2. Centralnej Uroczystości Dolnośląskich Dni Budownictwa 2011 we Wrocławiu, połączonej z obchodami 
X-lecia DOIIB i organizowanej we współpracy z PZITB O/Wrocław, 



3. Innych imprez i przedsięwzięć, organizowanych wspólnie z uczelniami i stowarzyszeniami naukowo-
technicznymi oraz innymi Izbami krajowymi lub zagranicznymi.    

 
§ 3 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:  
1. ustalenie programu Forum Inżynierskiego DOIIB i Centralnej uroczystości Dni Budownictwa 2011 we 
Wrocławiu (w uzgodnieniu z PZITB O/Wrocław)  
2. ustalenie listy uczestników poszczególnych części obchodów  
3. ustalenie terminów i miejsc spotkań  
4. zapewnienie sprawnej logistyki przedsięwzięcia  
5. rozliczenie merytoryczne i finansowe spotkań  

 
§ 4 

1. Koszty organizacji Forum Inżynierskiego  ustalone zostaną na podstawie uchwały Rady DOIIB.  
2. Wysokość  partycypacji  DOIIB  w  kosztach  organizacji  centralnej  uroczystości  Dolnośląskich Dni 
Budownictwa i obchodów X-lecia DOIIB we Wrocławiu (organizowanej wspólnie z PZITB O/Wrocław) nie może 
przekroczyć kwoty 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)  
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 90/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
z dnia 09.06.2011 r. 

 
 w sprawie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego 2011  

 

§ 1 
 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, że koszty organizacji Forum 
Inżynierskiego we wrześniu 2011 r. nie powinny przekroczyć kwoty 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 
złotych)  

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 91/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
z dnia 09.06.2011 r. 

 
 w sprawie formy i kosztów obchodów 10-lecia Izby w roku 2011 w obwodach wyborczych/powiatach 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, że: 
1. Obchody 10-lecia DOIIB w obwodach wyborczych/powiatach zostaną zorganizowane w formie spotkań 

szkoleniowo-integracyjnych członków tych obwodów z przedstawicielami Rady oraz innych organów DOIIB w 
okresie wrzesień 2011 – październik 2012    

2. Za organizację spotkań, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB. 
3. Koszty organizacji tych spotkań w roku 2011 pokryte będą z funduszu przeznaczonego w budżecie na 

szkolenia członków DOIIB, przy czym Prezydium Rady może w ramach swoich upoważnień zwiększyć środki 
budżetowe na ten cel na podstawie stosownej uchwały.  

4. Koszty organizacji i sposób finansowania tych spotkań w roku 2012 określi odrębna uchwała Rady DOIIB, 
podjęta w okresie przygotowania prowizorium budżetowego na rok 2012. 

 

 § 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR  92/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.06.2011 r. 
 

 w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB OZC-2/21/S w obwodzie 
świdnickim  

 

§ 1 
Na podstawie  § 1 ust. 3 uchwały Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r.  i  Wniosku o powołanie Stałego 
OZC z dn. 20.05.2011 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie Świdnickiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC-2/21/S. 
 

§ 2 
4. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, Przewodniczącym OZC-2/21/S jest 

mgr inż. Daniel Jarząbek – DOŚ/BO/0287/04, Delegat na Zjazdy DOIIB kadencji 2010-2014. 
 
5. W skład OZC-2/21/S,  na  dzień powołania wchodzą 4 osoby,  które  podpisały  wniosek   o jego powołanie, 

wg załącznika nr 1 do uchwały. 
 

6. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB a także koszty ich działalności 
określa uchwała Rady DOIIB nr 170/R/2010 z dn. 16.12.2010 r. 

  
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 93/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.05.2011 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB  
dotyczących przyznania zapomogi losowej Członkom DOIIB 

 
UCHWAŁA NR 94/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
z dnia 09.06.2011 r. 

 
w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 

 

 
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1 
 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do 
Krajowej Rady  PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu: 
 

dr inż. Leszkowi Krawczykowi nr członkowski DOŚ/BD/0007/01 

 
Uzasadnienie wyróżnienia: 
 
Skarbnik Okręgowego Zespołu Organizacyjnego DOIIB  
Z-ca Przewodniczącego Rady DOIIB sprawujący nadzór nad realizacją budżetu izby. 
Powierzono mu rozeznanie możliwości, zakresu i opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej DOIIB. 
Był odpowiedzialny za pozyskanie własnej siedziby izby, przewodniczył pracami powołanego w 2004 r. Zespołu 
ds. nieruchomości przy ul. Garbary 5 we Wrocławiu. 
Doprowadził do zakupu a potem remontu i adaptacji obiektu na potrzeby siedziby samorządu zawodowego.  
Delegat Okręgowy I kadencji 
Rzeczoznawca budowlany, uznany autorytet zawodowy. 
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 95/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.06.2011 r. 
 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 
 

 
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się 
co następuje: 

§ 1 
 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do 
Krajowej Rady  PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu: 
 

mgr inż. Stanisławowi Kapelskiemu nr członkowski DOŚ/BD/0979/01 
 

Uzasadnienie wyróżnienia: 
Członek Okręgowego Zespołu Organizacyjnego DOIIB. 
Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego I kadencji 
Delegat Okręgowy I kadencji 
Rzeczoznawca budowlany. 
 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA NR 96/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.06.2011 r. 
 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 
 

 
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1 
 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do 
Krajowej Rady  PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu: 
 

dr inż. Marianowi Personie nr członkowski DOŚ/BO/0010/01 

 
 
Uzasadnienie wyróżnienia: 
 
Członek Okręgowego Zespołu Organizacyjnego DOIIB. 
Członek Rady DOIIB I i II kadencji 
Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB I kadencji 
Delegat Krajowy I i II kadencji 
Delegat Okręgowy I, II i III kadencji 
Rzeczoznawca budowlany. 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 97/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.06.2011 r. 
 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 
 

 
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1 
 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do 
Krajowej Rady  PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu: 
 

dr inż. Janowi Czupajłło nr członkowski DOŚ/BO/0485/02 

 
 
Uzasadnienie wyróżnienia: 
 
Brał  czynny  udział  w  przygotowaniu  i  doprowadzeniu do podpisania porozumień o współpracy z sześcioma 
zagranicznymi izbami inżynierów budownictwa.  
Uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami izb niemieckich w Polsce i na terenie Niemiec. 
Członek Rady DOIIB III kadencji (od roku 2011). 
 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NR 98/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.06.2011 r. 
 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 
 



 
Działając na podstawie Uchwały nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się 
co następuje: 
 

§ 1 
 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa występuje z wnioskiem do 
Krajowej Rady  PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu: 
 

prof. dr hab. inż. Antoniemu Biegusowi nr członkowski DOŚ/BO/4872/01 

 
 
Uzasadnienie wyróżnienia: 
 
Delegat Okręgowy I kadencji 
Rzeczoznawca budowlany, uznany autorytet moralny i zawodowy. 
Nauczyciel akademicki,  aktywnie uczestniczy w  podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Izby. 
W roku 2006 przeprowadził 4 szkolenia pt. Błędy projektowania stalowych konstrukcji na tle katastrofy Hali MTK 
w Chorzowie 
W  2007 r. przeprowadził 11 szkoleń w zakresie projektowania konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 
3, a także z zakresu obciążeń wg europejskiej normy śniegowej.  W roku 2008  przeprowadził kolejne 4 szkolenia, 
w 2009 roku 5 szkoleń, a w 2010  roku 8 szkoleń w zakresie projektowania konstrukcji stalowych. 
Szkolenia prowadzone przez profesora A.Biegusa cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem  członków  izby  ze  
względu  na  poziom  przekazywanej  wiedzy  i aktualna tematykę inżynierską.  

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
 

UCHWAŁA NR 99/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.06.2011 r. 

 

w sprawie warunków, trybu i terminu zbycia nieruchomości w Przesiece  

 

§1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie § 15 Regulaminu okręgowych rad PIIB i 
uchwałą 31/Z/2011 X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB z dnia 14-04-2011r. wyraża zgodę na zbycie 
nieruchomości będącej własnością DOIIB położonej w Przesiece przy ul. Karkonoskiej 26, gmina Podgórzyn, 
opisanej w księdze wieczystej nr JG1J/00020212/3, składającej się z działki gruntu oznaczonej numerem 20 o 
pow. ok. 6600 m

2
 oraz budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi (przeznaczonymi do 

rozbiórki), stanowiącego odrębną nieruchomość.  
 

§2 
1. Rada DOIIB zobowiązuje niżej wymienione osoby do przygotowania ogłoszeń o sprze-daży, podania ich do 

publicznej wiadomości, negocjowania warunków umów pośrednictwa sprzedaży, zebrania ofert oraz 
negocjacji warunków umowy zbycia nieruchomości:  
a. Z-cę Przew. Rady      -  Andrzeja Kudłę   (Przewodniczący Zespołu ds. realizacji  

                 inwestycji w Przesiece)  
b.    Skarbnika DOIIB    -   Janusza Szczepańskiego 
c.    Członka Rady    -   Wiesławę Grzelkę-Wyppych 
d.    Członka Rady      -   Piotra Zwoździaka 
e.    Członka Rady    -   Jana Czupajłłę  

2. Do prowadzenia obsługi administracyjnej Rada DOIIB powołuje pracownika biura Panią Ewę Ulicką 
3. Rekomendowane oferty sprzedaży wraz z projektem umowy sprzedaży Zespół przedstawi Radzie DOIIB do 

akceptacji. 
 

§3 
Cena wyjściowa zbycia nieruchomości została określona w wysokości 1.950,00 tys. zł (słownie: jeden milion 
dziewięćset pięćdziesiąt  tysięcy złotych) 
 
 

§4 
Wynegocjowana cena zbycia przedmiotowej nieruchomości nie może być niższa niż cena zakupu wraz z 
poniesionymi do dnia 09-06-2011r pozostałymi kosztami, w tym kosztami utrzymania obiektu. 
 



§5 
W przypadku nie uzyskania w terminie do 31-05-2012 ceny zbycia nieruchomości conajmniej w wysokości 
określonej w §4 niniejszej uchwały, Rada DOIIB podejmie dalsze postanowienia co do trybu i warunków 
sprzedaży nieruchomości. 
 

 

§6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 

UCHWAŁA NR 100/R/2011 
Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 09.06.2011 r. 
 

w sprawie przedłużenia terminu składania zgłoszeń  
udziału w Konkursie Inżynier Roku 

 
§ 1 

 
Okręgowa Rada DOIIB postanawia przedłużyć termin składania zgłoszeń udziału w Konkursie Inżynier Roku 
DOIIB do dnia 30.06.2011 r. 
       

§2 
Informacja o nowym terminie zgłoszeń będzie zamieszczona na stronie internetowej DOIIB.  
 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 
 

UCHWAŁA NR 101/R/2010 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-06-22 
 

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

 
 
 

UCHWAŁA NR 102/R/2010 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-06-22 
 

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

 
 

UCHWAŁA NR 103/R/2010 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-06-22 
 

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

 
 

UCHWAŁA NR 104/R/2010 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-06-22 
 

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

 
 

UCHWAŁA NR 105/R/2010 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-06-22 
 

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



 
 

UCHWAŁA NR 106/R/2010 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-06-22 
 

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

 
 

UCHWAŁA NR 107/1-16/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków 16 osób. 
 

UCHWAŁA NR 108/1-13/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

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

 

UCHWAŁA NR 109/1-18/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 110/1-3/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 111/1-8/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

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 112/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

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 113/1-59/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 59 osób 

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



 
 
 
 

UCHWAŁA NR 114/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 115/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 116/1-9/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

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

UCHWAŁA NR 117/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2011 r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 118/1-2/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2011 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 80/5/R/2011 z dnia 27.05.2011r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 119/1-58/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków 58 osób. 
 

UCHWAŁA NR 120/1-15/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

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

 

UCHWAŁA NR 121/1-17/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 122/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 



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

(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 

UCHWAŁA NR 123/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

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 124/1-19/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 125/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 126/1-7/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 127/1-11/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób 

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

UCHWAŁA NR 128/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 113/1/R/2011 z dnia 29.06.2011r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

 
UCHWAŁA NR 129/1/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.07.2011 r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 86/8/R/2011 z dnia 27.05.2011r. dot. skreślenia z listy członków 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 130/1-47/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków 47 osób. 
 

UCHWAŁA NR 131/1-17/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

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

 



UCHWAŁA NR 132/1-13/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 133/1-4/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

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 134/1-6/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 135/1-14/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 136/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

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

(której członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 137/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

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 138/1-6/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

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 139/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.08.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 124/1/R/2011 z dnia 28.07.2011r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 

 
UCHWAŁA NR 140/1/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.08.2011 r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

(na wniosek zainteresowanego) 

 



UCHWAŁA NR 141/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 05.09.2011 r. 

 

 w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych  

w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2011  

 

 

§ 1 

Rada wyraża zgodę na pokrycie kosztów spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 

2011 do kwoty 20.000,- zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za jedno spotkanie. 

 

 

§ 2 

Preliminarz  kosztów  będzie  zatwierdzany  każdorazowo  przez  Przewodniczącego  Rady   i Skarbnika DOIIB. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 
 

UCHWAŁA NR 142/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 05.09.2011 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego  

XI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2012 r. 

 

§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół Organizacyjny X Zjazdu 

Sprawozdawczego DOIIB w następującym składzie: 

Przewodniczący:  1)  Aleksander Nowak   

Z-ca Przewodniczącego: 2)  Tadeusz Olichwer   

Członkowie:  3)  Danuta Paginowska 

   4)  Roma Rybiańska 

   5)  Barbara Pawnuk 

   6)  Anita Fokczyńska  

   7)  Małgorzata Czajkowska 

     

 

§ 2 

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

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 
UCHWAŁA NR 143/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 05.09.2011 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu XI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2012 r. 

 

§ 1 

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

budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. nr 5/2001 z późn. zm.) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby 



Inżynierów Budownictwa ustala dzień 21 kwietnia 2012 r. jako termin XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 

DOIIB.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 144/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 05.09.2011 r. 

 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych przez delegatów  

na X Sprawozdawczym Zjeździe DOIIB  

 

Zgodnie z § 1 pkt 2 i 5 uchwały nr 32/Z/2011 z dnia 14.04.2011 r. podjętej przez X Zjazd Sprawozdawczy  DOIIB,   

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

postanawia co następuje: 

 

§ 1 

Wniosek nr 1, dotyczący zmniejszenia liczby Zastępców Przewodniczącego Rady z pięciu do dwóch, Rada 

postanawia odrzucić. Uzasadnienie: W regulaminie Okręgowych Rad PIIB liczba Zastępców Przewodniczącego 

jest pozostawiana do uznania Rady. Powołanie pięciu zastępców przewodniczącego Rady DOIIB wynika z zadań 

jakie Rada DOIIB przyjęła do realizacji w bieżącej kadencji, w tym dużego zakresu bezpośrednich działań na 

rzecz członków DOIIB. Przez poprzednie 2 kadencje Rada DOIIB również powoływała 5-ciu Zastępców 

Przewodniczącego, a taka decyzja nie narusza żadnego z obowiązujących przepisów prawa, w tym Regulaminu 

Okręgowych Rad PIIB. 

 

§ 2 

Wniosek nr 2, dotyczący bieżącej publikacji informacji o wykonaniu budżetu za dany rok,  Rada postanawia 

odrzucić. Uzasadnienie: bieżąca kontrola wykonania budżetu DOIIB leży w kompetencji Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna ocenia działania Okręgowej Rady oraz prawidłowość realizacji założeń 

budżetowych i w przypadku pozytywnej oceny - rekomenduje udzielenie absolutorium Radzie. Delegaci w czasie 

Zjazdu mogą zadawać szczegółowe pytania i żądać szczegółowych wyjaśnień.  Okręgowa Rada i jej Prezydium 

są ponadto informowani na każdym posiedzeniu o stanie wykonania budżetu.  

 

§ 3 

Wniosek nr 3, dotyczący dostępu do norm dla Członków Izby, jest w trakcie realizacji przez Krajową Radę PIIB, 

która jest zobowiązana uchwałą X Zjazdu PIIB do zapewnienia elektronicznego dostępu do norm dla wszystkich 

członków PIIB. Prezydium Krajowej Rady PIIB uchwałą  z dnia 29.06.2011 r. powołało Zespół ds. wdrożenia 

elektronicznego dostępu do norm, której zadaniem i celem jest wynegocjowanie optymalnych warunków dostępu 

do norm przez wszystkich członków PIIB. Przewidywane jest zakończenie tego procesu do końca 2011 r.  

 

        § 4 

Wnioski nr 4, 11, 12, 17, 18, dotyczące tematyki i sposobu finansowania szkoleń, Rada postanawia przyjąć do 

realizacji w następujący sposób: 

1) Przekazać ww. wnioski do Zespołu Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB i uwzględnienia ich w 

miarę możliwości finansowych i organizacyjnych w planach prowadzonych szkoleń, zgodnie z Regulaminem 

Zespołu Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB (załącznik nr 1 do Uchwały Rady DOIIB  nr 

09/R/2011 z 13 stycznia 2011 roku).  

2) Zobowiązać Zespół Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB do rozeznania możliwości 

pozyskiwania środków z UE na pokrycie kosztów niektórych szkoleń.  

3) Zobowiązać Zespół Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB do przekazania Radzie informacji o 

sposobie realizacji wniosków nr 4, 11, 12, 17 i 18 do dnia 14. grudnia 2011 r.  

 

 § 5 

Wniosek nr 5, dotyczący przekazania inicjatywy "Polscy Inżynierowie Budownictwa" "Studenci Budownictwa" do 

Krajowego Zespołu Prawno-Regulaminowego przez Krajowy Zjazd PIIB, jest niejasny i Rada postanawia zwrócić 



się do Wnioskodawcy o doprecyzowanie wniosku. Po uzyskaniu wyjaśnień od wnioskodawcy Rada zajmie 

stanowisko w tej sprawie. 

 

      § 6 

Wniosek  nr  6,  dotyczący  przywrócenia  możliwości  uzyskania  uprawnień  budowlanych   w ograniczonym 

zakresie przez techników budowlanych, jest w trakcie realizacji przez PIIB. Wniosek jest popierany przez Radę 

DOIIB i został przekazany do Krajowej Rady, która podjęła się jego realizacji przy współpracy z Komisją Prawno-

Regulaminową PIIB. 

 

      § 7 

Wniosek nr 8, dotyczący utworzenia banku informacji zawodowej i gospodarczej, Rada postanawia odrzucić. 

Uzasadnienie: proponowane działanie nie należy do ustawowej i statutowej działalności PIIB, a jej realizacja 

przez Radę DOIIB wymagałaby znacznych nakładów finansowych i logistycznych, które nie przyniosłyby żadnych 

korzyści dla większości członków DOIIB, nie prowadzących działalności gospodarczej. DOIIB przygotowuje się do 

publikacji na stronie internetowej „wizytówek” członków DOIIB,  obejmujących informacje zawodowe dotyczące  

inżynierów, udostępnione za ich indywidualną zgodą. 

 

      § 8 

Wniosek nr 10, dotyczący zmiany formy sprawozdań z wykonania budżetu, Rada postanawia odrzucić. 

Uzasadnienie: Wniosek nie jest precyzyjny i nie określa na czym miałaby polegać zmiana. Dotychczasowa forma 

sprawozdań odpowiada obowiązującym przepisom i przyjętym standardom. Delegatom na Zjazd doręcza się 

komplet dokumentów zjazdowych, w tym sprawozdanie finansowe, z którymi mogą zapoznać się przed Zjazdem. 

W trakcie Zjazdu, przed podjęciem właściwych uchwał, Delegaci mogą żądać wyjaśnień i szczegółowego 

omówienia wszystkich pozycji sprawozdania. Organy kontrolne, w tym Krajowa Rada i Krajowa Komisja 

Rewizyjna nie zgłaszały do tej pory żadnych zastrzeżeń co do formy przygotowania sprawozdania finansowego i 

budżetu DOIIB. 

 

      § 9 

Wniosek nr 16, dotyczący zobligowania Delegatów do przekazywania w  ich okręgach wyborczych informacji o 

szkoleniach organizowanych przez DOIIB oraz aby szkolenia odbywały się w soboty lub w dni robocze po 

godzinie 16, Rada postanawia odrzucić. Uzasadnienie: Informacje o szkoleniach są rozpowszechniane na stronie 

internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl . oraz przez pocztę elektroniczną. Ponadto nie ma prawnej możliwości, a 

także potrzeby, aby zobowiązać formalnie delegatów na Zjazd do indywidualnych akcji informacyjnych w swoich 

obwodach wyborczych. W celu aktywizacji członków izby i zwiększenia korzystania przez nich ze szkoleń 

organizowanych przez DOIIB, Rada podjęła uchwałę o możliwości powoływania Obwodowych  Zespołów  

Członkowskich,  określając  jednocześnie  zasady  ich  organizacji,  cele i zadania zespołów, a także zakres 

wsparcia finansowego. Stworzona więc została szeroka możliwość działania w zakresie propagowania szkoleń 

przez aktywnych delegatów na Zjazdy oraz wszystkich członków DOIIB. Zgodnie z uchwałą Rady 170/R/2010 z 

16 grudnia 2010 roku przedmiotem działalności Okręgowych Zespołów Członkowskich jest między innymi 

przekazywanie aktualnych informacji o działalności DOIIB. Godziny i terminy szkoleń są ustalane każdorazowo 

po rozpoznaniu lokalnych potrzeb w tym zakresie.  

 

      § 10 

Wniosek nr 19, dotyczący przekazywania drogą e-mailową materiałów na zjazd, Rada postanawia odrzucić. 

Uzasadnienie: obowiązkiem Rady wobec wszystkich delegatów jest ich pisemne poinformowanie o terminie 

Zjazdu i przesłanie im materiałów zjazdowych na 14 dni przed Zjazdem. Otrzymanie materiałów przez delegatów 

jest potwierdzany pocztowym potwierdzeniem odbioru, dla udokumentowania faktu przyjęcia dokumentów i 

możliwości zapoznania się z nimi. Istotne jest też, aby wszyscy delegaci otrzymywali materiały zjazdowe w 

jednolitej formie.  

 

      § 11 

Wniosek nr 21, dotyczący zakresu i formy wsparcia finansowego Obwodowych Zespołów Członkowskich, Rada 

postanawia odrzucić. Uzasadnienie: Regulamin Obwodowych Zespołów Członkowskich określa zakres 

finansowego wsparcia przedsięwzięć realizowanych przez OZC, którego wysokość jest uzależniona od 

możliwości finansowych DOIIB. Postanowienia tego Regulaminu dają wystarczającą podstawę do podejmowania 

różnorodnych działań statutowych przez delegatów i członków DOIIB, zrzeszonych w Obwodowych Zespołach 

Członkowskich. Do tej pory działalność żadnego z powstałych OZC nie była ograniczana z powodów finansowych  

 

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


      § 12 

Zestawienie wniosków w formie tabeli z podaniem ich autorów oraz  informacji  o decyzji podjętej przez Radę 

DOIIB stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

      § 13  

Rada zobowiązuje biuro izby do wysłania niniejszej uchwały autorom wniosków. 

 

 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
załącznik 1 uchwały nr 144/R /2011 

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW  

NA X SPRAWOZDAWCZYM ZJEŹDZIE DOIIB,  

SKIEROWANYCH DO ROZPATRZENIA PRZEZ RADĘ DOIIB  

  I DECYZJI RADY ODNOŚNIE  ICH REALIZACJI

 

 

Nr 

wniosku 
Treść wniosku  

Imię i Nazwisko 

Nr mandatu 
Sposób realizacji wniosku 

1 

Wnioskuję o zmniejszenie ilości 

zastępców Przewodniczącego Rady  

z 5-ciu do 2-ch w celu zmniejszenia 

kosztów o ok.7500 zł/m-c. 

Barbara Skorys 

 
Wniosek odrzucony 

2 

 

Wnioskuję, aby na stronie internetowej 

DOIIB na bieżąco (po posiedzeniach 

Rady) publikować informację  

o wykonaniu (analizy wykonania) 

założonego na dany rok budżetu. 

Barbara Skorys 

 

 

Wniosek odrzucony 

3 
Dostępność indywidualna członków Izby 

do norm. 

 

Andrzej Zawadzki 

 

 

Wniosek jest w realizacji przez 

Krajową Radę PIIB 

4 
Brak szkoleń branżowych w terenie (są 

tylko we Wrocławiu) 

Andrzej Zawadzki 

 

Wniosek przyjęty do realizacji  

i skierowany do Zespołu 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego DOIIB 

5 

Przekazanie inicjatywy "Polscy 

Inżynierowie Budownictwa" "Studenci 

Budownictwa" do Krajowego Zespołu 

Prawno-Regulaminowego przez Krajowy 

Zjazd PIIB 

Tadeusz Ponisz 

 

 

Wniosek niejasny.  

Rada DOIIB zwróci się do 

wnioskodawcy  

o doprecyzowanie wniosku 

6 

Wystąpienie przez Zespół Prawno-

Regulaminowy na Krajowy Zjazd 

Delegatów KIIB w sprawie zmian 

dotyczących "UPRAWNIEŃ 

BUDOWLANYCH" Przywrócenie 

uprawnień w ograniczonym zakresie dla 

Techników Budowlanych. 

Tadeusz Ponisz 

 

 

Wniosek w realizacji przez PIIB, 

przy współpracy z Komisją 

Prawno-Regulaminową PIIB 

 



8 
Bank informacji zawodowej i gospodarczej 

inżynierów Izby. 

Andrzej Dąbrowski 

 
Wniosek odrzucony 

10 

Zmienić formę sprawozdań  

z wykonania budżetu 

 

Grażyna Musiał 

 

 

Wniosek odrzucony 

11 

Powołać zespół d/s pozyskiwania 

funduszy ze środków UE 

 

Grażyna Musiał 

 

 

Wniosek przyjęty do realizacji  

i skierowany do Zespołu 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego DOIIB 

12 

Zaplanować szkolenia członków DOIIB w 

powiatach 

 

Grażyna Musiał 

 

Wniosek przyjęty do realizacji  

i skierowany do Zespołu 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego DOIIB 

16 

Zobligowanie wszystkich delegatów DOIIB 

do informacji w ich okręgach wyborczych 

do informacji o organizowanych przez 

DOIIB szkoleniach. Przeprowadzenie 

szkoleń w soboty lub po godzinie 16.00. 

Roma Rybiańska 

 
Wniosek odrzucony 

17 

Przesuniecie tematyki szkoleń z 

zagadnień formalno-prawnych i 

projektowych na problemy wykonawcze. - 

Proporcje w 2010 r. 100% - 0% 

Jan Czupajłło 

 

Wniosek przyjęty do realizacji  

i skierowany do Zespołu 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego DOIIB 

18 

Prośba o szkolenie prawne - może on-line 

dotyczące odpowiedzialności finansowej 

inżyniera sprawującego funkcję m.in. 

inspektora nadzoru na kontraktach m.in. 

unijnych, o konieczności doubezpieczenia. 

Ryszard Rotter 

 

Wniosek przyjęty do realizacji  

i skierowany do Zespołu 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego DOIIB. 

19 

 

Materiały na zjazd sprawozdawczy 

wysyłać e-mailem za potwierdzeniem do 

delegatów, którzy wyrazili na to zgodę. 

Ryszard Rotter 

 
Wniosek odrzucony. 

21 

 

Podjęcie działań celem redystrybucji 

składek poprzez zaplanowanie budżetów 

dla obwodowych zespołów członkowskich 

 

Artur Orliński 

 
Wniosek odrzucony 

 
Uzasadnienia decyzji odrzucenia niektórych wniosków oraz sposobu realizacji przyjętych wniosków zawarte są w 

tekście uchwały.  

 
 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR 145/R/2011 

Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 05.09.2011 r. 

 

 w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych przez delegatów  

na X Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, skierowanych do rozpatrzenia przez Rady 

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa 

 

Zgodnie z § 1 uchwały nr 24/11 z dnia 18.06.2011 r. podjętej przez X Zjazd Sprawozdawczy  PIIB,  Okręgowa 

Rada DOIIB postanawia co następuje: 

 

§ 1 

Wniosek nr 5z, zgłoszony przez Janusza Jasiona, delegata nr 140 na X Zjazd Krajowy, dotyczący aktywizacji 

młodych Inżynierów Budownictwa poprzez powołanie po każdej sesji egzaminacyjnej z tego środowiska 

obserwatorów z głosem doradczym w działaniach samorządowych, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa postanawia odrzucić. Uzasadnienie: Statut PIIB i Regulamin Okręgowych Rad PIIB nie 

przewiduje funkcji obserwatorów z głosem doradczym ani sposobu wybierania takich obserwatorów. W 

Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa nie ma problemu z udziałem młodych Inżynierów 

Budownictwa w statutowych działaniach na rzecz DOIIB i całego środowiska inżynierów budownictwa. Wśród 11 

członków Prezydium Rady DOIIB jest 2 aktywnie działających młodych inżynierów, a w powstających 

Obwodowych Zespołach Członkowskich różnorodne prace na rzecz samorządu podejmują również młodzi 

inżynierowie.   

 

§ 2 

Wniosek nr 8z, zgłoszony przez Janusza Klemensa Janiaka, delegata nr 178 na X Zjazd Krajowy, dotyczący 

zobowiązania władz wykonawczych PIIB do organizowania serii konferencji w sprawie wypracowania zasad 

tworzenia kryteriów ofert w zamówieniach publicznych, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa pozostawia do decyzji Krajowej Rady PIIB. Uzasadnienie: Rada DOIIB popiera stanowisko Krajowej 

Rady PIIB, zawarte w sprawozdaniu na X Krajowy Zjazd PIIB w odniesieniu do wniosku nr 11 z IX Krajowego 

Zjazdu, że PIIB jest samorządem zawodowym osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 

jako taka nie zajmuje się bezpośrednio zagadnieniami biznesowymi, a więc dotyczącymi działalności 

gospodarczej w szczególności określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. PIIB powinna jednak 

wspierać w miarę możliwości organizacje zrzeszające podmioty gospodarcze związane z budownictwem dbające 

o poziom usług w budownictwie. Przedstawiciele DOIIB uczestniczą w stale podejmowanych przez Krajową Radę 

PIIB działaniach na rzecz tworzenia dobrego prawa, szczególnie  w dziedzinie budownictwa  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 1 uchwały nr 145/R /2011 

 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW    

NA X SPRAWOZDAWCZYM ZJEŹDZIE PIIB,  

SKIEROWANYCH DO ROZPATRZENIA PRZEZ RADĘ DOIIB  

  I DECYZJI RADY ODNOŚNIE  ICH REALIZACJI

 
 

Nr 

wniosku 
Treść wniosku  

Imię i Nazwisko 

Nr mandatu 
Sposób realizacji wniosku 

5z 

 
Aktywizacja młodych Inżynierów (MJ) 
Budownictwa na rzecz dalszego rozwoju  
i umocnienia samorząd zawodowego.  
- Znaczący wpływ czasu od momentu 
uzyskania upr. Budowlanych do momentu 
zaistnienia w środowisku samorządowym, 
- brak systemu bezpośredniego przekazy-wania 
informacji do młodych inżynierów od organów 
samorządowych  
i odwrotnie 
Proponuję: 
- powołać ze środowiska MJ uczestników 
działań samorządowych na zasadzie 
obserwatorów z głosem doradczym 
- młodych obserwatorów uczestników działań 
samorządowych izb inżynierów wyłaniać po 
każdej sesji egzaminacyjnej np. 5 os. na okres 
3 lat. 
 

 

Janusz Jasiona 

(140) 

 

Wniosek odrzucony 

8z 

 
Prawa zamówień publicznych. 
Zjazd zobowiązuje władze wykonawcze PIIB do 
zorganizowania serii konferencji  
z udziałem organizacji zrzeszających jednostki 
wykonujące zlecenia z zamówień publicznych, 
a dot. wypracowania zasad tworzenia kryteriów 
wyboru ofert w zamówieniach publicznych. 
Celem ma być przedstawienie władzom 
ustawodawczym rozwiązań powszechnie 
akceptowalnych 
i gwarantujących należytą, tj. społecznie 
oczekiwaną relację pomiędzy jakością  
a ceną zadań finansowanych z funduszy 
publicznych. Uzasadnieniem jest stan obecny 
wynikający z niewykorzystywania możliwości 
jakie daje prawo zam. publ. Należy więc 
ograniczyć opcjonalność rozwiązań. Dobro 
kryteriów stosowanych przez jednostki 
publiczne, aby wymusić uwzględnianie jakości i 
trwałości w zamó-wieniach publicznych. 
 

 

Klemens Janiak 

(178) 

 

 

Wniosek pozostawiony 

 do rozpatrzenia  

przez  

Krajowa Radę PIIB 

 



UCHWAŁA NR  146/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-09-05 
 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków DOIIB inżyniera mającego zamiar 
świadczenia usługi transgranicznej na terenie Dolnego Śląska. 

 
(Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 30, Etap II. 
Pilotażowe wdrożenie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna – w części ETCS II”) 

UCHWAŁA NR 147/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-09-05 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków DOIIB inżyniera mającego zamiar 
świadczenia usługi transgranicznej na terenie Dolnego Śląska. 

 

 (Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z budową mostu 
granicznego na rzece Nysa Łużycka i włączeniem do polskiej sieci drogowej w ramach zadania ”Budowa 

połączenia drogowego w Euroregionie Nysa” ) 

UCHWAŁA NR  148/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-09-05 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków DOIIB inżyniera mającego zamiar 
świadczenia usługi transgranicznej na terenie Dolnego Śląska. 

 

 (Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z budową mostu 
granicznego na rzece Nysa Łużycka i włączeniem do polskiej sieci drogowej w ramach zadania ”Budowa 

połączenia drogowego w Euroregionie Nysa” ) 

UCHWAŁA NR 149/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-09-05 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków DOIIB inżyniera mającego zamiar 
świadczenia usługi transgranicznej na terenie Dolnego Śląska. 

 

 (Budowa połączenia drogowego pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz z budową mostu 
granicznego na rzece Nysa Łużycka i włączeniem do polskiej sieci drogowej w ramach zadania ”Budowa 

połączenia drogowego w Euroregionie Nysa” ) 
 
 

Uchwała nr 150/PR/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 05.09.2011 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej Członkowi DOIIB 
 
 

Uchwała nr 151/PR/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 05.09.2011 r. 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej Członkowi DOIIB 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 152/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 135/11/R/2011 z dnia 30.08.2011r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
 

UCHWAŁA NR 153/1-37/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków 37 osób. 
 

UCHWAŁA NR 154/1-12/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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

 

UCHWAŁA NR 155/1-18/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 156/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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 157/1-8/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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 158/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 159/1-10/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 160/1-3/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 



UCHWAŁA NR 161/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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

(której członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 162/1-6/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 163/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 164/1-10/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków 10 osób. 
 
 

UCHWAŁA NR 165/1-5/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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

 

 

UCHWAŁA NR 166/1-7/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 167/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 
 

UCHWAŁA NR 168/1-4/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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 169/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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 170/1-9/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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 171/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 
 

UCHWAŁA NR 172/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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

(której członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 173/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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 174/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.10.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 175/1-14/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków 14 osób. 
 
 

UCHWAŁA NR 176/1-14/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

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

 

UCHWAŁA NR 177/1-22/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 



w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 178/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej, której prośba o zawieszenie z datą wsteczną nie została uwzględniona) 
 
 

UCHWAŁA NR 179/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

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 180/1-15/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 181/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 
 

UCHWAŁA NR 182/1-8/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 
 

UCHWAŁA NR 183/1-3/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

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 184/1-4/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2011 r. 

 
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 185/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2011 r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 157/7/R/2011 z dnia 29.09.2011r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 186/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 2011-12-02 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków DOIIB inżyniera mającego zamiar 
świadczenia usługi transgranicznej na terenie Dolnego Śląska. 

 

 (Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3 w mieście Polkowice ) 
 

UCHWAŁA NR 187/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady DOIIB  
dotyczących przyznania zapomogi losowej 4 Członkom DOIIB 

 
 

UCHWAŁA Nr 188/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA  

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady DOIIB nr 33/PR/2010 z dn. 30.11.2011  
dot. kosztów rozbiórki oficyny w Przesiece  

 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę podjętą przez Prezydium Rady 
DOIIB nr 33/PR/2011 z dn. 30.11.2011 w sprawie kosztów rozbiórki oficyny w Przesiece.  
Uchwała Prezydium Rady DOIIB nr 33/PR/2011 z dn. 30.11.2011 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 188/R/2011 
 

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady DOIIB nr 33/PR/2011 
z dnia 30.11.2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia kosztów rozbiórki oficyny w Przesiece 

 
§ 1 

Realizując ustalenia podjęte na posiedzeniu Rady DOIIB w dniu 05.09.2011 r., dotyczące konieczności rozbiórki 
oficyny w Przesiece, która ze względu na bardzo zły stan techniczny stanowiła zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 
mienia,  Prezydium Rady DOIIB akceptuje podjęte działania zapobiegające skutkom postępującego zawalania się 

obiektu. 
 

§ 2 
W związku z § 1 Prezydium Rady akceptuje:  

1. Wybrany tryb postępowania administracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  – 
zgłoszenia wykonania rozbiórki oficyny; 

2. Wybór wykonawcy rozbiórki zgodnie z zasadami przyjętymi w Izbie; 
3. Koszt robót rozbiórkowych w wysokości 45.510,00 zł brutto (37.000,00 zł netto) 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA Nr 189/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 

 
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium Rady DOIIB nr 34/PR/2010 z dn. 30.11.2011  

dot. modernizacji siedziby DOIIB związanej ze zmianą sposobu ochrony budynku  
w godzinach nocnych i  w dni wolne od pracy.  

 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę podjętą przez Prezydium Rady 
DOIIB nr 34/PR/2011 z dn. 30.11.2011 w sprawie kosztów modernizacji siedziby DOIIB związanej ze zmianą 
sposobu ochrony budynku w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. 
Uchwała Prezydium Rady DOIIB nr 34/PR/2011 z dn. 30.11.2011 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 189/R/2011 
 
 

Uchwała Prezydium Okręgowej Rady DOIIB nr 34/PR/2011 
z dnia 30.11.2011 r. 

 
w sprawie modernizacji siedziby DOIIB związanej ze zmianą sposobu ochrony budynku w godzinach 

nocnych i w dni wolne od pracy. 

 
§ 1 

W związku z planowaną ze względów ekonomicznych zmianą sposobu ochrony budynku siedziby DOIIB w 
godzinach nocnych i w dni wolne od pracy, Prezydium Rady DOIIB akceptuje koszt modernizacji budynku w 
wysokości do 25.000 zł.  
Kwota ta obejmuje:  

1. koszt wykonania i montażu krat oraz zakupu i montażu żaluzji odcinających klatkę schodową i windę na 
poziomie parteru; 

2. koszt montażu dodatkowych zabezpieczeń elektronicznych (czujki, kamery); 
3. koszt urządzeń i włączenia do systemu zdalnego monitorowania obiektu przez firmę chroniącą. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 190/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA  

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB 
 

§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań 
przygotowawczych XI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Terminarz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

1. Okręgowa Rada DOIIB upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XI Zjazdu DOIIB do zmian 
terminów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XI Zjazdu DOIIB, upoważnienie do zmiany 
terminów, o których mowa powyżej przysługuje Zastępcy Zespołu Organizacyjnego XI Zjazdu DOIIB. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 

                                                                                              
 
 
 



załącznik nr 1 do uchwały 190/R/2011                                                  
 

TERMINARZ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  
XI OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO DOIIB W DNIU 21 KWIETNIA 2012 R. 

DATA  ZADANIA ODPOWIEDZIALNY 

2011--10-13 Rezerwacja sal w hotelu WROCŁAW Małgorzata Czajkowska 

2011--10-13 Wysłanie zlecenia do Hotelu WROCŁAW Małgorzata Czajkowska 

2012-01-21 
Wyznaczenie i zawarcie umowy z osobą stenografującą przebieg Zjazdu  
w dn. 21-04-2012 

Małgorzata Czajkowska 

2012-01-28 
Wyznaczenie firmy realizującej elektroniczne liczenie głosów oraz 
omówienie z nią zasad trybu głosowań dn.21-04-2012 

Małgorzata Czajkowska 

2012-02-18 
Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB 

Anita Fokczyńska 

2012-03-03 Weryfikacja projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady DOIIB 

Danuta Witek 
Aleksander Nowak 
Andrzej Pawłowski 
Eugeniusz Hotała 
Grażyna Kaczyńska 
Andrzej Kudła 

2012-03-03 Przekazanie  sprawozdań OKK, OSD, OROZ do Biura 
Przewodniczący organów 
oraz Koordynator 
Rzeczników 

2012-03-03 
Opracowanie dokumentów zjazdowych (mandatu, regulaminu, porządku 
obrad, zaproszenia, druki zgłoszeń wniosku i do dyskusji) 

Zespół Organizacyjny 
Zjazdu 

2012-03-03 Sporządzenie listy Gości Zjazdu i uzgodnienie jej z Przew. Rady Aleksander Nowak 

2012-03-10 Opracowanie projektu uchwał zjazdowych 
Zespół Organizacyjny 
Zjazdu 

2012-03-16 
Przekazanie sprawozdania finansowego Okręgowej Rady DOIIB za rok 
2011 i projektu budżetu DOIIB na rok 2012 
Przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie. 

Piotr Dobrzański 
Janusz Szczepański 

2012-03-21 Wysłanie zaproszeń do Gości Zjazdu Małgorzata Czajkowska 

2012-03-19 
Przekazanie sprawozdania  z działalności Okręgowej Rady DOIIB, 
wstępnego sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 2011 oraz 
projektu budżetu DOIIB na rok 2012  Przewodniczącej OKR 

Danuta Witek 

2012-03-29 

Posiedzenie  Prezydium Rady  oraz  posiedzenie Okręgowej Rady DOIIB  
w sprawie przyjęcia: 
- sprawozdania z działalności OR DOIIB 
- sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 2011  
- projektu budżetu DOIIB na rok 2012 
- projektu uchwał zjazdowych 

Eugeniusz Hotała 
Tadeusz Olichwer 
Aleksander Nowak 
Anita Fokczyńska 
Janusz Szczepański 

Informacja o sprawozdaniach organów: OKK, OSD, OROZ 
Przewodniczący organów 
oraz Koordynator 
Rzeczników 

Informacja o sprawozdaniu OKR Anna Ficner 

2012-04-02 
Przekazanie ostatecznej wersji sprawozdań wszystkich organów DOIIB 
do Biura (w celu powielenia i wysłania do delegatów) 

Przewodniczący organów 
oraz Koordynator 
Rzeczników 

2012-04-02 
Ustalenie listy delegatów DOIIB oraz listy członków organów DOIIB 
niebędących delegatami 

Danuta Witek 

2012-04-06 

Wysłanie do delegatów DOIIB: zaproszeń, sprawozdań organów za rok 
2011, projektu porządku obrad, projektu regulaminu zjazdu, projektów 
uchwał zjazdu. Wysłanie zaproszeń do członków organów DOIIB 
niebędących delegatami. 

Danuta Witek 

2012-04-13 
Przygotowanie teczek z dokumentami zjazdowymi dla prezydium i 
komisji zjazdowych 

Tadeusz Olichwer 

2012-04-13 Wydrukowanie mandatów Małgorzata Czajkowska 

2012-04-13 Sporządzenie listy obecności delegatów Danuta Witek 

2012-04-21 XI Zjazd DOIIB   

2012-04-30 
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z XI Zjazdu DOIIB do KR 
PIIB 

Przewodniczący Zjazdu  

 

 

 



UCHWAŁA Nr 191/R/2011 

OKRĘGOWEJ RADY  

DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Inżynier Roku 

stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Rady DOIIB nr 3/R/2010 z dn. 01.02.2010  

zmieniony uchwałą Rady DOIIB nr 172/R/2010 z dn. 16.12.2010 

 

§1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zmienia Regulaminu Konkursu Inżynier Roku w 

następujący sposób: 

 

1. W rozdziale III pkt. 1 po słowach „inspektor nadzoru” dopisuje się „inwestorskiego” 

2. W rozdziale V pkt. 1 skreśla się datę „31 stycznia” i w to miejsce wpisuje się „31 maja”. 

3. W rozdziale VII pkt. 4 skreśla się termin „3 miesięcy” i w to miejsce wpisuje się „30 dni”. 

4. W rozdziale VII pkt. 6 skreśla się datę „30 września” i w to miejsce wpisuje się „15 września”. 

5. W rozdziale IX pkt. 3 skreśla się liczbę „5” i w to miejsce po słowach „w liczbie mniejszej niż” wpisuje się 

„określono w rozdz. VII pkt. 2 i 3,”. 

 

§2 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Konkursu Inżynier Roku nie zmieniają się. 

 

§3 

Jednolity tekst Regulaminu Konkursu Inżynier Roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§4 

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą są obowiązujące dla wszystkich zgłoszeń kandydatów do Konkursu 

Inżynier Roku za rok 2011. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 191/R/2011 

 
 

R E G U L A M I N 

KONKURSU  INŻYNIER  ROKU 

dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa ustanawia konkurs Inżynier Roku. 

2. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie i procedurę. 

3. Konkurs obejmuje tylko członków DOIIB i dotyczy obiektów zrealizowanych na obszarze województwa 

dolnośląskiego a także obiektów zrealizowanych w kraju i poza jego granicami. 

4. W konkursie przyznawane są tytuły i nagrody oraz mogą być przyznane wyróżnienia. 

5. Tytuły nadawane są corocznie, za osiągnięcia wdrożone w ciągu roku poprzedzającego rok ich przyznania. 

6. Koszty konkursu pokrywane są ze środków DOIIB. 

    

II. Cele konkursu 

1. Promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB; 

2. Promocja osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań; 

3. Nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i 

technologie a projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru. 

  

III. Kategorie konkursu 

1. Tytuł  Inżynier Roku przyznawany będzie w następujących kategoriach: 

-  Projektant 

-  Kierownik budowy 



-  Inspektor nadzoru inwestorskiego 

2. Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody i tytułu w danym roku w poszczególnych kategoriach. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Kandydat musi być członkiem DOIIB. 

2. Kandydatem może być również zespół członków DOIIB, którzy zrealizowali jeden, ten sam obiekt (zespół 

projektantów, kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru inwestorskiego z branżowymi 

inspektorami nadzoru). 

3. Dopuszcza się zgłoszenie danego kandydata tylko w jednej kategorii i tylko na podstawie jednego 

wykonanego obiektu budowlanego. 

4. Kandydatów mogą zgłaszać: 

      –  członek DOIIB własną kandydaturę 

      –  jeden członek izby lub grupa członków izby 

      –  instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na uczestnictwo w konkursie, wyrażoną w formie pisemnej. 

 

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów 

1. Termin zgłoszenia kandydatów do konkursu w danym roku, upływa z dniem 31 maja następnego roku. 

2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie DOIIB.  

 

VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata obiektu budowlanego 

 

1. Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na budowę 

oraz daty dopuszczenia do użytkowania; 

2. Orientacyjna wartość wykonanego obiektu; 

3. Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z załączoną dokumentacją 

fotograficzną lub filmową; 

4. Podanie czasy realizacji obiektu; 

5. Wpływ na środowisko. 

6. Informacje , o których mowa w pkt.1 do 5 mają wpływ na ocenę kandydata.  

 

VII. Etapy konkursu 

1. Pierwszy etap konkursu - komisje okręgowe, dokonują  wyboru  nominowanych do II etapu konkursu, 

spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów. 

2. Nominację do II etapu konkursu może otrzymać tylko jeden kandydat, w którejkolwiek kategorii, na każde 

rozpoczęte 500 członków danego okręgu wyborczego. 

3. Z okręgów liczących mniej niż 500 członków można wybrać tylko jednego nominowanego do II etapu. 

4. Komisje okręgowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni miesięcy od upływu terminu 

zgłaszania kandydatów. 

5. Drugi etap konkursu- Kapituła wybiera, spośród nominowanych, zwycięzców konkursu i nadaje tytuły 

Inżyniera Roku oraz przyznaje nagrody. 

6. Termin rozstrzygnięcia drugiego etapu konkursu upływa z dniem 15 września. 

 

VIII. Kapituła 

1. Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku. 

2. Kapituła działa w składzie 7 - osobowym. 

3. W skład Kapituły wchodzą wybrani przez Radę DOIIB członkowi DOIIB. 

4. Kapituła, spośród swoich członków wybiera przewodniczącego. 

5. Kapituła może powołać do współpracy ekspertów spośród członków DOIIB. 

6. O rozstrzygnięciu konkursu Kapituła zawiadamia niezwłocznie Prezydium Rady DOIIB  

7. Rozstrzygnięcie konkursu przez Kapitułę jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołania. 

       

IX. Komisje okręgowe 

1. Komisje okręgowe powoływane są przez Kapitułę w porozumieniu z delegatami danego okręgu wyborczego, 

w każdym okręgu wyborczym, ustalonym dla potrzeb wyboru organów DOIIB,  z zastrzeżeniem pkt. 3. 

2. Komisje okręgowe działają w składzie do 5. osób. 



3. W przypadku zgłoszeń do Konkursu w liczbie mniejszej niż określono w rozdz. VII pkt. 2 i 3 Kapituła może 

sama dokonać wyboru laureatów Konkursu, bez potrzeby powoływania komisji okręgowych, o których mowa 

w pkt. 1. 

 

 

X. Tytuły i nagrody. 

1. Za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii przyznany zostaje tytuł „Inżyniera Roku”. 

2. Tylko Inżynier Roku otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł. 

3. Kapituła może przyznać wyróżnienia. 

4. Tytuły i nagrody wręczane są przez Przewodniczącego DOIIB wraz z Przewodniczącym Kapituły. 
 
 

UCHWAŁA Nr 192/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2011 rok 
 

§1 
Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmianę budżetu na rok 2011 wg załącznika nr 
1.   

 
§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 192/R/2011 

 

 

Aktualizacja budżetu 2011 r. 

  
A.   PRZYCHODY     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota 

w tys. zł  

Struktura 
w budżecie 

2011 

  PRZYCHODY 3571,4 100,00% 

1 Składki  10100*25zł*12 miesięcy 3030,0 84,84% 

2 Wpisowe  550*100zł 55,0 1,54% 

3 Procedura kwalifikacyjna    320x1317 zł 421,4 11,80% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 65,0 1,82% 

  

 
    

B.  GRUPOWANIE WYDATKÓW     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota 

w tys. zł  

Struktura 
w budżecie 

20121 

  KOSZTY 3468,0   

I. Koszty administracyjne 1073,0 100,00% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 580,0 54,05% 

2 

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 370,0 34,48% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 55,0 5,13% 



4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 68,0 6,34% 

II.  Koszty statutowe 2230,0 100,00% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1089,0 48,83% 

  OKR 60,0 2,69% 

  OSD 157,0 7,04% 

  OROZ 205,0 9,19% 

  OKK 667,0 29,91% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z 
działaniem Rady) 340,0 15,25% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c 611,0 27,40% 

a seminaria i szkolenia 145,0 6,50% 

b biuletyny i czasopisma 340,0 15,25% 

c pozostałe wydatki 126,0 5,65% 

4 Fundusz pomocy losowej 65,0 2,91% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 50,0 2,24% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 75,0 3,36% 

7 Fundusz zapasowy 0,00 0,00% 

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

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

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 103,4   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   60,0   
 
 
 

UCHWAŁA Nr 193/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 

 
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2012 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 2012, w 
którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na koszty statutowe przeznacza 2340,0 tys. złotych, a na koszty 
administracyjne kwotę 1055,0 tys. złotych.  

 
§2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 193/R/2011 

 

Prowizorium budżetu 2012 r. 

  
A. Projekt Budżetu 2012 -  PRZYCHODY     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

Kwota 
w tys. 

zł 
(2012) 

Struktura 
w 

budżecie 
2012 

  PRZYCHODY 3610,0 100,00% 

1 Składki  9700*25zł*12 miesięcy 2910,0 80,61% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 1,11% 

3 Procedura kwalifikacyjna    360x1500 zł 540,0 14,96% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 120,0 3,32% 

  

 
    

B. 

Projekt budżetu 2012 -  GRUPOWANIE 

WYDATKÓW     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

Kwota 
w tys. 

zł 
(2012) 

Struktura 
w 

budżecie 
2012  

  KOSZTY 3560,0   

I. Koszty administracyjne 1055,0 100,00% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 580,0 54,98% 

2 

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe, 
pozostałe) 350,0 33,18% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, 
energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 50,0 4,74% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 60,0 5,69% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 15,0 1,42% 

II.  Koszty statutowe 2340,0 100,00% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 990,0 42,31% 

  OKR 60,0 2,56% 

  OSD 150,0 6,41% 

  ORZOZ 180,0 7,69% 

  OKK 600,0 25,64% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 340,0 14,53% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c 700,0 29,91% 

a seminaria i szkolenia 150,0 6,41% 

b biuletyny i czasopisma 300,0 12,82% 

c pozostałe wydatki 250,0 10,68% 

4 Fundusz pomocy losowej 60,0 2,56% 



5 Okręg. Zjazd Delegat. 60,0 2,56% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 90,0 3,85% 

7 Fundusz zapasowy 100,00 4,27% 

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

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

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 50,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   80,0   
 
 

UCHWAŁA Nr 194/R/2011 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 

 

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady DOIIB nr 53/R/2010 z dn. 9.04.2010  

w sprawie ustalenia ryczałtów dla  członków władz DOIIB  

 

 

Na podstawie  Uchwały  nr 16/05  z  dnia 17.06.2005 r.  IV  Krajowego  Zjazdu PIIB  w sprawie ustalenia zasad 

gospodarki finansowej PIIB, w związku art. 44 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. nr 5/2001 z późniejszymi zmianami), Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mając na celu ograniczania kosztów działalności izby 

postanawia co następuje. 

 

 §1 

 

Zmienia się treść punktu 1 w §1 uchwały nr 53/R/2010 w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:  

„1. Przewodniczący Rady DOIIB – 1,45 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w sektorze 

przedsiębiorstw, bez nagród z zysków za ubiegły rok wg obwieszczenia Prezesa GUS publikowanego w 

Monitorze Polskim.” 

 

§2 

 

Pozostałe postanowienia uchwały nr 53/R/2010 z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 169/R/2010 

z dn. 16.12.2010 pozostają bez zmian. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 
 

UCHWAŁA Nr 195/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 

 
w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2012 r.,  

w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę 

 
§ 1 

 
Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącej  zasad  
dofinansowania  rekomendowanych  konferencji,  seminariów       i szkoleń, Rada DOIIB postanawia 
rekomendować i dofinansować członkom DOIIB konferencje wymienione w zał. nr 1do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 195/R/2011 
 
 

Lista konferencji rekomendowanych w roku 2012, 
w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę 

 
1. XVII Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI” (Szczyrk, 7-

10.03.2012). 
2. Konferencja w ramach targów „ELEKTROTECHNIKA 2012”, (Warszawa, 12-14.03.2012). 
3. Konferencja Naukowo-Badawcza „ZBIORNIKI NA MATERIAŁY SYPKIE I CIECZE. KOMINY 

PRZEMYSŁOWE ORAZ OBIEKTY HYDROTECHNICZNE” (24-26.04.2012). 
4. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETYCE” (Szklarska Poręba, 15-

18.05.2012). 
5. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, 

wrzesień 2012). 
6. Sympozjum „WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2012” (Wrocław, listopad 2012). 
7. Konferencja „BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH 2012” 

(Karpacz, listopad 2012). 
8. XIV Konferencja Naukowo-Techniczną „REMO – 2012”. 
9. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje z Dolnego Śląska 

 
 

UCHWAŁA Nr 196/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2012 r.  
których organizatorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie przez DOIIB  

 

§ 1 
Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą  zasad  dofinansowania  
rekomendowanych  konferencji,  seminariów i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować do 
dofinansowania w roku 2012 konferencje wymienione w zał. nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY 196/R/2011 
. 

 

Lista konferencji w roku 2012,  których organizatorzy mogą być dofinansowani zgodnie z uchwałą 
12/R/2005 z dnia 09.02.2005 r.  

na podstawie złożonego wniosku  

 
1. Konferencja Naukowo-Badawcza ZBIORNIKI NA MATERIAŁY SYPKIE I CIECZE. KOMINY 

PRZEMYSŁOWE ORAZ OBIEKTY HYDROTECHNICZNE (24-26.04.2012) 
2. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna BUDOWNICTWO W ENERGETYCE (Szklarska Poręba, 15-

18.05.2012) 
3. Sympozjum WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2012 (Wrocław, listopad 2012) 
4. Konferencja BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH 2012 

(Karpacz, listopad 2012) 
5. XIV Konferencja Naukowo-Techniczną REMO - 2012. 
6. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje z Dolnego Śląska 

 
 

UCHWAŁA NR 197/R/2011 
Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

z dnia 15.12.2011 r. 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania 
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2012 

 

Na podstawie § 7 pkt 2 Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady DOIIB nr 10/R/2011 z dn. 13.01.2011 r. Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje.  

 
§1 



 
W roku 2012 maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym udziały w rekomendowanych konferencjach i w nauce 
języków obcych nie może przekraczać kwoty 500 zł (słownie: pięćset zł). 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. 

 
 

UCHWAŁA NR 198/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-12-15 

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

 

 (Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i C-E 30 odcinek Legnica-Wrocław-Opole – przebudowa stacji 
Czarnowąsy km. 10,260-13,130 oraz szlaku Czarnowąsy-Borki opolskie km. 13,130-15,450 na linii kolejowej C-E 

30 Opole Groszowice-Wrocław Brochów wraz z robotami towarzyszącymi)  
 
 

UCHWAŁA NR  199/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-12-15 
 

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

 

 (Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i C-E 30 odcinek Legnica-Wrocław-Opole – przebudowa stacji 
Czarnowąsy km. 10,260-13,130 oraz szlaku Czarnowąsy-Borki opolskie km. 13,130-15,450 na linii kolejowej C-E 

30 Opole Groszowice-Wrocław Brochów wraz z robotami towarzyszącymi)  
 
 

UCHWAŁA NR  200/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 2011-12-15 
 

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

 

 (Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i C-E 30 odcinek Legnica-Wrocław-Opole – przebudowa stacji 
Czarnowąsy km. 10,260-13,130 oraz szlaku Czarnowąsy-Borki opolskie km. 13,130-15,450 na linii kolejowej C-E 

30 Opole Groszowice-Wrocław Brochów wraz z robotami towarzyszącymi) 
 
 

UCHWAŁA Nr 201/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej 
 
 

UCHWAŁA Nr 202/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej 

 
 

UCHWAŁA Nr 203/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej 

 
 

UCHWAŁA Nr 204/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 



z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej 

 
 

UCHWAŁA Nr 205/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej 

 
 

UCHWAŁA Nr 206/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej 

 
 

UCHWAŁA Nr 207/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2011 
 

w sprawie przyznania zapomogi finansowej 

 
 

UCHWAŁA NR 208/1-16/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków 16 osób. 
 
 

UCHWAŁA NR 209/1-7/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

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

 

UCHWAŁA NR 210/1-22/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 211/1-11/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 212/1-3/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

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

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



UCHWAŁA NR 213/1-6/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

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 214/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 
 

UCHWAŁA NR 215/1-2/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 216/1-7/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 217/1/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 218/1-43/R/2011 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2011 r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 43 osób 

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


