
UCHWAŁA NR 1/1-73/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.01.2015r. 
 

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

 
UCHWAŁA NR 2/1-8/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.01.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.01.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 205/2/R/2014 z dnia 30.12.2014r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 4/1-21/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.01.2015r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 5/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.01.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 6/1-4/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.01.2015r. 
 

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 7/1-8/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.01.2015r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 8/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.01.2015r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 9/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.01.2015r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 



 
UCHWAŁA NR 10/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.01.2015r. 

 
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 11/1-4/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.01.2015r. 
 

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 12/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.02.2015 r. 

w sprawie  zmiany Uchwały Rady DOIIB nr 144/R/2014 z dnia 28.08.2014 r. 
dot. powołania Zespołu Organizacyjnego XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 

2015 r. 

 
§ 1 

Działając na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w 

związku z rezygnacją z członkostwa w Izbie dotychczasowego Z-cy Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego 

XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB - Pana Aleksandra Nowaka, Rada Dolnośląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, że funkcję Z-cy Przewodniczącego Zespołu pełnić będzie Barbara 

Pawnuk – dotychczasowy członek Zespołu. 

 

§ 2 

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, Zespół będzie działał w następującym składzie: 

 

Przewodniczący: 1) Tadeusz Olichwer 

Z-ca Przewodniczącego: 2) Barbara Pawnuk 

Członkowie: 3) Małgorzata Czajkowska 

 4) Wiesława Grzelka-Zimmermann 

 5) Kazimierz Haznar 

 6) Ewa Karkut-Żabińska 

 7) Danuta Paginowska 

   

§ 3 

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 144/R/2014 z dnia 28.08.2014 r. nie ulegają zmianie. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
UCHWAŁA NR 13/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 12.02.2015 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu Inżynier Roku.  

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Regulaminu Konkursu 

Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiącego Załącznik nr 1 

do  Uchwały nr 141/R/2014 z dnia 28.08.2014 r. w ten sposób, że: 

1)  W rozdziale VIII pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„Kapituła działa w składzie co najmniej 7-osobowym.”  



 
§ 2 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 3 

Jednolity tekst Regulaminu Konkursu Inżynier Roku dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do konkursów rozstrzyganych po dniu wejście w 

życie niniejszej Uchwały. 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady DOIIB 
Nr 13/R/2015 z dnia 12.02.2015 r. 

 
 

R E G U L A M I N 

KONKURSU  INŻYNIER  ROKU 

dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
I. Postanowienia ogólne 

1. Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa ustanawia konkurs Inżynier Roku. 

2. Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie i procedurę. 

3. Konkurs obejmuje członków DOIIB i dotyczy obiektów przez nich zrealizowanych w kraju lub poza jego 
granicami. 

4. W konkursie przyznawane są tytuły i nagrody oraz mogą być przyznane wyróżnienia. 

5. Tytuły nadawane są corocznie, za obiekty oddane do użytkowana w ciągu roku poprzedzającego rok ich 
przyznania. 

6. Koszty konkursu pokrywane są ze środków DOIIB. 

    
II. Cele konkursu 

1. Promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB. 

2. Promocja osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań. 

3. Nawiązanie, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i 
technologie a projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru  inwestorskiego. 

  
III. Kategorie konkursu 

1. Tytuł  Inżynier Roku przyznawany będzie w następujących kategoriach: 
- Projektant 
- Kierownik budowy lub kierownik robót 
- Inspektor nadzoru inwestorskiego 

2. Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody i tytułu w danym roku w  poszczególnych kategoriach. 

 
IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Kandydat musi być członkiem DOIIB niezawieszonym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia. 

2. Kandydatem może być również zespół członków DOIIB, który zrealizował jeden, ten sam obiekt (zespół 
projektantów, kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru inwestorskiego z branżowymi 
inspektorami nadzoru z tym, że tylko jedna wskazana w zgłoszeniu osoba pełniąca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie na tym obiekcie może uzyskać tytuł Inżyniera Roku, natomiast zespół może 
uzyskać wyróżnienie). 



3. Dopuszcza się zgłoszenie kandydata tylko w jednej kategorii i tylko na podstawie jednego wykonanego 
obiektu budowlanego. 

4. Kandydatów mogą zgłaszać: 
 – członek DOIIB własną kandydaturę 
 – członek izby lub grupa członków DOIIB 
 – instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy 

5. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na uczestnictwo w konkursie, wyrażoną w formie 
pisemnej. 
 

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów 

1. Kandydatów do konkursu za dany rok można zgłaszać od 1 stycznia do 15 maja następnego roku. 

2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie DOIIB.  
 
VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata obiektu budowlanego 

1. Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na 
budowę oraz daty dopuszczenia do użytkowania; 

2. Orientacyjna wartość wykonanego obiektu; 

3. Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z załączoną 
dokumentacją fotograficzną lub filmową; 

4. Podanie czasu realizacji obiektu; 

5. Wpływ na środowisko; 

6. Informacje, o których mowa w pkt.1 do 5 mają wpływ na ocenę kandydata.  
 

VII. Etapy konkursu 

1. Po wpłynięciu zgłoszeń Kapituła podejmuje decyzję o jednoetapowym lub dwuetapowym  sposobie 
rozstrzygnięcia konkursu. 

2. Przy jednoetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu Kapituła wybiera zwycięzców konkursu i nadaje 
tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia. 

3. Przy dwuetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu wybór laureatów przebiega następująco: 

a) w pierwszym etapie Komisje obwodowe (opisane w pkt. IX) dokonują  wyboru  nominowanych do II 
etapu konkursu spośród kandydatów zgłoszonych z danego obwodu, przy czym nominację do II 
etapu może otrzymać jeden kandydat w każdej kategorii, na każde rozpoczęte 500 członków 
danego obwodu wyborczego, 

b) w drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych przez Komisje obwodowe, zwycięzców 
konkursu i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia, 

c) Komisje obwodowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni od upływu terminu 
zgłaszania kandydatów. 

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 15 września.  

 
VIII. Kapituła 

1. Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku. 

2. Kapituła działa w składzie co najmniej  7 - osobowym. 

3. W skład Kapituły wchodzą wybrani przez Radę DOIIB członkowie DOIIB. 

4. Kapituła, spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego. 

5. Kapituła może powołać do współpracy ekspertów spośród członków DOIIB. 



6. O rozstrzygnięciu konkursu Kapituła zawiadamia niezwłocznie Prezydium Rady DOIIB.  

7. Rozstrzygnięcie konkursu przez Kapitułę jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. 
       

IX. Komisje obwodowe 

1. Kapituła, w przypadku o którym mowa w rozdziale VII pkt 3, może powołać Komisje obwodowe w 
porozumieniu z delegatami obwodu wyborczego właściwego dla zgłoszonego do konkursu członka izby. 
Przez obwód wyborczy rozumie się obwód ustalony dla potrzeb wyboru delegatów na Zjazd DOIIB.  

2. Komisje obwodowe działają w składzie do 5 osób. 
 

X. Tytuły i nagrody 

1. Tytuł „Inżyniera Roku” zostaje przyznany za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii. 

2. Inżynier Roku otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł brutto. 

3. Kapituła może przyznać wyróżnienia oraz miniatury statuetek. 

4. Tytuły i nagrody wręczane są przez Przewodniczącego Rady DOIIB wraz z Przewodniczącym Kapituły. 

 
UCHWAŁA Nr 14/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 12.02.2015 r. 

 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie jeleniogórskiego - grodzkiego obwodu wyborczego. 

 

 

§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz  Wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 05.01.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 

działający na terenie jeleniogórskiego - grodzkiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer  

OZC- 5/7/S. 

 

§ 2 

1. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-5/7/S jest 

mgr inż. Andrzej Zawadzki – DOŚ/IE/0520/01,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 

2. W skład OZC-5/7/S, na  dzień powołania wchodzą 4 osoby,  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 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 15/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 12.02.2015 r. 

 

w sprawie powołania Stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie jeleniogórskiego obwodu wyborczego. 

 

 

§ 1 



Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz  Wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 12.01.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 

działający na terenie jeleniogórskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 6/6/S. 

 

§ 2 

4. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącą OZC-6/6/S jest 

mgr inż. Maria Patejuk-Stenzel – DOŚ/IS/0480/01,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-

2018. 

 

5. W skład OZC-6/6/S, na  dzień powołania wchodzą 3 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 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 16/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.02.2015 r. 

 

w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2015.  

§ 1 

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

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 60.000 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu 2015 r. 

 

§ 2 

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

 

- Eugeniusz Hotała  – przewodniczący zespołu 

- Andrzej Pawłowski  – członek zespołu 

- Janusz Szczepański – członek zespołu 

- Małgorzata Czajkowska  – członek zespołu 

 

2. Program Forum Inżynierskiego DOIIB 2015 dotyczyć będzie zagadnień jednolitej  interpretacji aktualnych 

przepisów  prawa budowlanego  przez  organy   nadzoru   budowlanego i administracji samorządowej oraz 

członków DOIIB, zagadnień współpracy DOIIB z tymi organami, a także dyskusji nad aktualnymi projektami 

zmian w ustawie Prawo budowlane i zapisami projektu Kodeksu budowlanego. 

 

3. W obradach Forum Inżynierskiego DOIIB 2015 wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich organów  

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

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr 17/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.02.2015 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady nr 145/R/2014 z dnia 28.08.2014 r.  

dot. powołania Zespołu do spraw zmiany siedziby DOIIB.  

W związku z planowaną zmianą przeznaczenia lokalu gastronomicznego w siedzibie DOIIB, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Uchwały Rady nr 145/R/2014 z dnia 
28.08.2014 r. 

§ 1 

W § 3 Uchwały Rady nr 145/R/2014 z dnia 28.08.2014 r. zmianie ulega pkt 3 i uzyskuje następujące brzmienie: 

„3.Sprawozdanie końcowe z prac Zespołu powinno być sporządzone i przekazane Przewodniczącemu Rady 
DOIIB do dnia 17.12.2015 r., z którym to dniem Zespół zostaje rozwiązany.” 
 

§ 2 
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady nr 145/R/2014 z dnia 28.08.2014 r. nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA Nr 18/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.02.2015 r. 

 

w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych przez uczestników Konferencji Programowej Delegatów w 

roku 2014. 

 

§ 1. 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża satysfakcję z przebiegu Konferencji 

Programowej Delegatów na Zjazd DOIIB, która odbyła się w dniu 13.12.2014 r. 

 

§ 2. 

Przebieg dyskusji i złożone wnioski będą inspiracją dla działań i podejmowanych przedsięwzięć przez Radę 

DOIIB w kadencji 2014-2018. 

 

§ 3. 

Materiały z przebiegu Konferencji Programowej stanowią załączniki do niniejszej Uchwały: 

1. Wnioski z dyskusji Zespołu nr 1 – Etyka w zawodzie, przyzwoitość w wykonywaniu swojego zawodu, a 

wizerunek inżyniera w odbiorze społecznym – załącznik nr 1. 

2. Wnioski  z dyskusji  Zespołu nr 2 - Promocja zawodu inżyniera budownictwa – formy realizowane przez 

DOIIB, w tym konkurs inżynier roku.  promocja zawodu i samorządu w środkach masowego przekazu oraz 

poprzez różne formy wizualne, w tym tablice reklamowe – załącznik nr 2. 

3. Wnioski z dyskusji Zespołu nr 3 - Ceny  usług  inżynierskich  -  projektowych  oraz nadzoru  i  kierowania 

budową – załącznik nr 3. 

4. Wnioski z dyskusji Zespołu nr 4 - Formy wspólnej aktywności-komunikacja pomiędzy członkami, spotkania, 

konferencje, sport i rekreacja, aktywność wśród młodych inżynierów – załącznik nr 4. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały Rady DOIIB nr 18/R/2015 z dnia 12.02.2015 r.  
 

 
WNIOSKI  Z DYSKUSJI  ZESPOŁU I  

Data: 2014-12-13 

Etyka  w zawodzie, przyzwoitość w wykonywaniu swojego zawodu, a wizerunek inżyniera w odbiorze 
społecznym 

 

Moderator: Zbigniew Kiliszek 

Wprowadzenie 

Przeprowadzona dyskusja panelowa wywołała różnorodne zagadnienia związane z tematem panelu 
dyskusyjnego.  

W toku dyskusji stwierdzono, że istnieje dużą potrzeba aktywnego informowania środowiska Inżynierów 
Budownictwa poprzez łatwo dostępny elektroniczny kanał informacji bieżącej jak i też permanentnego szkolenia, 
najlepiej w systemie e’learningowym.  

Podniesiono zagadnienie dotyczące zapotrzebowania na otwarty panel komunikacyjny z kodowanym 
dostępem dla członków Izby, służący komunikacji, informacji i konsultacji bieżącej wraz z dostępem do 
wewnętrznej bazy adresowej. 

Uczestnicy panelu doszli do wniosku, że istniejący Kodeks Etyki Inżyniera Budownictwa jest tworem 
nadmiernie rozbudowanym i szczegółowym. Akt ten natomiast winien być tworem zwięzłym, na wzór dekalogu, 
zamiast - jak obecnie - próbuje regulować poszczególne przypadki występujące w rzeczywistości. 

Podniesiono także fakt konieczności wybierania do organów osób o szczególnym i dużym doświadczeniu i 
dorobku zawodowym, co zwłaszcza jest istotne w przypadku organów orzekających i stanowiących  o bycie 
zawodowym Inżyniera Budownictwa. 

Poruszane zagadnienia zostały pogrupowane w bloki tematyczne. Poniżej przestawiono pogrupowane 
zagadnienia mające istotny wpływ na jakość pracy Inżyniera Budownictwa, a tym samym jego funkcjonowanie w 
zgodzie z Kodeksem Etyki Inżyniera  Budownictwa. 

1. Kodeks Etyki Inżyniera Budownictwa 

1.1. Brak właściwej rangi Kodeksu Etyki wśród Inżynierów. 

1.2. Nowe opracowanie Kodeksu Etyki Inżynierskiej i nadanie mu odpowiedniej rangi. 

1.3. Omówienie etosu i etyki środowiska Inżynierów Budownictwa - konieczność samorządowej 

solidarności zawodowej – ocena jej kondycji, przedstawienie przypadków braku solidarności, 

wzajemnego podważania autorytetu i kompetencji, braku rzetelności zawodowej. 

1.4. Szkolenia jako forma podnosząca świadomość etyczną Inżyniera Budownictwa - konieczność 

szkolenia kształtującego etykę inżyniera – ustalenie minimum odbytych szkoleń. 

 
2. Świadomość prawna Inżyniera Budownictwa 

2.1. Odpowiedzialność instytucjonalna i personalna  

2.2. Odpowiedzialność zawodowa – występowanie braków w świadomości dotyczącej odpowiedzialności 

zawodowej wśród Inżynierów Budownictwa 

2.3. Ocena ryzyka zawodowego inżyniera – BIOZ na budowie. 

2.4. BIOZ – brak umiejętności oraz praktycznego wykorzystania tego narzędzia przez Inżynierów 

Budownictwa. 

2.5. Braki w elementarnej świadomości prawnej. 

2.6. Ryzyka działań inżynierskich - brak świadomości, umiejętności kalkulowania kosztów i ryzyk 

działalności 

2.7. Ubezpieczenia od ryzyk – brak świadomości 

2.8. Rażąco niskie ceny. 

2.9. Tandetna jakość usługi 

2.10. Umowy zawierane na usługę inżynierska – klauzule niedozwolone, nierówność stron w umowie. 

2.11. Wprowadzenie wzorcowego formularza do zawierania umów na wykonywanie usługi inżynierskiej 



 
3. Narzędzia wspomagające pracę Inżyniera Budownictwa 

3.1. Dodatkowe ubezpieczenie świadczonej usługi. 

3.2. Opracowanie Wzorcowego formularza kalkulacyjnego na świadczoną usługę Inżyniera Budownictwa. 

3.3. Konsekwencja rażąco niskiej ceny usługi inżynierskiej - tandetna usługa. 

3.4. Doubezpieczenie działalności z tytułu sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. 

3.5. Szkolenie w zakresie sporządzania BIOZ dla konkretnej budowy. 

 
4. Ekonomizacja działania Inżynierów Budownictwa 

4.1. Ekonomizacja ofertowania oraz wycena pracy inżyniera.  

4.2. Prawo rynku – nie oznacza zgody na dumping.  

4.3. Wprowadzenie minimów cenowych sporządzanych wg kalkulacji wzorcowej.  

4.4. Wprowadzenie wzorcowego arkusza kalkulacyjnego. 

 
5. Zinstytucjonalizowane szkolenie ustawiczne Inżyniera Budownictwa 

5.1. Obowiązkowe doszkalanie – aktualizacja wiedzy, kształcenie ustawiczne Inżynierów przez Izby – 

odpowiednie skodyfikowanie.   

5.2. Elektroniczna platforma szkolenia ustawicznego.  

5.3. Szkolenia zawodowe kształtujące etykę inżyniera 

5.4. Wprowadzenie obowiązkowych minimów szkoleniowych.  

5.5. Łatwy dostęp do baz aktualizujących. 

 
6. Doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych przez Inżyniera 

Budownictwa 

6.1. Selekcja kompetencji zawodowych przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną.  

6.2. Ranga rzeczoznawców budowlanych. 

6.3. Hierarchia w zawodzie – ranga doświadczenia w zawodzie - rozważenie określenia 

rekomendowanych  zawodowych minimów stażowych dla poszczególnych funkcji w procesie 

budowlanym, ze szczególnym określeniem dla funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.   

 
7. Uczelnie i studia zawodowe 

7.1. Wprowadzenie zajęć z etyki zawodowej na uczelniach. 

7.2. Niedostosowanie programów studiów do możliwości uzyskania budowlanych uprawnień zawodowych 

oraz rozwiązanie problemu ukończonych kierunkowych studiów inżynierskich bez możliwości nabycia 

uprawnień budowlanych. 

7.3. Jednolite wymagania programowe dla każdej specjalności w zakresie praktyki zawodowej przed 

egzaminem kwalifikacyjnym – brak realnych możliwości zdobycia odpowiedniej praktyki zawodowej w 

trakcie studiów. 

7.4. Opracowanie narzędzia umożliwiającego uzupełnienie minimów programowych pozwalających na 

przystąpienie do procesu uzyskania uprawnień zawodowych (wyrównawcze pensum godzin).  

7.5. Ocena wartości praktyki odbywanej w czasie studiów zawodowej. 

 
8. Inne 

8.1. Nawiązanie ścisłej współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w zakresie branży budowlanej. 

8.2. Brak wiedzy wśród Inwestorów o przebiegu procesu budowlanego. 

8.3. Relacja: Inwestor – Wykonawca – Nadzór - w świetle Kodeksu Etyki Inżynierów Budownictwa. 

 
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady DOIIB nr 18/R/2015 z dnia 12.02.2015 r.  
 

WNIOSKI  Z DYSKUSJI  ZESPOŁU   II. 

Promocja zawodu inżyniera budownictwa – formy realizowane przez DOIIB, w tym Konkurs Inżynier 
Roku.  Promocja zawodu i samorządu w środkach masowego przekazu oraz poprzez różne formy 
wizualne, w tym tablice reklamowe. 

Konkurs Inżynier Roku. 



W toku dyskusji stwierdzono, że informacja o konkursie nie dociera do zbyt wielu adresatów co jest powodem 

zbyt małej ilości zgłoszeń do konkursu. Uznano, że w celu osiągnięcia lepszych efektów konkursu należy 

zwiększyć dostęp do informacji o konkursie poprzez: 

1.  zainteresowanie biur projektowych, inwestorów oraz firmy wykonawcze wysyłając do nich stosowne 

informacje o konkursie. 

2. Wysłać informację o konkursie do PINB-ów, Starostów oraz Gmin z prośbą o wywieszenie tej informacji 

na tablicach informacyjnych tych urzędów. 

3. Wyeksponować kryteria wyboru Inżyniera Roku. 

4. Zobowiązać delegatów oraz OZC do zgłaszania kandydatów do tytułu Inżynier Roku. 

5. Wprowadzić nową kategorię wyróżnienia „ Za całokształt”, po wcześniejszym opracowaniu kryteriów i 

regulaminu takiego wyróżnienia. 

 

Promocja zawodu i samorządu. 

Uczestnicy panelu stwierdzili, że wszelkie działania promujące nasz zawód jako zawód zaufania publicznego są 

pożądane i dotychczasowe działania w tym zakresie tj. promocji w prasie radiu i telewizji należy kontynuować.  

Ponadto jako formy promocji wskazano wszelkie działania reklamowe i informacyjne, zwłaszcza takie, które 

docierają do wielu adresatów spoza naszego środowiska.  

Uznano za celowe: 

1. Zainteresować  samorządy gminy konkursem Budowa Roku w Gminie i współuczestniczyć w tych 

konkursach jako patron i sponsor. Należałoby pomóc w stworzeniu regulaminu takiego konkursu. 

2. Wprowadzić tabliczki informacyjne, na zrealizowanych  a zwłaszcza  wyróżnionych przez DOIIB 

budowach, z nazwiskami inżynierów będących naszymi członkami, biorących udział w danej realizacji. 

3. Wydrukować i rozdać członkom DOIIB nalepkę na samochód, wcześniej opracowując jej projekt. 

4. W siedzibie izby przy wejściu powiesić informację o nagrodzonych inżynierach (ze zdjęciami). 

5. Wizualizacja promująca działalność naszej izby oraz inżyniera budownictwa jako zawód zaufania 

publicznego. 

6. Promować -wyróżniać firmy zatrudniające młodych inżynierów bez uprawnień jak również inżynierów z 

uprawnieniami, gdyż  jest to forma  promocji  naszego zawodu. 

7.  Wyróżniać  młodych inżynierów zdobywających najwięcej punktów na egzaminie kwalifikacyjnym na 

uprawnienia budowlane. 

8. Podniesienie wysokości nagrody dla studentów do kwoty 1000-2000 zł  - w konkursie pn.:  „Constructor 

Futuri”  na najlepszą pracę dyplomową inżynierską i magisterską. 

9. Wyjście do młodych adeptów naszego zawodu poprzez dziekanów wydziałów – promować nasz zawód 

w formie wykładu dla studentów. 

10. Udział w imprezach „ Wrocław  stolicą kultury europejskiej w 2016 roku” – prezentacja nagrodzonych 

Inżynierów. 

11. Rozpropagować wersję online  czasopisma Budownictwo Dolnośląskie. 

12.  Powołać komisję do spraw odznaczeń państwowych ,resortowych i regionalnych(np. zasłużony dla 

budownictwa, drogownictwa itd.) 

 

Ponadto w toku dyskusji zwrócono uwagę na następujące sprawy: 

1. Należy wysłać do wszystkich członków izby prośbę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów informacyjnych i możliwości kontaktowania się między sobą. 

2. Potrzebna jest pełna  informacja co może zyskać inżynier zrzeszony w izbie. 

3. Na stronie DOIIB zrobić zakładkę, w której  inżynier mógłby się sam promować. 

4. Stworzyć telewizję internetową DOIIB , dla celów szkoleniowych i promocyjnych. 

5. Podjąć działania aby umożliwić inżynierom zrzeszonym w izbie, potwierdzać swoje dokumenty za 

zgodność z oryginałem.   

6. Podjąć współpracę z innymi izbami np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych celem wymiany poglądów 

i współpracy. 

7. Znaleźć najstarsze uprawnienia inżyniera budownictwa oraz kolejne po zmianach w Prawie Budowlanym 

i powiesić w siedzibie Izby, pokazując  w ten sposób historię naszego zawodu.  



8. W ramach zaprzyjaźnionych samorządów izb europejskich lub  unii zrobić spis inżynierów branżowych   i 

uzyskiwać od nich zapotrzebowanie na naszych inżynierów branżowych 

9. Organizować spotkania z europosłami i posłami  przy tej okazji promować samorząd zawodowy oraz 

zawód inżyniera budownictwa. 

 

Prowadzący panel  Piotr Zwoździak. 

 
 

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady DOIIB nr 18/R/2015 z dnia 12.02.2015 r.  
 
 

III.  CENY  USŁUG  INŻYNIERSKICH  -  PROJEKTOWYCH  ORAZ NADZORU  I  KIEROWANIA BUDOWĄ. 

 
 
Uczestnicy panelu w toku dyskusji stwierdzili: 
 

 Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w  pkt  6 „Lojalność i 
solidarność zawodowa”  należy uzupełnić o ppkt 17. Członek Izby nie powinien podejmować się 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynikających z Ustawy Prawo budowlane, 
za wynagrodzenie nie stanowiące należytej rekompensaty poniesionych kosztów, ryzyka zawodowego, 
posiadanej wiedzy i kwalifikacji oraz należytego zysku. Brak wypełnienia powyższego zapisu stanowi 
naruszenie zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

 my jako IIB nie możemy wprowadzać stawek minimalnych, maksymalnych ani sugerowanych na usługi 
inżynierskie, 
 

 powinniśmy podjąć szkolenia naszych członków pokazując związek pomiędzy ich odpowiedzialnością a 
wynagrodzeniem, 
 

 publikujmy na stronie  internetowej Izby w celach informacyjnych materiały pokazujące średni poziom 
cen na rynku oraz informacje o stronach internetowych, na których znajdują się Środowiskowe Zasady 
Wycen Prac Projektowych traktując je jako przykładowe zasady wycen, 

  

 podjąć działania w celu dotarcia do inwestorów z informacja dotyczącą zakresu praw i obowiązków osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
 

Ponadto w toku dyskusji przytoczono informację na temat: 
 
Deklaracji XXI Konferencji Izb i Związków Inżynierów Krajów Grupy Wyszehradzkiej.  
 

Deklaracja ta  w swojej formule proponuje stworzenie połączonej platformy ekspertów z każdego kraju, która 
będzie przygotowywać argumenty zawodowe i prawne mające wspierać apel o wdrożenie na poziomie prawa w 
krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz Unii Europejskiej minimalnych stawek  za ustalone podstawowe 
wykonywanie usług inżynierskich.  
 
Izby i Związki popierają również wdrożenie do prawa krajowego dyrektywy 2014/24/UE w sprawach zamówień 
publicznych.  
 
Ma to na celu ograniczenie decyzji podejmowanych w oparciu o kryterium najniższej ceny w odniesieniu do 
projektów inżynierskich. 
 
   
Prowadzący panel  Rainer Bulla 
 
 
 

Załącznik nr 4  do Uchwały Rady DOIIB nr 18/R/2015 z dnia 12.02.2015 r.  
 

WNIOSKI  Z DYSKUSJI  ZESPOŁU   IV 

Formy wspólnej aktywności-komunikacja pomiędzy członkami, spotkania, konferencje, sport i rekreacja, 
aktywność wśród młodych inżynierów. 



 

Komunikacja pomiędzy członkami Izby. 

W toku dyskusji stwierdzono, że komunikacja pomiędzy członkami Izby jest niewystarczająca, wręcz zła – nie 

funkcjonuje. Informacja nie dociera do powiatu. Należy to bezwzględnie poprawi poprzez:     

1.  Wykorzystanie maksymalnie wszystkich kanałów informacyjnych w celu upowszechnienia informacji o 

naszych działaniach 

2. Zintensyfikowanie tworzenia Obwodowych Zespołów Członkowskich, z uwzględnieniem m. Wrocławia. 

Rozszerzy ich działalność – zwiększyć ilość, wspomagać ich tworzenie i działanie. 

3. Uaktywnienie delegatów w działaniach na terenie swoich obwodów, przypomnieć o obowiązkach 

delegatów. Delegaci powinni wyjść z inicjatywą działania w okręgach z których są delegatami. 

4. Zintensyfikowanie informacji o działaniach członków Izby wśród pozostałych jej członków. 

5. Stworzenie newslettera  Izby. 

6. Poprawienie komunikacji aby docierała do powiatu. 

7. Udostępnianie materiałów z Konferencji szerzej członkom Izby. 

8. Uruchomienie na stronie Izby zakładki – Porady. 

 

Spotkania, konferencje. 

Uczestnicy panelu stwierdzili, że brakuje spotkań, konferencji i integracji pomiędzy członkami Naszej Izby. 

Uznano za celowe: 

1. Zintensyfikować organizowanie spotkań w celu integracji członków Izby. 

2. Materiały z Konferencji udostępniać szerzej członkom Izby. 

3. Rozsyłanie e-maili z informacjami o działaniach, spotkaniach, szkoleniach. 

4. Szerzej informować członków Izby o obowiązkach osoby pełniącej samodzielne fukncje w budownictwie. 

5. Uaktywnienie delegatów aby zintegrować Rejony. 

 

 Sport i rekreacja. 

Uczestnicy zauważyli, że zbyt mały nacisk nakłada się na sport i rekreację poprzez które można integrować 

członków Izby. Zauważyli, że można by pogodzić spotkania czy konferencje z integracją poprzez rekreację. 

Należało by więc: 

1. Organizować konferencje i spotkania wyjazdowe. Mamy Obwodowe Zespoły Członkowskie w ciekawych 

rejonach województwa dolnośląskiego. 

2. Wspomagać organizowanie członków Izby na wyjazdy wypoczynkowe, turystyczne jako formę integracji 

koleżeńskiej. 

 

Aktywność wśród młodych inżynierów. 

Duży nacisk uczestnicy położyli na temat aktywności młodych inżynierów – adeptów Nasze Izby. Uznano wręcz 

za konieczne: 

1. Przedstawianie pełnej informacji o ich prawach, odpowiedzialności, działaniach, możliwościach, 

szkoleniach i pomocy Izby, podczas wręczania uprawnień nowym członkom. 

2. Zapytanie się młodych, studentów czego oczekują od Izby, z czym im się kojarzy, jakie jest jej 

postrzeganie 

3. Dotarcie do Uczelni z informacją czego uczy egzamin na uprawnienia, po co jest, jak jest istotny w 

systemie kształcenia młodego inżyniera. 

 

Marek Kaliński 

 



UCHWAŁA NR 19/1-66/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.02.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 66 osób 

 
UCHWAŁA NR 20/1-14/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 26.02.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 21/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 26.02.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 205/14/R/2014 z dnia 30.12.2014r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 
 

UCHWAŁA NR 22/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.02.2015r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 8/1/R/2015 z dnia 29.01.2015r. dot. skreślenia z listy członków 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 23/1-28/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 26.02.2015r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 28 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 24/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.02.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 25/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.02.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 26/1-9/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.02.2015r. 
 

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 27/1/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 26.02.2015r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 



 
UCHWAŁA NR 28/1/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 26.02.2015r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 29/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 26.02.2015r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 30/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 26.02.2015r. 

 
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 31/1-13/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 26.02.2015r. 
 

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

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

 

UCHWAŁA Nr 32/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.03.2015 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie oławskiego obwodu wyborczego. 

 

§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz  wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 16.02.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 

działający na terenie oławskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 7/17/S. 

 

§ 2 

7. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącą OZC-7/17/S jest 

mgr inż. Tadeusz Kowalski – DOŚ/BO/2600/01,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 

8. W skład OZC-7/17/S, na  dzień powołania wchodzą 3 osoby,  które  podpisały  wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do Uchwały. 

 

9. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 33/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.03.2015 r. 

 

w sprawie rezygnacji z dalszego wynajmu pomieszczeń w siedzibie DOIIB. 



 

 

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

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 

DOIIB zaprzestaje wynajmu pomieszczeń w budynku swojej siedziby przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu. 

§ 2 

Wszystkie pomieszczenia w budynku przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu przeznaczone są na działalność 

statutową. 

§ 3   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr 34/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.03.2015 r. 

 

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015 

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

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt budżetu DOIIB na rok 2015, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, celem przedstawienia go do uchwalenia przez XIV Okręgowy 

Zjazd Sprawozdawczy Delegatów DOIIB.   

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/R/2015 z dnia 12.03.2015 r. 

 

Projekt budżetu 2015 r. 

      
A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2015) 

Struktura w 
budżecie 

2015 

  PRZYCHODY 4 110,8 100,00% 
1 Składki  9600*29zł*12 miesięcy 3 340,8 81,27% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,97% 

3 Procedura kwalifikacyjna    450x1600 zł 720,0 17,51% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 10,0 0,24% 

  
 

    

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2015) 

Struktura w 
budżecie 

2015 

  KOSZTY 4 110,8 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 095,0 26,64% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 13,87% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 400,0 9,73% 



3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 
pozostałe) 50,0 1,22% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 55,0 1,34% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 20,0 0,49% 

II.  Koszty statutowe 3 007,8 73,17% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1 190,0 28,95% 

  OKR 65,0 1,58% 

  OSD 160,0 3,89% 

  OROZ 215,0 5,23% 

  OKK 750,0 18,24% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane 
z działaniem Rady) 350,0 8,51% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a+3b+3c+3d 1 080,0 26,27% 

a seminaria i szkolenia 410,0 9,97% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 6,81% 

c pozostałe wydatki 340,0 8,27% 

d samopomoc 50,0 1,22% 

4 Fundusz pomocy losowej 75,0 1,82% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. Konferencja Programowa 120,0 2,92% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 30,0 0,73% 

7 Fundusz zapasowy 162,8 3,96% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8,0 0,19% 

  
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności 
gospodarczej 8,0 0,19% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 0,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   

 
 

UCHWAŁA NR 35/R/2015 

Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 12.03.2015 r. 

 

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

2014 celem przedstawienia go do uchwalenia przez XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów 

DOIIB. 

 

§ 1 

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

2014, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia 

przez XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów DOIIB.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 35/R/2015 z dnia 12.03.2015 r. 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY              

 
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2014 r.  



 
A.  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  

 
Rok 2014 był rokiem końca III i początkiem IV kadencji działalności Okręgowej Rady DOIIB. Podczas XIII 
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego DOIIB w dniu 12.04.2014 r. odbyły się wybory członków 
organów nowej kadencji.  
Do dnia odbycia XIII Zjazdu Rada pracowała w składzie 29 osób:  
 
1. Przewodniczący Rady:  dr hab. inż. Eugeniusz Hotała   

2. Z-ca Przewodniczącego:   inż. Aleksander Nowak 

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

4. Sekretarz    mgr inż. Anita Fokczyńska 

5. Skarbnik    mgr inż. Janusz Szczepański 

6. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Adrian Ciejak 

7. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Adam Dobrucki 

8. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Kazimierz Haznar 

9. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Grażyna Kaczyńska  

10. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Andrzej Kudła  

11. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Tadeusz Olichwer  

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:   dr inż. Jan Czupajłło 

17. Członek Rady:   inż. Zbigniew Gacek 

18. Członek Rady:   inż. Marcin Grelewski 

19. Członek Rady:   inż. Wiesława Grzelka-Zimmermann   

20. Członek Rady:   mgr inż. Daniel Jarząbek 

21. Członek Rady:   mgr inż. Jacek Jasiński 

22. Członek Rady:   mgr inż. Zbigniew Kiliszek 

23. Członek Rady:   mgr inż. Andrzej Kochan 

24. Członek Rady:   mgr inż. Danuta Paginowska 

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

26. Członek Rady:   mgr inż. Barbara Pawnuk 

27. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ponisz 

28. Członek Rady:   mgr inż. Roma Rybiańska 

29. Członek Rady:   mgr inż. Piotr Zwoździak 

 

XIII Zjazd wybrał  29 członków Okręgowej Rady DOIIB + Przewodniczącego, a Rada ukonstytuowała się w 

następujący sposób:  

 

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

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

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

4. Skarbnik    mgr inż. Janusz Szczepański 

5. Sekretarz    mgr inż. Tadeusz Olichwer 

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

7. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Adrian Ciejak 

8. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Daniel Jarząbek 

9. Członek Prezydium Rady:  inż. Marek Kaliński 

10. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Zbigniew Kiliszek  

11. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Danuta Paginowska  

12. Członek Prezydium Rady:  mgr inż. Piotr Zwoździak  

13. Członek Rady:   mgr inż. Tomasz Białek 

14. Członek Rady:   mgr inż. Piotr Bryk 

15. Członek Rady:   mgr inż. Ewa Dobrowolska 

16. Członek Rady:   mgr inż. Anita Fokczyńska 

17. Członek Rady:   mgr  inż. Kazimierz Haznar 

18. Członek Rady:   dr  inż. Marek Jagiełło 

19. Członek Rady:   mgr inż. Grażyna Kaczyńska 



20. Członek Rady:   mgr inż. Daniela Kozmowska 

21. Członek Rady:   mgr inż. Maciej Kubat 

22. Członek Rady:   mgr inż. Andrzej Kudła 

23. Członek Rady:   inż. Aleksander Nowak 

24. Członek Rady:   dr hab inż. Krzysztof Parylak 

25. Członek Rady:   mgr inż. Barbara Pawnuk 

26. Członek Rady:   mgr inż. Jakub Pisarek 

27. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ponisz 

28. Członek Rady:   mgr inż. Ryszard Rotter 

29. Członek Rady:   mgr inż. Roma Rybiańska 

30. Członek Rady:   mgr inż. Rafał Zarzycki 

 
 

USTALONE UCHWAŁĄ RADY ZAKRESY ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI   
CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB   

 

L.
p. 

Funkcja  
Nazwisko i imię 

członka Prezydium 
Zakres zadań i odpowiedzialności 

1 
Przewodniczący 

Rady 
Eugeniusz Hotała 

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

2 
Zastępca 

Przewodniczącego 
Rady 

Rainer Bulla 

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



3 
Zastępca 

Przewodniczącego 
Rady 

Andrzej Pawłowski 

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

4 Skarbnik Rady Janusz Szczepański 

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

5 Sekretarz Rady Tadeusz Olichwer 

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



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

6 
Zastępca Sekretarza 

Rady 
Wiesława Grzelka-

Zimmermann 

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

  
7 

Członek Prezydium Adrian Ciejak 

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

8 Członek Prezydium Daniel Jarząbek 

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

9  Członek Prezydium Marek Kaliński 

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

10 Członek Prezydium Zbigniew Kiliszek 

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

11  Członek Prezydium Danuta Paginowska 

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



12 Członek Prezydium Piotr Zwoździak 

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

 
 

W roku 2014 Rada zebrała się na swych posiedzeniach 8 razy w dniach: 13 lutego, 13 marca, 24 kwietnia, 12 
czerwca, 10 lipca, 28 sierpnia, 16 października i 18 grudnia.  
Działające w imieniu Rady DOIIB Składy Orzekające ds. indywidualnych zebrały się 12 razy, a Składy Orzekające 
ds. członków transgranicznych 4 razy. 
W roku 2014 Rada DOIIB podjęła 210 uchwał. Średnia frekwencja Członków Rady na posiedzeniach wyniosła 
80%.  
 

Prezydium Rady zebrało się 5 razy w dniach: 20 stycznia, 12 maja, 10 lipca, 17 września i 20 listopada. Podjęło 8 
uchwał. Średnia frekwencja Członków Prezydium Rady na posiedzeniach wyniosła 90%. 
 
Do końca III kadencji przedstawiciele DOIIB pracowali w następujących organach i komisjach Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa:  

 Eugeniusz Hotała       -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Aleksander Nowak       -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Tadeusz Olichwer      -   Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB, 

 Zofia Zwierzchowska   -   Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, 

 Roma Rybiańska       -   Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,  

 Janusz Szczepański     -   Członek Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB, 

 Andrzej Pawłowski      -   Członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego  

                                              przy KR PIIB, 

 Krzysztof Parylak        -   Członek Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.   

 

W roku 2014, po XIII Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w strukturach PIIB pracowali: 

 Janusz Szczepański  -   Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz członek   

Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB,, 

 Eugeniusz Hotała -   Członek Krajowej Rady PIIB oraz członek zespołu ds.  

                                      współpracy z zagranicą oraz ekspert zespołu PIIB ds.            

                                      współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych 

 Tadeusz Olichwer -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Zofia Zwierzchowska -   Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, 

 Danuta Duch-Mackaniec -   Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 Danuta Paginowska  -   Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, przedstawiciel  

                                                  DOIIB w zespole Krajowej Rady ds. Statutu  

 Anna Ficner -   Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

 Wiesława Grzelka-Zimmermann   -   Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 Andrzej Pawłowski -   Członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy KR PIIB 

 

Rada Izby wykonywała przede wszystkim swoje zadania statutowe. Priorytetem  
w działalności była realizacja uchwał podjętych na XIII Okręgowym Zjeździe DOIIB. Przedstawiciele Rady 
uczestniczyli  również aktywnie w działaniach dotyczących zmian i tworzenia  aktów prawnych związanych z 
budownictwem.  Ważnym elementem było także wspieranie i wzmacnianie zawodowych więzi inżynierskich,  
podnoszenie kwalifikacji członków i poradnictwo zawodowe, realizowane w ramach spotkań konsultacyjnych. 
Kontynuowane były intensywne działania wypracowujące jak najlepsze relacje pomiędzy członkami Izby a 
przedstawicielami organów nadzoru budowlanego i urzędów architektoniczno-budowlanych.   
Podobnie jak w latach ubiegłych podejmowane były starania o umocnienie w odbiorze społecznym pozycji 
inżyniera budownictwa jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego.   
Zadania Rady realizowane były m.in. przez powołane przez nią zespoły i komisje. 
  
 
W działalności Rady w roku 2014 można wyróżnić następujące zadania: 



1. Organizacja wykonywania zadań statutowych samorządu zawodowego; 

2. Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich; 

3. Organizacja  pracy biura DOIIB; 

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

5. Dystrybucja informacji i prasy fachowej;  

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

7. Przygotowanie i organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wybrania delegatów okręgowych IV 
kadencji;  

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

9. Realizacja wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym DOIIB; 

10. Przeprowadzenie ankiety wśród Członków Izby i jej analiza; 

11. Działalność samopomocowa; 

12. Konferencja Programowa Delegatów;  

13. Wnioskowanie o odznaczenia samorządowe i państwowe dla członków DOIIB;  

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

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

16. Współpraca z mediami, promocja zawodu inżyniera budownictwa; 

17. Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych;  

18. Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB; 

19. Administrowanie nieruchomościami DOIIB; 

20. Kontynuacja działań związanych ze sprzedażą nieruchomości DOIIB w Przesiece; 

21. Monitorowanie działań organów DOIIB oraz ich obsługa organizacyjna i finansowa. 

 
ad 1.  
Organizacja wykonywania zadań samorządu zawodowego 
 

Okręgowa Rada DOIIB pracowała jako samodzielny organ izby. W realizacji zadań brały udział powołane przez 
nią zespoły i komisje.  Większość zespołów miała charakter stały, pracowała bowiem kolejny rok.  Były również 
powoływane zespoły o charakterze doraźnym, do realizacji jednorazowych zadań.  
Od początku IV kadencji składy osobowe zespołów uległy zmianie. Praca każdego zespołu została przedstawiona 
oddzielnie w odpowiednich częściach sprawozdania.    
Obsługę administracyjno-biurową organów Izby oraz zespołów i komisji prowadzili pracownicy etatowi DOIIB. 
 
W minionym 2014 roku działały następujące zespoły i komisje Okręgowej Rady DOIIB: 
 
1. Zespół Prawno – Regulaminowy (powołany 28.01.2005 r.),  

który w roku 2014, do XIII Zjazdu, pracował w składzie: 
 
Przewodniczący:  Krzysztof Parylak 
Z-ca przewodniczącego: Adam Dobrucki 

Tadeusz Olichwer  



 Sekretarz   Danuta Paginowska 
Członkowie:   Teresa Bilińska 
    Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk 
    Wiesława Grzelka-Zimmermann 
    Barbara Pawnuk 
    Tadeusz Ponisz 
    Roma Rybiańska 
    Janusz Szczepański 
 
Od początku IV kadencji zespół ten pracował w składzie: 
 
Przewodnicząca:  Danuta Paginowska  
Z-ca przewodniczącego: Krzysztof Parylak 
Sekretarz   Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk 
Członkowie:   Adrian Ciejak 
    Ewa Dobrowolska 
    Daniela Kozmowska 
    Barbara Pawnuk 
    Roma Rybiańska 
 
Zespół Prawno Regulaminowy DOIIB w roku 2014 działał na podstawie regulaminu pracy tego zespołu. 
Powołany zespół wspomagał swoją pracą pracę Rady i Prezydium Rady DOIIB w zakresie ustalania 
wspólnego stanowiska DOIIB w sprawie zmian  
i działań prawnych, mających jako priorytet interesy zawodowe członków DOIIB. 
W roku 2014 zespół odbył 5 posiedzeń. Pomiędzy posiedzeniami zespół pracował  
z wykorzystaniem platformy elektronicznej. 
 
Zespół zajmował się prawem obowiązującym wewnątrz izby, np. regulaminem dotyczącym pomocy 
finansowej dla członków, opiniowaniem pod względem zgodności  
z obowiązującym prawem wniosków złożonych na zjeździe delegatów i wskazywał prawne i faktyczne 
możliwości sposobu ich realizacji. 
Rok 2014 przyniósł wiele zmian w ustawach i rozporządzeniach dotyczących budownictwa. 
 
Zespół brał udział w opiniowaniu projektów zmian prawnych dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która 
w imieniu inżynierów budownictwa, reprezentując nas w skali ogólnokrajowej i wykorzystując przygotowane 
opinie realizowała prace na rzecz zapewnienia ochrony interesów członków izby. 
Na wniosek PIIB zespół przygotował opinie dotyczące następujących projektów: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie 

elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z 
tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, 

2. Ustawa deregulacyjna (II transza) i po jej uchwaleniu w dniu 9 maja 2014 r., prace nad dostosowaniem 
działań izby zgodnie ze zmianami prawnymi i w interesie członków izby, 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej  budynków ze szczególnym 
uwzględnieniem konsekwencji jej zapisów w aspekcie konsultowanych rozporządzeń do tej ustawy, 

5. Projekt Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego, 
6. Projekt z dnia 1 października 2014 r.; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia … 2014 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz 
części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 

7. Projekt z dnia 1 października 2014 r.; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia … w 
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposobu 
sporządzania oraz wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, 

8. Projekt z dnia 1 października 2014 r.; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia … 2014 
r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu weryfikacji świadectw charakterystyki 
energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, 

9. Projekt z dnia 1 października 2014 roku; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia .l.. 
2014 r. w sprawie wzoru protokołów kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, 

10. Projekt zmian w  dotychczasowym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia    31 października 
2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do 
członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Dziennik 
Ustaw rok 2002 nr 194 poz. 1635, na podstawie pisma do PIIB od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
Departament Budownictwa z dnia 4.11.2014 r., nr DO-law-020-3(4)/14; Nk: 3264/14, 

11. Projekt z dnia 12 listopada 2014 roku; Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw 



charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, na podstawie pisma do PIIB od Ministra 
Finansów, 

12. inne projekty i propozycje zmian prawnych. 
 
Zespół czynnie uczestniczy w zbieraniu i analizowaniu propozycji zmian w statucie PIIB. 
ZPR DOIIB jest też inicjatorem działań na rzecz członków, poprzez wskazywanie nieprawidłowości i luk 
prawnych, umożliwiających wykonywanie zadań objętych prawem budowlanym przez osoby nie mających 
uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Działania takie polegają 
głównie na wskazywaniu PIIB koniecznych kierunków działania na rzecz osób wykonujących zadania 
inżynierów budownictwa zgodnie z prawem budowlanym. 

        
2. Kapituła Konkursu "Inżynier Roku dla członków DOIIB" (powołana 27.02.2009 r.), 

Która w roku 2014, do czasu XIII Zjazdu, pracowała w składzie: 
Przewodniczący:  Aleksander Nowak 
Sekretarz:   Anita Fokczyńska 
Członkowie:   Witold Baran 
    Grażyna Kaczyńska 
    Andrzej Kudła 
    Jan Migdał 
  Tadeusz Ponisz  
    Tadeusz Olichwer 
     
Od początku IV kadencji Kapituła pracowała w następującym składzie: 
Przewodniczący:  Aleksander Nowak 
Z-ca przewodniczącego:  Andrzej Kudła 
Sekretarz:   Anita Fokczyńska 
Członkowie:   Ewa Dobrowolska 
    Grażyna Kaczyńska 
    Tadeusz Olichwer 
    Barbara Pawnuk 
  Tadeusz Ponisz  
 
W roku 2014 po raz czwarty wyłoniono laureatów konkursu, za rok 2013, we wszystkich trzech 
regulaminowych kategoriach.  
Ogółem wpłynęło 6 zgłoszeń, w tym: 1 – w kategorii „projektant”, 2 – w kategorii „kierownik budowy” i 3 – w 
kategorii „inspektor nadzoru inwestorskiego”. 

 
Tytuł INŻYNIERA ROKU 2013 wraz ze statuetką i nagrodą w wysokości 10.000 zł otrzymali: 

w kategorii PROJEKTANT: 
dr inż. Jacek Dudkiewicz za projekt Sky Tower obejmujący budynki biurowe, handlowo-usługowe, parkingi 

wraz z pomieszczeniami infrastruktury technicznej oraz apartamenty mieszkalne, zlokalizowany we Wrocławiu 
w kwartale ulic: Powstańców Śl., Wielka, Gwiaździsta i Szczęśliwa. 
 
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY: 
mgr inż. Marcin Majewski za przebudowę i rozbudowę Teatru Muzycznego CAPITOL   we Wrocławiu przy 

ul. Piłsudskiego 67.  
  
w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

inż. Jacek Ogórek za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami 

Zittau i Hradek nad Nisou wraz  z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I od km 0+000 do km 0+335. 
  
WYRÓŻNIENIA oraz miniatury statuetek otrzymali: 

w kategorii PROJEKTANT: 
zespół pod kierunkiem dr inż. Jacka Dudkiewicza w składzie:  
mgr inż. Paweł Dudkiewicz  
inż. Henryk Gajownik  
mgr inż. Piotr Wilczewski   

za projekt Sky Tower obejmujący budynki biurowe, handlowo-usługowe, parkingi wraz z pomieszczeniami 
infrastruktury technicznej oraz apartamenty mieszkalne, zlokalizowany we Wrocławiu w kwartale ulic: 
Powstańców Śl., Wielka, Gwiaździsta i Szczęśliwa, 

 
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY: 
mgr inż. Krzysztof Pastuszek za budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na 

potrzeby innowacyjnej gospodarki, we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim. 
  
w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 
zespół pod kierunkiem inż. Jacka Ogórka  składzie:  



Eugeniusz Bosiacki  
mgr inż. Wojciech Kamiński  
mgr inż. Lech Świątkowski   

za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad 
Nisou wraz  z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I od km 0+000 do km 0+335. 
 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Gali Inżynierskiej w dniu 23 września 2014 r.  
Aktualnie obowiązujący tekst regulaminu dostępny  jest na stronie internetowej izby.  

 

3. Komisja ds. zamówień (działająca od 18.01.2010 r.) przez cały rok 2014 pracowała w niezmienionym 

składzie: 
 Przewodniczący:  Andrzej Kudła 

Członkowie:   Andrzej Pawłowski 
     Janusz Szczepański 

W roku  2014 zgodnie z zasadami dokonywania zakupów obowiązujących w PIIB, DOIIB zakupiła na 
podstawie rekomendacji Komisji m. in: 
1. luty- komputer stacjonarny z oprogramowaniem dla OKK (wymiana sprzętu) za kwotę brutto - 9174,57 zł 
2. marzec -  meble dla OKK (szafy na akta) za kwotę brutto 7252,81 zł 
3. maj - sprzęt do modernizacji WiFi w budynku DOIIB  za kwotę brutto -  2210,31 zł 
4. lipiec - kserokopiarka Kyocera  dla OKK (wymiana sprzętu) za kwotę brutto - 6740,40 zł  
5. lipiec- komputer przenośny  wraz z drukarką i oprogramowaniem dla OKR za kwotę brutto - 3576,98 zł 
6. wrzesień - zmywarka do lokalu gastronomicznego ( wymiana zepsutej)  za kwotę brutto 4779,78 zł 
7. listopad - meble dla OKR ( wymiana stołu i krzeseł) za kwotę brutto - 3140,00 zł 
8. grudzień - komputer dla bramki poczty elektronicznej ( wymiana sprzętu) - 1733,07 zł 

Ponadto Komisja ds. Zamówień wraz z zaproszonymi specjalistami ds. klimatyzacji kontynuowała prace 
rozpoczęte w roku 2013, związane z planem poprawy jakości pracy pracowników biura izby w okresie letnim. 
Planowane było zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych. Wybrano projektanta, który 
wykonał koncepcję przedsięwzięcia i wyszacował jego koszty. 
Decyzją Rady DOIIB z dnia 10.07.2014 r.  (uchwała nr 112/R/2014) odstąpiono od realizacji zadania ze 
względu na duże koszty i rozpatrywanie wniosku zjazdowego w sprawie zmiany budynku siedziby izby.  

   
4. Zespół ds. realizacji inwestycji w Przesiece (powołany 30.04.2010 r.) zakończył prace z upływem III 

kadencji w związku z uchwałą zjazdową z 2011 r. o konieczności sprzedaży nieruchomości w Przesiece. Do 
kwietnia 2014 pracował on w składzie:  
Przewodniczący:  Andrzej Kudła 
Członkowie:   Teresa Bilińska 
  Rainer Bulla  
  Zbigniew Gacek  
  Wiesława Grzelka-Wyppych (obecnie W. Grzelka-Zimmermann) 
  Andrzej Kochan  
  Włodzimierz Lewowski  
  Jacek Oszytko   
  Krzysztof Parylak  
  Andrzej Pawłowski  
  Tadeusz Ponisz  
  Janusz Szczepański  
    Ewa Ulicka 

  
5. W dniu 24.04.2014 r. został powołany Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB  

w składzie: 
Przewodniczący:  Andrzej Kudła 
Członkowie:   Wiesława Grzelka-Zimmermann 
  Tadeusz Ponisz 
  Janusz Szczepański 
  Ewa Ulicka 
  
Nowy zespół oprócz zadań związanych z budynkiem siedziby DOIIB we Wrocławiu przejął zadania Zespołu 
ds. realizacji inwestycji w Przesiece. 
Na początku IV kadencji, w dniu 12.05.2014 .r został zmieniony skład Zespołu ds. utrzymania nieruchomości 
DOIIB. Do końca 2014 r. zespół pracował w składzie:  
Przewodniczący:   Adrian Ciejak 
Członkowie:            Rainer Bulla  
  Andrzej Kudła 
  Wiesława Grzelka-Zimmermann 



  Tadeusz Ponisz 
  Janusz Szczepański 
  Ewa Ulicka 
 
Do zadań  zespołu należy rozpoznawanie potrzeb i rekomendowanie działań niezbędnych dla prawidłowego 
utrzymania nieruchomości DOIIB  (Wzgórze Marty w Przesiece, siedziba DOIIB we Wrocławiu), w tym w 
szczególności: 

 kontynuacja dotychczasowych działań poprzednich zespołów  

 monitoring stanu technicznego, w tym przeglądy okresowe,  

 zabezpieczenie budynków przed destrukcją,  

 rekomendowanie Radzie DOIIB niezbędnych prac budowlanych i porządkowych,  

 realizacja uchwał Rady DOIIB dotyczących nieruchomości DOIIB,  

 nadzór nad realizacją zleconych prac budowlanych i porządkowych. 
W 2014 r. Zespół podejmował bieżące działania związane z utrzymaniem obiektów  
w Przesiece i we Wrocławiu.  
 

Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 19 sprawozdania.  
    

 
6. Zespół ds. zbycia nieruchomości w Przesiece w składzie: 

Przewodniczący:  Andrzej Kudła 
Członkowie:   Rainer Bulla  
  Wiesława Grzelka-Zimmermann 
  Janusz Szczepański 
 
został  powołany w dniu 24.04.2014 r. w celu kontynuowania zadań wyznaczonych uchwałą Rady z dnia 

09.06.2011 r.  w sprawie warunków, trybu i terminu zbycia nieruchomości w Przesiece. W III kadencji 
zadania te realizowali upoważnieni przez Radę jej członków, tj.:  
    Andrzej Kudła 
    Janusz Szczepański  
    Wiesława Grzelka-Zimmermann 
    Piotr Zwoździak 
    Jan Czupajłło 
 

Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 20 sprawozdania.  
 

 
7. Zespół ds. współpracy z zagranicą (powołany 30.04.2010 r.) do 28.VIII.2014 r. pracował  w składzie: 

Przewodniczący:  Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Teresa Bilińska 
  Rainer Bulla  
  Anna Ficner 
Od 28.08.2014 r. zespół tworzyli: 
Przewodniczący:  Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Tomasz Białek 
  Rainer Bulla  
  Jan Czupajłło 
  Anna Ficner 
  Anita Fokczyńska 
 
Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 15 sprawozdania.  
 

8. Zespół Organizacyjny XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014 

 pod przewodnictwem Aleksandra Nowaka zakończył prace po przeprowadzeniu XIII Zjazdu DOIIB. 
Podsumowanie prac zawarte jest w punkcie 7 sprawozdania. 

 
 Dla organizacji kolejnego, XIV Zjazdu, został powołany w dniu 28.08.2014 r.   
 Zespół Organizacyjny XIV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w roku 2015 w składzie:      

 Przewodniczący:  Tadeusz Olichwer  
 Z-ca Przewodniczącego: Aleksander Nowak 
 Członkowie:   Małgorzata Czajkowska  
     Wiesława Grzelka-Zimmermann  
     Kazimierz Haznar  
     Ewa Karkut-Żabińska 
     Danuta Paginowska 
     Barbara Pawnuk 



          
Zadaniem zespołu jest opracowanie harmonogramu działań, podział zadań na poszczególnych członków 
zespołu oraz realizacja przygotowań zgodna z przyjętym   harmonogramem.  

 Do zadań zespołu należy również zabezpieczenie organizacyjne przedsięwzięcia,              
 tj. rezerwacja sali, zapewnienie stenogramu, elektronicznego głosowania, ustalenie listy   
 gości, przygotowanie zaproszeń itp.  
We wrześniu 2014 r. opracowano terminarz działań przygotowawczych do XIV Zjazdu, który został przyjęty 
przez Radę w formie uchwały w październiku 2014 r. 

 Prace zespołu trwać będą do czasu zakończenia XIV Zjazdu Sprawozdawczego. 
   
9. Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB pracująca w III kadencji pod 

przewodnictwem Andrzeja Pawłowskiego została zrekonstruowana 12.06.2014 r. W jej skład wchodzą:  
 Przewodniczący:   Andrzej Pawłowski 
 Członkowie:   Jan Czupajłło 
     Anita Fokczyńska 

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

Komisja realizowała zadania zgodnie z kompetencjami przekazanymi przez Radę DOIIB. Do tych zadań 
należało w szczególności: 
1. przygotowywanie tematyki i planowanie różnych form doskonalenia zawodowego  

z uwzględnieniem wszystkich specjalności zawodowych członków Izby oraz nadzór nad ich realizacją, 
2. współpraca z biurem DOIIB w przygotowaniu i realizacji różnych form doskonalenia zawodowego, w tym 

materiałów udostępnianych członkom na stronie internetowej DOIIB, 
3. współpraca z innymi podmiotami w przygotowaniu szkoleń o tematyce przydatnej członkom DOIIB w 

pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
4. rozpatrywanie wniosków o udzielenia dofinansowania lub refundowania kosztów uczestnictwa w 

doskonaleniu zawodowym lub nauce języków obcych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, 
5. składanie Radzie DOIIB rocznych sprawozdań ze swojej działalności, 
6. przedkładanie Prezydium Rady wniosków w sprawie zasad i maksymalnej wysokości dofinansowań, 
7. współpraca z obwodowymi zespołami członkowskimi, 
8. współpraca z Krajową Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. 
 
Od momentu powołania Komisja zbierała się dwukrotnie – 8 lipca i 18 listopada.  
W czasie posiedzeń określano plan działania na kolejny kwartał/półrocze, przygotowywano propozycje 
tematyczne, zarówno szkoleń tradycyjnych jak też internetowych, biorąc pod uwagę oferty nadesłane z 
zewnątrz i problematykę zgłaszaną przez członków DOIIB oraz członków komisji, dyskutowano nad 
programem działania na cała kadencję. Przewodniczący zespołu uczestniczył w posiedzeniu Krajowej 
Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB, które odbyło się w Warszawie 19 grudnia i miało 
charakter przede wszystkim organizacyjny. 
W ramach współpracy z innymi organizacjami po wstępnym spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich (Tadeusz Olichwer, Jan Rudy) została podpisana umowa o współpracy m.in. w zakresie 
szkoleń. Podczas rozmów   w dniu 27 listopada w siedzibie Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Architektów także 
zostały złożone deklaracje o współpracy m.in. przy organizacji wspólnych szkoleń. Taką tradycję ma już 
seminarium organizowane corocznie podczas targów budowlanych TARBUD, przy współdziałaniu 
przewodniczącego Dolnośląskiej Izby Architektów. W listopadzie 2014 r. podpisano również umowę o 
współpracy z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych. Na podstawie osobnego 
porozumienia Odziałem Wrocławskim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa członkowie 
DOIIB mogą bezpłatnie korzystać z zasobów bibliotecznych Ośrodka Informacji Budownictwa               i 
Szkoleń PZITB. 

 
10. Składy Orzekające ds. indywidualnych członków DOIIB powołane 24.04.2014 r. 

pracowały w trzyosobowych zespołach, w skład których wchodziły osoby spośród niżej wymienionych, tych 
samych które pracowały w roku 2013. Byli to: 
Przewodnicząca:  Grażyna Kaczyńska 
Członkowie:   Wiesława Grzelka-Zimmermann 

Roma Rybiańska 
Anita Fokczyńska  

 
Składy Orzekające rozpatrywały sprawy indywidualne Członków DOIIB.  
W 2014 r. odbyło się 12 posiedzeń, na których rozpatrzono niżej wymienione wnioski: 

403 wnioski o wpis do izby 
170 wniosków o przywrócenie członkostwa 



344 wnioski o zawieszenie członkostwa 
28 wniosków o skreślenie 
10 wniosków o skreślenie w związku z przeniesieniem do innej izby 

Z powodu nieopłacenia składek członkowskich: 
       zawieszono 208 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.) 
       skreślono 166 osoby (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.) 

 
 

11. Skład Orzekający DOIIB ds. członkostwa transgranicznego DOIIB, powołany 24.04.2014, pracował w 

tym samym trzyosobowym składzie jak w III kadencji: 
Przewodniczący:  Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Wiesława Grzelka-Zimmermann 

Rainer Bulla 
 
Skład Orzekający ds. członkostwa transgranicznego rozpatrywał sprawy tymczasowego wpisu na listę 
członków izby obywateli Unii Europejskiej zamierzających świadczyć usługi transgraniczne na terenie 
województwa dolnośląskiego. W roku 2014 odbyły się   4 posiedzenia. O tymczasowy wpis do DOIIB 
występowali inżynierowie z zagranicy zainteresowani realizacją na terenie naszego województwa 
pojedynczych kontraktów i zleceń, które nie maja charakteru działalności ciągłej – stałego świadczenia usług  
w dziedzinie budownictwa na terenie Polski.  W roku 2014 r. wpłynęło 10 wniosków.  
W tej liczbie był jeden wniosek o przedłużenie wpisu obywatela Czech, jeden nowy wpis obywatela Litwy i 
po dwa wpisy czterech obywateli Węgier. Na podstawie analizy dostarczonych dokumentów komisja uznała, 
że we wszystkich przypadkach zostały spełnione warunki pozwalające na dokonanie wpisu na listę członków 
uprawniającego do wykonywania usługi transgranicznej tylko w ramach kontraktu, którego dotyczył wniosek. 
Przedłużony wpis dotyczył projektanta branży instalacyjnej, jeden nowy wpis to kierownik budowy w branży 
elektrycznej, 8 wpisów dotyczyło kierowników budowy branży instalacyjnej.  
 
 

12. Rada Programowa czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” działa bez zmian od 2010 r. w 

składzie : 
Przewodniczący:  dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr. 
Członkowie:   prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk 
    prof. dr inż. Kazimierz Czapliński 
    dr inż. Andrzej Pawłowski 
    mgr inż. Agnieszka Środek 
 
Wydawnictwa „Budownictwo Dolnośląskie” w roku 2014 zostało omówione w punkcie      6 sprawozdania. 
 
 

13. Zespół organizacyjny FORUM INŻYNIERSKIEGO został powołany 24.04.2014 r.  

 w składzie:  
 Przewodniczący:  Eugeniusz Hotała 

  Członkowie:   Andrzej Pawłowski  
     Janusz Szczepański 
     Małgorzata Czajkowska 
       

Zespół zorganizował Forum Inżynierskie w Lasocinie koło Pieszyc w dniu 19 września 2014 r. Tradycyjnie 
już obrady Forum dotyczyły zagadnień jednolitej interpretacji aktualnych przepisów Prawa Budowlanego 
przez organy nadzoru budowlanego i administracji samorządowej oraz członków DOIIB, zagadnień 
współpracy DOIIB z tymi organami, a także dyskusji nad aktualnymi projektami zmian w ustawodawstwie 
branżowym.   
Forum Inżynierskie DOIIB 2014 zostało omówione w punkcie 14 sprawozdania. 

  
Idea organizacji Forum Inżynierskiego wpisała się na stałe do kalendarza wydarzeń w środowisku 
inżynierskim. Spotkania są oczekiwane i wysoko oceniane zarówno przez członków DOIIB, jak i przez 
uczestników spotkań - przedstawicieli urzędów, z którymi inżynierowie na co dzień współpracują.  
 

 
14. Zespół ds. zmiany Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB  

 został powołany w dniu  12.05.2014 r. w składzie: 
 Przewodniczący:  Tadeusz Olichwer 
 Członkowie:   Rainer Bulla 
    Anita Fokczyńska 
    Barbara Pawnuk 
    Janusz Szczepański 
Prace zespołu zakończyły się przyjęciem regulaminu przez Radę DOIIB w dniu 12.06.2014 r. Regulamin jest  
dostępny na stronie internetowej DOIIB w zakładce „Pomoc Koleżeńska”. 



 
 
15. Zespół ds. zapomóg losowych powołany 12.06.2014 r.  w składzie: 

Przewodniczący:  Tadeusz Olichwer 
Członkowie:   Rainer Bulla 
    Anita Fokczyńska 
    Barbara Pawnuk 
    Janusz Szczepański 
 
Zadaniem zespołu jest rozpatrywanie wniosków o zapomogę losową oraz podejmowanie decyzji w sprawie 
przyznania zapomogi i jej wysokości lub odmowy jej przyznania w oparciu o Regulamin przyznawania 
zapomogi losowej członkom DOIIB. 

 
Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 18 sprawozdania.  

 
 

16. Zespół ds. zmiany siedziby DOIIB został powołany 28.08.2014 r. w składzie: 

Przewodniczący:  Piotr Zwoździak 
Członkowie:   Rainer Bulla 
    Wiesława Grzelka-Zimmermann 
    Marek Kaliński 
    Andrzej Kudła 
    Daniel Jarząbek 
    Tadeusz Olichwer 
    Janusz Szczepański 
Zadania zespołu: 
1. Przeprowadzenie analizy aktualnego stanu potrzeb biura i organów statutowych DOIIB w zakresie 

powierzchni użytkowych dla prawidłowego ich działania. 
2. Dokonanie oceny możliwości zaspokojenia potrzeb, o których mowa w pkt. 1,  

w aktualnie użytkowanym budynku przy ul. Odrzańskiej 22. 
3. Dokonanie oceny konieczności zamiany obecnej siedziby DOIIB na nową siedzibę wraz z oceną 

przewidywanych skutków organizacyjnych i finansowych takiej zmiany. 
4. Określenie podstawowych wymagań użytkowych i lokalizacyjnych nowej siedziby DOIIB w przypadku 

uznania, że zamiana jest niezbędna wraz z poszukiwaniem i wskazaniem konkretnych obiektów lub 
działek budowlanych, nadających się na remont lub budowę nowej siedziby DOIIB. 

 
Zespół ma zakończyć prace do 30.01.2015 r. przekazaniem Przewodniczącemu Rady sprawozdania  z prac 
zespołu. 
 
Członkowie zespołu spotkali się trzykrotnie. Na pierwszym spotkaniu określono ujemne strony naszej 
obecnej siedziby oraz możliwości optymalizacji obecnie zajmowanych powierzchni pod kątem 
uniwersalności ich wykorzystania.  
Zespół podzielił się na dwa podzespoły: 

 do oceny stanu posiadania  

 do opracowania wstępnego projektu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztów ewentualnej budowy nowej 
siedziby. 

W wyniku prac podzespołów ustalono, że nie wchodzi raczej w rachubę kupno obiektu do remontu, a 
rozważać można ewentualnie jedynie zakup działki i budowę nowego obiektu.  
Wstępnie określono potrzeby: działka o powierzchni minimum 1000m

2
 i budowa około 750 m

2
 powierzchni 

biurowo - konferencyjnej. W zagospodarowaniu należy przewidzieć  20 miejsc parkingowych. Koszt takiego 
przedsięwzięcia to około 5 do 6 mln złotych, co leży możliwościach finansowych izby. Końcowe wyniki 
swoich prac zespół przedstawi  Radzie DOIIB na pierwszym posiedzeniu w lutym 2015 roku. 
 
  

17. Komisja Likwidacyjna powołana 19.11.2014 r. w składzie: 

Przewodniczący:  Janusz Szczepański 
Członkowie:   Ewa Ulicka 

Izabela Zakrzewska 
Komisja pracuje w oparciu o Instrukcję ustalającą zasady likwidacji i zbywania środków trwałych oraz 
składników wyposażenia DOIIB. 
W roku 2014 komisja zlikwidowała zużyte i zniszczone wyposażenie pokoju Okręgowej Komisji Rewizyjnej tj. 
stołu i dwóch foteli biurowych. 
 
 

18. Zespół organizacyjny I. Zawodów Narciarskich DOIIB powołany 24.10.2013 r. w składzie: 

Przewodniczący:  Włodzimierz Lewowski 
 Członkowie:   Piotr Zwoździak 



     Daniel Jarząbek 
zakończył działanie w marcu 2014 r.   
Zespół podjął się organizacji zawodów w dniu 8 marca 2014 r. w ośrodku narciarskim Czarna Góra w 
Siennej. Zaproszenie do udziału w zawodach było opublikowane na stronie internetowej izby. Zawody 
zostały odwołane ze względu na mała liczbę zgłoszeń (8 osób) i złe warunki narciarskie. 
 
W dniu 18.12.2014 r. został powołany nowy Zespół  ds. organizacji zawodów narciarskich w składzie: 

Przewodniczący:  Piotr Zwoździak 
Członkowie:   Daniel Jarząbek 
    Marek Kaliński 
Zespół podjął się organizacji Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2015, które będą miały charakter imprezy 
integracyjno-sportowej. Rada DOIIB wyraziła zgodę na  pokrycie kosztów organizacji zawodów. 
Zaplanowano przeprowadzenie zawodów w sobotę 14 lutego 2015 r. w ośrodku narciarskim Czarna Góra w 
Siennej. Stosowna informacja znajduje się w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej DOIIB. 
 
 

ad 2.  
Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich 

Obwodowe Zespoły Członkowskie są powoływane do działalności w okresie jednej kadencji. Do końca III kadencji 
tj. do kwietnia 2014 r. działało 7 stałych Obwodowych Zespołów Członkowskich powołanych przez Okręgową 
Radę DOIIB: 
1) OZC-1/8/S – kamiennogórski 
2) OZC-2/21/S – świdnicki 
3) OZC-3/22/S – trzebnicki 
4) OZC-4/5/S – jaworski 
5) OZC-5/9/S – kłodzki 
6) OZC-6/2/S – dzierżoniowski 
7) OZC-7/32/S – ząbkowicki. 
 
W IV kadencji dotychczas zostały powołane 4 stałe Obwodowe Zespoły Członkowskie: 
1)   OZC-1/21/S – świdnicki z przewodniczącym Danielem Jarząbkiem i 5 członkami 
2)   OZC-2/8/S – kamiennogórski z przewodniczącym Adrianem Ciejakiem i 9 członkami 
3)   OZC-3/2/S – dzierżoniowski z przewodniczącym Zenonem Naskrętem i 3 członkami 
4)   OZC-4/9/s – kłodzki z przewodniczącym Zbigniewem Wnękiem i 4 członkami. 
 
Obwodowe Zespoły Członkowskie w roku 2014 zorganizowały 4 spotkania szkoleniowo-integracyjne. Spotkania 
zostały ujęte w tabeli wykazu szkoleń zorganizowanych dla Członków DOIIB  w  9 punkcie sprawozdania.  
Spotkania organizowane przez Obwodowe Zespoły Członkowskie mają charakter szkoleniowo-integracyjny. Biorą 
w nich udział przedstawiciele Rady DOIIB, co stwarza warunki do  zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących 
działalności izby. 
Duże znaczenie mają spotkania z zapraszanymi przedstawicielami PINB i administracji budowlanej, dzięki którym 
wypracowywane jest zrozumienie aktualnych lokalnych wymagań w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.     
Podczas spotkań odbywają się szkolenia związane z różnymi dziedzinami budownictwa, mają też miejsce 
indywidualne rozmowy, wymiana opinii i poglądów, co wpisuje się w realizację działalności samopomocowej.   
Rada DOIIB oczekuje dalszych inicjatyw powoływania kolejnych zespołów. Ich prace reguluje chwała Rady DOIIB 
nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowy Zjazd i 
członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych. Tekst uchwały można znaleźć na stronie www.dos.piib.org.pl . 
 
 
ad 3.  
Organizacja pracy biura DOIIB 

 
W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2014 r., bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, zatrudnionych było 13 
etatowych pracowników,  

 Kierownik Biura - 4 /5 etatu        

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

 Główny Specjalista (obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej) - 1 etat 

 Specjalista – 4 etaty, w tym: obsługa Członków Izby - 2 osoby, obsługa Ośrodka Informacji i Szkoleń - 1 
osoba, obsługa OKK - 1 osoba 

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

 Z-ca Głównej Księgowej - 1/2 etatu 

 Asystent Księgowy - 1 etat  

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

 Radca Prawny - 1/2  etatu  (obsługa  wszystkich  organów DOIIB  i  2 x  w tygodniu dyżury w celu 

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


nieodpłatnego udzielania porad Członkom Izby). W roku 2013 z porady prawnej skorzystało 77 osób. 

 Specjalista ds. administrowania obiektem DOIIB - 4/5 etatu. 
 
Tak jak w latach ubiegłych, na podstawie zawartej umowy, współpracował z Radą DOIIB Biegły Rewident 
Księgowy.  
Obsługę prawną prowadził zatrudniony w izbie radca prawny oraz doraźnie dwie kancelarie prawne (na 
podstawie zawartych umów) - wspomagające prace organów Izby.   
Biura DOIIB, bez zmian, czynne były codziennie od 8:00 do 16:00, a w środy od 9:00 do 17:00.   
Praca Biura cieszy się wysoką oceną członków Rady i wielu członków izby, obsługiwanych przez etatowych 
pracowników DOIIB. 
 
 
ad 4.  
Aktualizacja bazy danych Członków DOIIB i wydawanie zaświadczeń o przynależności do izby, w tym 
elektronicznych  
 

Baza danych Członków DOIIB była codziennie modyfikowana i uzupełniana. 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmował 
16288 kartotek. 
Liczba ta obejmuje: 

       9993 osób z czynnym członkostwem,  
      1877 osób z zawieszonym członkostwem, z których 1774 osoby złożyły wniosek  

o zawieszenie a 103 osoby zostały zawieszone na skutek zaległości składkowych, 
       4390 osób skreślonych, w tym: 411 osób skreślonych na wniosek zainteresowanych, 3591 osób 

skreślonych z powodu zaległości składkowych, 388 osób, których członkostwo ustało z powodu śmierci, 

 28 osób skreślonych z powodu przeniesienia do innej izby. 
Powyższe zestawienie nie zawiera wpisów transgranicznych, których w roku 2014 dokonano 9. 
 
W roku sprawozdawczym biuro DOIIB wydało 12071 zaświadczeń o przynależności do izby, ważnych na okres 6 
lub 12 miesięcy, wysłało 1497 przypomnień o braku bieżących składek i 549 zawiadomień o wszczęciu procedury 
zawieszenia lub skreślenia w prawach członkowskich oraz 470 zaproszeń na zebrania wyborcze. 
 
Tak jak w latach ubiegłych, zaświadczenia potwierdzające członkostwo w izbie i posiadanie obowiązkowego 
ubezpieczenia OC wystawiane były w dniu zaksięgowania składek na indywidualnych  kontach   i   wysyłane   do  
Członków  Izby  listami  poleconymi. Wraz           z zaświadczeniami Członkowie otrzymali karty członkowskie 
ważne na rok kalendarzowy. Wykaz miejsc, w których karty uprawniały do korzystania z preferencyjnych 
warunków zamieszony był na stronie internetowej Izby. 
Każdy   Członek   Izby,   ze   strony   internetowej   PIIB   mógł   samodzielnie   pozyskiwać elektroniczną wersję 
zaświadczenia.  
Decyzją Rady tj. uchwałą nr 160/R/2014 z dnia 16.10.2014 r. postanowiono, że od stycznia 2015 r. DOIIB 
zaprzestaje  wysyłania zaświadczeń o przynależności do DOIIB w tradycyjnej,  papierowej formie. Zaświadczenia 
o przynależności do Izby w wersji elektronicznej każdy Członek może pobrać samodzielnie z portalu PIIB. Na 
indywidualne życzenie Członka Izby biuro wydrukuje zaświadczenie elektroniczne i prześle je zainteresowanemu 
Członkowi DOIIB.  
 

 

ad 5.  
Dystrybucja informacji i prasy fachowej  

 
Jak w latach ubiegłych, DOIIB wysyłała do zainteresowanych Członków czasopisma branżowe (numery wydane 
w pierwszych czterech miesiącach roku).   
W roku 2014 wysłano: 

     Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik) -    691 egz. 

     Drogownictwo (miesięcznik) -    694 egz.  

     Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik) -    460 egz. 

     Gospodarka Wodna (miesięcznik) -    120 egz. 

     INPE (miesięcznik) -    556 egz. 

     Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik) -  2605 egz. 

     Inżynieria Morska i Geotechnika (2-miesięcznik) -      16 egz. 

     Materiały Budowlane (miesięcznik) -    390 egz.  

     Przegląd Budowlany (miesięcznik) -  1093 egz. 

     Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik) -        8 egz. 

     Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik) -      58 egz. 

     Spektrum - biuletyn SEP (2-miesięcznik) -    104 egz. 



     Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik) -      30 egz. 

     Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik) -      32 egz. 

     Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik) -      24 egz. 

 
Do członków DOIIB wysłano 109.805 egz. 11 numerów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12) czasopisma "Inżynier 
Budownictwa" dystrybuowanych przez Wydawnictwo PIIB. Koszt wysyłki czasopisma pokryty był ze środków 
DOIIB.  
 
Z zasobów norm w siedzibie izby w roku 2014 skorzystało 8 osób. Elektroniczny dostęp do prawie 6 tys. norm jest 
możliwy dla wszystkich Członków DOIIB poprzez stronę internetową PIIB.    
 
Liczba adresów, na które wysyłane są mailowe informacje dotyczące szkoleń na koniec ubiegłego roku wynosiła 
2066. 
 

Strona internetowa DOIIB była na bieżąco uzupełniana i rozbudowywana.   
W wydzielonej strefie dostępnej dla aktywnych Członków Izby bez zmian udostępniany jest: 

 Serwis Budowlany ABC Wolters Kluwer w wersji Platinum.  
W roku 2014 na listę użytkowników Serwisu Budowlanego Platinum wpisało się 71 osób, tym samym jest już 
425 użytkowników w/w serwisu. 
W minionym roku odnotowano 316 wejść na stronę, co daje średnią 26,3 wejść na miesiąc. 

 E-Sekocenbud 
W roku 2014 odnotowano 452 wejść na stronę, co daje średnią 37,7 wejść na miesiąc. Od grudnia 2014 r. 
serwis dostępny jest na stronie PIIB, w związku z czym DOIIB nie odnowiło umowy zakupu serwisu. 

 Normy SEP 
W minionym roku odnotowano 494 wejść na stronę, co daje średnią 41,2 wejść na miesiąc. 

 ŚZWPP (Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych)  
Odnotowano 4276 wejść na stronę, co daje średnią 35,6 wejść na miesiąc. 

Na stronie internetowej DOIIB zamieszczane są również szkolenia on-line, materiały z części szkoleń 
organizowanych przez DOIIB oraz wykłady. Szczegółowy ich wykaz podany jest  
w punkcie 9 sprawozdania. W ciągu roku odnotowano 246 wejść na tę stronę, co daje średni wynik 20,5 wejść na 
miesiąc. 
Statystyki rejestracji wejść wykazują wzrost zainteresowania Członków Izby dostępem do publikacji na stronie 
internetowej Izby. Największym powodzeniem cieszy się dostęp do norm SEP. 
 
Na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje i komunikaty, w tym informacje dotyczące szkoleń, posiedzeń 
Rady i działań Izby. W zakładce „PRACA” publikowane są oferty pracy zgłaszane do Izby.   
Swoje zakładki na stronie internetowej mają organy Izby tj. Okręgowa Rada DOIIB, Okręgowa Komisja 
Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowy 
Sąd Dyscyplinarny. 
Wszystkie numery (15 szt.) czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” są dostępne  
w formie elektronicznej na stronie internetowej.   
 
W roku 2014 z poziomu strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl   możliwy był (i 
jest nadal) dostęp on-line do zaświadczeń elektronicznych  
a także do zasobów: 

 E-learning 

 Biblioteka Norm PKN. 
Od roku 2015 dodane będą dostępy do: 

 E-Sekocenbud  

 Serwis Budowlany Platinum 

 Serwis BHP 

 Serwis Ochrony Środowiska 
 
Na podstawie Porozumienia o współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział we 
Wrocławiu, Członkowie DOIIB 44 razy skorzystali z bezpłatnego dostępu do zasobów bibliotecznych Ośrodka 
Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB.  
W uzupełnieniu dodać należy, że w roku 2014 ośrodek ten ograniczył swoją dostępność do    3 dni w tygodniu i 
pracował we wtorki, środy i czwartki w godz. 9:00 – 14:00. 
 
ad 6.  
Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” i jego publikacja  

 
Czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” w roku 2014 ukazało się trzy razy: w lutym, w czerwcu i we wrześniu. 
Rada Programowa została wymieniona w pierwszej części sprawozdania.  
Redakcję tworzyli: Redaktor naczelna Agnieszka Środek i Redaktor prowadzący Szymon Maraszewski. Do 
współpracy zapraszani byli autorzy gwarantujących wysoki poziom i interesującą tematykę publikowanych 
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artykułów. Materiały grupowane były w następujących działach: samorząd zawodowy, aktualności, wydarzenia, 
inżynierowie Dolnego Śląska, ciekawe realizacje, bezpieczeństwo na budowie, trochę historii, pomysł na 
weekend. Pojawiły się artykuły w nowych działach: na Dolnym Śląsku, materiały  
i technologie, prawo budowlane. W tym ostatnim podane zostały przykłady trudnych interpretacji przepisów 
budowlanych. 
Wszystkie numery czasopisma dostępne były w wersji elektronicznej na stronie internetowej Izby. Prócz tego, 
ograniczona liczba egzemplarzy została wydrukowana  i rozesłana do  Powiatowych Inspektorów Nadzoru 
Budowlanego na terenie Dolnego Śląska, Wydziałów Budownictwa i Architektury w Starostwach Powiatowych, do 
PIIB i okręgowych izb budownictwa na terenie Polski oraz zaprzyjaźnionych izb zagranicznych. Również uczelnie 
wyższe Dolnego Śląska kształcące inżynierów kierunków budowlanych i osoby związane  
z naszym środowiskiem otrzymały egzemplarze pisma. Rozdawano je również uczestnikom Forum 
Inżynierskiego, Gali Inżynierskiej, obwodowych zebrań wyborczych, Członkom DOIIB podczas wizyt w biurze Izby 
oraz młodym inżynierom podczas uroczystości wręczania im decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 
 
 
ad 7.  
Przygotowanie i organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wybrania delegatów okręgowych IV 
kadencji  

Zebrania wyborcze delegatów na kadencję 2014 – 2018 organizowane były w 34 obwodach wyborczych od 
30.10.2013 r. do 23.01.2014 r. W roku 2014 odbyło się 9 zebrań wyborczych, podczas których wybrano 28 
delegatów spośród 175 wszystkich delegatów wybranych na    IV kadencję. Jedno zebranie w obwodzie oławskim 
zostało unieważnione i powtórzone z powodu błędnie wybranej liczby delegatów podczas pierwszego zebrania. 
Średnia frekwencja wyniosła 9,8%. 
 
W statystycznym ujęciu wybranych delegatów można zaszeregować następująco: 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA BRANŻE   
 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIEK DELEGATÓW 

Branża 
Liczba  

delegatów 

Udział 
procentowy 

wśród  
delegatów  

(%) 

Udział 
procentowy 

wśród  
członków 
DOIIB (%)  

 

Wiek delegatów 
(lata) 

 

Liczba  
delegatów 

Udział 
procentowy 

wśród  
delegatów  

(%) 

BO 106 60,6 57,1 
 

> 70 20 11,4 

BD 11 6,3 6,5 
 

60-70 70 40,0 

BK 1 0,55 1,3 
 

50-59 55 31,4 

BM 2 1,1 1,3 
 

40-49 18 10,3 

IE 22 12,6 13,1 
 

30-39 12 6,9 

IS 32 18,3 18,6 
 

< 30 0 0 

WM 1 0,55 1 
 

Σ 175 100,0 

Σ 175 100,0 100,0 
     

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ   
 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA STAŻ DELEGATÓW 

 Płeć 
Liczba  

delegatów 

Udział 
procentowy 

wśród  
delegatów  

(%) 

Udział 
procentowy 

wśród  
członków 
DOIIB (%)  

 
Staż delegatów 

Liczba  
delegatów 

Udział 
procentowy 

wśród  
delegatów  

(%) 

Kobiety  30 17,1 12,4 
 

Delegaci wybrani 
po raz pierwszy 61 34,9 

Mężczyźni  145 82,9 87,6 
 

Delegaci w jednej 
kadencji 41 23,4 

Σ 175 100,0 100,0 
 

Delegaci  
w dwóch 

kadencjach 32 18,3 

     

Delegaci 
 w trzech 

kadencjach 41 23,4 

     
Σ 175 100,0 

 
 



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

W roku 2014 DOIIB zorganizowała dla swoich Członków 29 szkoleń we Wrocławiu i w innych miastach Dolnego 
Śląska. Tematyka szkoleń była bardzo zróżnicowana. Były wśród nich szkolenia o tematyce dotyczącej 
wszystkich Członków Izby, były też szkolenia branżowe.  
Wiele materiałów szkoleniowych publikowanych jest na stronie internetowej DOIIB.  
Ogółem w roku 2014 w szkoleniach wzięło udział 1466  Członków DOIIB.  
 
Na niektóre szkolenia zapraszani byli studenci kierunków budowlanych wrocławskich uczelni.   Cztery szkolenia 
odbyły się z inicjatywy i staraniem Obwodowych Zespołów Członkowskich. Szkolenia te były częściowo 
sponsorowane przez firmy z branży budowlanej.  

 
 

ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DOIIB W ROKU 2014 
 

LP Tytuł szkolenia Prowadzący Data Miejsce 
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1 
Zawód zaufania publicznego – etyka i 
odpowiedzialność inżyniera 
budownictwa 

mgr Ewa  
Karkut-Żabińska 

09.01.14 Oleśnica 1 31 

 ZEBRANIA 
WYBORCZE 

13.01.14 Oława 1 36 

16.01.14 Milicz 1 13 

23.01.14 Wrocław 1 26 

2 
Rola Państwowej Inspekcji Pracy w 
promowaniu standardów pracy                       
w budownictwie 

mgr inż. 
Arkadiusz 
Lebiedziewicz 
mgr inż. 
Mirosław 
Hanusewicz 

09.01.14 Trzebnica 1 29 

ZEBRANIA 
WYBORCZE  16.01.14 Złotoryja 1 15 

3 Nowy Kodeks budowlany 
mgr inż. arch. 
Jacek Miller 

11.01.14 Głogów 1 43 
ZEBRANIA 

WYBORCZE  

4 
Praktyczne aspekty odpowiedzialności 
cywilnej i zawodowej inżyniera 
budownictwa 

mgr Robert 
Popielarz 

18.01.14 
Kamienna 

Góra 
1 31 

ZEBRANIA 
WYBORCZE  

5 
Szkolenie w ramach Targów 
ELEKTROTECHNIKA 2014 

  
26-

28.02.14 
Warszawa 8 48   

6 
Wpływ zmiany warunków 
technicznych na proces projektowy i 
wykonawczy 

mgr inż. Jerzy 
Żurawski 

08.03.14 Oława 1 14 
 ZEBRANIE 

WYBORCZE 

7 
Nowe zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych 

mgr inż. 
Stanisław 
Kowalski 

11.03.14 
Jelenia 
Góra  4 

23 
  

25.03.14 Legnica 11 

8 

Cykl szkoleń w ramach  
Targów Budownictwa TARBUD 
2014 

1. Green Day – biuro XXI wieku 
2. Bibliotech, Geocentrum, kolejka 
linowa – innowacyjne inwestycje 
Politechniki  Wr. 
3. Przebudowa i rozbudowa budynku 
LETIA BUSINESS CENTER w 
Legnicy 
4. Zmiany w prawie budowlanym 
5. Ubezpieczenia budowlane 

mgr inż. arch. 
Zbigniew 
Maćków  
dr inż. Robert 
Wardęga  
mgr inż. Piotr 
Zwoździak 
mgr inż. 
Krzysztof 
Pastuszek 
mgr inż. arch. 
Anna Kościuk 
mgr inż. 

28.03.14 Wrocław 3,5 16   



Krzysztof 
Sebastjan 
mgr inż. arch. 
Jacek Miller 
mgr Maria 
Tomaszewska-
Pestka       

9 

Budownictwo ziemne. Wykonawstwo, 
szczególnie na gruntach słabych. 
Nowoczesne materiały i ich 
wykorzystanie 

mgr inż. Piotr 
Jermołowicz 

22.04.14 Wrocław 

5 

46 

  24.06.14 Legnica 24 

25.06.14 Świdnica 8 

10 Nowe technologie w budownictwie 

Robert Dymacz, 
Krzysztof Kuś 
Piotr Święconek, 
Magdalena 
Piotrowska, 
Hanna Popko, 
Krzysztof Wrona 

06.05.14 Wrocław 3 12   

11 
Nowe rozwiązania w technice 
sanitarnej 

Łukasz Goźdź, 
Robert Krysiak, 
Tomasz Gawle, 
Mateusz Florek, 
Aleksandra 
Wróblowska 

07.05.14 Wrocław 3 26   

12 

Spotkanie szkoleniowo-
integracyjne członków powiatu 
dzierżoniowskiego, kłodzkiego i 
ząbkowickiego 

1. BHP przy robotach budowlanych. 
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i 
jego wpływ na stan wypadkowości na 
Dolnym Śląsku 
2. Rozpoczęcie, realizacja i 
zakończenie procesu inwestycyjnego 
w świetle ustawy Prawo budowlane, 
aktualne orzecznictwo 

mgr inż. 
Jarosław 
Głowacki 
mgr Agnieszka 
Znamiec 

9-
10.05.14 

Kudowa 
Zdroj 

6 95 
INICJATYWA 

OZC 

13 
Ochrona przeciwporażeniowa w 
instalacjach    i liniach wysokiego 
napięcia 

dr inż. Witold 
Jabłoński 

15.05.14 Wrocław 5 52   

14 
Systemy ochrony budowli: jakość od 
piwnicy aż po dach - kontynuacja 

dr inż. Mariusz 
Jackiewicz 
inż. Robert Tylek 

28.05.14 Świdnica 

4 

11   

29.05.14 Wałbrzych 9 

  
03.06.14 Wrocław 25 

04.06.14 Legnica 17 

05.06.14 
Jelenia 
Góra  

11 

15 

Forum Inżynierskie DOIIB  

1. Przykłady dobrej i trudnej 
współpracy izb inżynierów 
budownictwa z organami nadzoru 
budowlanego w postępowaniach z 
zakresu odpowiedzialności 
zawodowej.    
2. Co dla inżyniera budownictwa, 
samorządu zawodowego i organów 
administracji budowlanej oznaczają 
wprowadzone przepisy tzw. ustawy 
deregulacyjnej.  
3. Przykłady trudnych interpretacji 
przepisów budowlanych przy 
wydawaniu pozwoleń na budowę. 

mec. Krzysztof 
Zając 
mgr inż. arch. 
Gabriel Marek 

19.09.14 Lasocin 5 81   



16 
Antenowe instalacje zbiorowe w 
oparciu         o rozporządzenie 
budynkowe z dn. 22.11.2013 

mgr inż. Michał 
Owca 

25.09.14 Wrocław 5 5   

17 

Gala Inżynierska w Zagórzu Śl. 

1. Wybrane aspekty  problematyki 
etyki zawodowej w samorządach 
zawodowych na przykładzie zawodów 
prawniczych, sugestie dla inżynierów 
budownictwa. 
2. Przykłady zastosowań w praktyce, 
wykorzystywania i stosowania 
alternatywnych źródeł energii. 
3. Zasady i zmiany postępowań osób 
prowadzących praktyki zawodowe dla 
osób ubiegających się o uprawnienia 
budowlane 
4. Nowe formy  kształtowania 
wizerunku inżyniera budownictwa w 
społeczeństwie. 

mec. Wiesław 
Bielawski 
mgr inż. Andrzej 
Hryciuk 
mgr inż. Piotr 
Zwoździak 

27.09.14 Zagórze Śl. 3 37 
INICJATYWA 

OZC 

18 

Spotkanie szkoleniowo-
integracyjne członków powiatu 
dzierżoniowskiego, kłodzkiego i 
ząbkowickiego 

1. Samodzielne funkcje w 
budownictwie           w obiektach 
zabytkowych; konserwacja zabytków 
architektury - uwagi o metodzie 
/poznanie zabytku, wartościowanie, 
projekt, realizacja z nadzorem, 
dokumentacja powykonawcza. 
2. Rola inwestora, kierownika budowy 
przy realizacji i zakończeniu procesu 
inwestycyjnego przy obiektach 
zabytkowych oraz aktualnego 
orzecznictwa sądów 
administracyjnych.  
3. Rola nadzoru przy obiektach 
zabytkowych. 
4. Formy ochrony zabytków po 
zmianach ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami w 2010 r. na 
przykładzie Gorzanowa; uprawnienia 
konserwatora          w przygotowaniu 
procesu budowlanego,        w procesie 
budowlanym  i w planowaniu 
przestrzennym. 

mgr Barbara 
Nowak-Obelinda 
mgr Maria Ptak 
mgr Agnieszka 
Znamiec 

10-
11.10.14 

Dzierżoniów 5,5 99 
INICJATYWA 

OZC 

19 
Projektowanie budynków 
niskoenergetycznych: efektywność 
energetyczna, ekonomia, mikroklimat 

mgr Jerzy 
Żurawski 

21-
22.10.14 

Wrocław 12  17   

20 
Ochrona przeciwporażeniowa w 
instalacjach i liniach wysokiego 
napięcia. Część IV 

dr inż. Witold 
Jabłoński 

29.10.14 Wrocław 5 35   

21 
Przykłady trudnych interpretacji 
przepisów prawa budowlanego i 
przepisów związanych cz. 1 

mgr inż. arch. 
Gabriel Marek 

30.10.14 Wrocław 2,5 36 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM  

22 
Przykłady trudnych interpretacji 
przepisów prawa budowlanego i 
przepisów związanych cz. 2 

mgr Agnieszka 
Znamiec 

12.11.14 Wrocław 2,5 20 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM  

23 

Odpowiedzialność inżynierów 
pełniących samodzielne funkcje 
techniczne                     w 
budownictwie w świetle 
obowiązujących przepisów prawa 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

13.11.14 Zgorzelec 

7 

25 

  

14.11.14 
Jelenia 
Góra  

38 

20.11.14 Kłodzko 30 

21.11.14 Wrocław 98 

04.12.14 Wałbrzych 32 



12.12.14 Legnica 41 

18.12.14 Głogów 25 

24 
Przykłady trudnych interpretacji 
przepisów prawa budowlanego i 
przepisów związanych cz. 3 

mgr inż. arch. 
Jacek Miller 

26.11.14 Wrocław 2 6 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

25 

Szkolenie organizowane przez OZC 
Świdnica 

Obowiązki właścicieli i zarządców 
obiektów budowlanych w zakresie 
utrzymania obiektów w należytym 
stanie technicznym 

mgr Agnieszka 
Znamiec 

26.11.14 Świdnica 3 34 
INICJATYWA 

OZC 

26 
Warunki wykonywania zawodu 
inżyniera budownictwa na terenie 
Niemiec przez polskich inżynierów 

mec. Markus 
Balkow 
inż. Wieland 
Sommer 

27.11.14 Wrocław 4 19   

27 
Organizacja budowy - zalecenia 
praktyczne 

dr inż. 
J.Czupajłło 

01.12.14 Wałbrzych 

3 

24 

` 02.12.14 
Jelenia 
Góra  

12 

03.12.14 Legnica 35 

28 

Badania i pomiary ochronne urządzeń 
elektrycznych, technika pomiaru oraz 
błędy popełniane przy ich 
wykonywaniu 

mgr inż. 
Fryderyk Łasak 

05.12.14 Wrocław  5 34 

  

29 
Ochrona zabytków w przepisach 
prawnych 

mgr Barbara 
Nowak-Obelinda 

17.12.14 Wrocław 1 11 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 
Z EKSPERTEM 

 
Średni koszt 1 szkolenia na pojedynczego Członka Izby w roku 2014 wyniósł 128 zł. 

 
 

ZESTAWIENIE SZKOLEŃ INTERNETOWYCH DOIIB: 
 
Baza szkoleń internetowych, która do końca 2013 r. obejmowała 15 pozycji, w roku 2014 została poszerzona o 
kolejnych 6. Są to: 
wykłady Forum Inżynierskiego DOIIB 2014 w Lasocinie z dnia 19.09.2014     
1. Eugeniusz Hotała, Władysław Juchniewicz, Stanisław Stojewski,  

mec. Krzysztof Zając, mec. Ewa Karkut-Żabińska 
Sesja 1 – „Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa oraz problemy w interpretacji zakresu 
uprawnień budowlanych” 
 

2. Janusz Szczepański, Barbara Skultecka, Jarosław Barańczak, 
Jacek Miller, Agnieszka Znamiec 
Sesja 2 – „Aktualny stan prac nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym oraz skutki wprowadzenia tzw. 
ustawy deregulacyjnej” 
 

3. mec. Krzysztof Zając, Gabriel Marek, Agnieszka Znamiec, 
Mariola Pacholak, Janusz Szczepański, Barbara Pawnuk 
Sesja 3.1 – „Przykłady trudności w interpretacji aktualnych przepisów w postępowaniach organów 
administracji budowlanej” 
 

4. mec. Krzysztof Zając, Gabriel Marek, Agnieszka Znamiec, 
Mariola Pacholak, Janusz Szczepański, Barbara Pawnuk 
Sesja 3.2 – „Przykłady trudności w interpretacji aktualnych przepisów w postępowaniach organów 
administracji budowlanej” 
 

oraz 
 
5. Wieland Sommer, Brandenburska Izba Inżynierów 

„Możliwości podjęcia działalności gospodarczej przez polskich przedsiębiorców – inżynierów w 
Brandenburgii” (Wrocław, 27.11.2014)  
 

6. Markus Balkow, prawnik 
„Regulacja prawna działalności zawodowej inżynierów budownictwa w Niemczech” (Wrocław, 27.11.2014)  
 

 
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 2014 r. 

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

dofinansowania 

1 
Szkolenie w ramach "Wiosennego 
Rajdu Budowlańca 2014"   
 

Politechnika Wrocławska 4-6.04.2014 1 000,00 zł 

2 
VI Międzynarodowa Konferencja 
Bezpieczeństwa i Trwałości Budowli 

Uniwersytet Przyrodniczy 
we Wrocławiu 

Wrocław 
13-15.05.2014 

3 000,00 zł 

3 
IX Konferencja Naukowo-Techniczna 
„BUDOWNICTWO W ENERGETYCE”  

PZITB O/Wrocław 
Karpacz 

13-16.05.2014 
4 000,00 zł 

4 

VIII Międzynarodowa Konferencja 
"Analytical Models and New Concepts 
in Concrete and Masonery Structures" 
2014 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

16-18.06.2014 
3 000,00 zł 

5 ElektroTrip 2014 
Politechnika Wrocławska 
Oddział Wrocławski SEP  

07-12.07.2014 1 000,00 zł 

6 

IV Europejski Kongres Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw 

Regionalna Izba 
Gospodarcza w 
Katowicach 

Katowice 
22-25.09.2014 

2 000,00 zł 

7 
10. Dni Oszczędzania Energii 
"Projektowanie budynków 
niskoenergetycznych 

Dolnośląska Agencja 
Energii i Środowiska 

Wrocław 
21-22.10.2014 

1 000,00 zł 

8 

XII Międzynarodowa Konferencja 
"Infrastruktura podziemna miast" 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

22-23.10.2014 
3 000,00 zł 

9 
Konferencja Naukowa GENERACJA. 
PRZESYŁ. WYKORZYSTANIE. 

Politechnika Wrocławska 
Oddział Wrocławski SEP  

Jugowice 
12-14.12.2014 

1 000,00 zł 

10 

III Konferencja Studentów i 
Doktorantów Wydziału Budownictwa 
Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej "KONstruktor 2015" 

Politechnika Wrocławska 
Szklarska 

Poręba 
27-29.03.2015 

1 000,00 zł 

 
 
Z dofinansowania indywidualnego, w związku z udziałem w kursach i szkoleniach,  w roku 2014  skorzystało  39 
osób na łączną kwotę 17785 zł.  
 
Na posiedzeniu w dniu 18.12.2014 r. Rada ustaliła listę rekomendowanych konferencji  
i seminariów w roku 2015, w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę.  Są to: 

1. Kurs Mykologiczno-Budowlany „Ochrona Budynków przed wilgocią, korozją biologiczną    i ogniem” (Wrocław, 
2.01.-13.03.2015 r.). 

2. XXXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (Karpacz, 9-13 marca 2015). 

3. Konferencja w ramach Targów „ELEKTROTECHNIKA 2015” (Warszawa, 25-27 marca 2015 r.). 

4. XXX Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI”  (Szczyrk, 25-28 
marca 2015 r.). 

5. XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2015”  
(Szczecin-Międzyzdroje, 20-23 maja 2015 r.). 

6. Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona powierzchniowej zabudowy kubaturowej i liniowej na terenach 
eksploatacji górniczej” (Rewal, 22-26 czerwca 2015 r.). 

7. 3
rd

 International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures  (Wrocław, 9-11 września 
2015 r.). 

8. 10 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, 
wrzesień 2015 r.). 

9. Konferencja „Zbiorniki na materiały sypkie i ciecze, obiekty przemysłowe  i hydrotechniczne ZBIORNIKI 2015” 
(12-14 października 2015 r.). 



10. XXIV Konferencja „Postęp Techniczny w Wodociągach” (Wrocław, 22-24 października 2015 r.). 

11. Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” -  „Mosty łukowe – dzieła kultury. Projektowanie, budowa, 
utrzymanie” (Wrocław, 26-27 listopada 2015 r.). 

12. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne na podstawie rekomendacji 
Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB. 

 
Ustalono również listę rekomendowanych konferencji w roku 2015, których organizatorzy mogą być 
dofinansowani na podstawie złożonego wniosku.  
Praktyką jest, że w rekomendowanych konferencjach członkowie DOIIB uczestniczą  
w charakterze wolnych słuchaczy bez uiszczania opłaty konferencyjnej. Izba, wg listy obecności, płaci za nich 
symboliczną, zryczałtowaną, kwotę  ok. 100 zł za osobę. 
 
Lista konferencji w roku 2015,  których organizatorzy mogą być dofinansowani  
na podstawie odrębnie złożonego wniosku 

 
1. XXXVIII Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii (Karpacz, 9-13 marca 2015) 
2. 3

rd
 International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures  

(Wrocław, 9-11 września 2015 r.). 
3. V Europejski Kongres Małych I Średnich Przedsiębiorstw (Katowice, wrzesień 2015 r.). 
4. XXIV Konferencja „Postęp Techniczny w Wodociągach” (Wrocław, 22-24 października 2015 r.) 
5. Konferencja „Zbiorniki na materiały sypkie i ciecze, obiekty przemysłowe  i hydrotechniczne ZBIORNIKI 2015” 

(12-14 października 2015 r.). 
6. Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” - „Mosty łukowe – dzieła kultury. Projektowanie, budowa, 

utrzymanie” (Wrocław, 26-27 listopada 2015 r.). 
7. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje      z Dolnego Śląska 

na podstawie rekomendacji Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB. 
 
 
ad 9.  
Realizacja wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB  

 
XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy  DOIIB odbył się 12 kwietnia 2014 r. W obradach wzięło udział 165 
Delegatów spośród 175 uprawnionych, co stanowi 94,3 % tej liczby.  
W Zjeździe udział wzięli  również  zaproszeni członkowie organów oraz goście. 
W trakcie obrad delegaci podjęli 41 uchwał. Złożyli 12 wniosków, z których 2 wnioski (nr 1 i 11) na wniosek 
Komisji Uchwał i Wniosków  Zjazd przekazał Okręgowej Radzie DOIIB do realizacji, 6 wniosków (nr 2, 3, 4, 5, 6, 
7) przekazał Okręgowej Radzie DOIIB do rozpatrzenia, 1 (nr 12) skierował do rozpatrzenia przez Krajowa Radę 
PIIB, a 3 wnioskom    (nr 8, 9, 10) Zjazd postanowił nie nadawać biegu. 
Sposób realizacji wniosków zgłoszonych przez Delegatów na XIII Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym DOIIB 
skierowanych do Rady DOIIB został omówiony i uzasadniony   w uchwale nr 161/R/2014 r. z dnia 16 października 
2014 r. Uchwała została przesłana wszystkim Delegatom oraz zamieszczona na stronie internetowej DOIIB w  
zakładce „Uchwały Rady DOIIB”. Żaden z Delegatów ani Członków Izby nie wniósł do niej zastrzeżeń.  
Poniżej zestawienie sposobu realizacji wniosków.  
 

WNIOSEK NR 1  
- sposób realizacji wniosku  

Treść wniosku nr 1: 

Wnioskuję o organizację studium-szkolenia z nowych norm do projektowania konstrukcji budowlanych Eurokod 
podobnie jak kiedyś zorganizowano szkolenia z certyfikacji energetycznej. 
Uzasadnienie: 

Środowisko projektantów konstrukcji budowlanych potrzebuje intensywnego szkolenia w stosowaniu norm 
Eurokod. Normy Eurokod są skomplikowane i obecnie nie stosowane powszechnie. 
 
Sposób realizacji wniosku:  

zostanie zrealizowany przez Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB, która zobowiązana 
została do uwzględnienia wniosku w planie szkoleń w latach 2014-2015.   
 

WNIOSEK NR 11 
- sposób realizacji wniosku  

Treść wniosku nr 11: 

Wnioskuję o zorganizowanie łatwo dostępnej informacji o zakresie robót w ramach posiadanych uprawnień, np. 
przez internet lub telefon lub rozmowę. 
Uzasadnienie: 

Nadzorując przebudowę kotłowni, mając uprawnienia w zakresie robót sanitarnych nie wiem czy mogę 
nadzorować takie roboty jak malowanie, wykonanie posadzki a może i osadzenie drzwi. Obecna procedura jest 
długa, uciążliwa, prowadzona z udziałem prawnika i często nie daje jednoznacznej odpowiedzi. 



 
Sposób realizacji wniosku:  

Wniosek jest stale realizowany i będzie nadal realizowany z uwzględnieniem nowych możliwości jego realizacji. 
Pewne ograniczenia w realizacji wniosku wynikają z uwarunkowań prawnych, omówionych niżej.  

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych są decyzjami administracyjnymi i podlegają reżimowi Kodeksu 
postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 113§2 k.p.a. organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze 
postanowienia, na żądanie strony, wątpliwości co do treści tej decyzji. W Izbie organem właściwym do 
wyjaśniania wątpliwości, o których mowa wyżej jest Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, która rozpatruje sprawy 
wniesione na piśmie i indywidualnie w każdym przypadku. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że w sprawach indywidualnych rozstrzygnięcia należą do właściwych organów 
administracji publicznej i stanowisko Izby nie jest wiążące dla tych organów. Z tego też względu nie ma ono 
istotnego znaczenia dla członka Izby, a ważniejsze są przykłady stanowisk właściwych organów.  Bardzo 
obszerne wyjaśnienia różnych przepisów Prawa budowlanego (nie wiążące właściwych organów) znaleźć można 
na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: http://www.gunb.gov.pl/dziala/interpret_p.html. 
Zawarte są tam ogólne wytyczne, którymi powinni kierować się uczestnicy procesu budowlanego oraz właściwe 
organy.  Każdy członek DOIIB może zapoznać się z tymi szczegółowymi wytycznymi, aby lepiej radzić sobie w 
trudnym procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.   

Na stronie internetowej PIIB w zakładce „Krajowa Komisja Kwalifikacyjna” zamieszczone są przykładowe 
interpretacje uprawnień budowlanych. Ponadto, w sprawach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie członkowie Izby mają możliwość korzystania z internetowego Serwisu Budowlanego, w tym 
możliwość zadawania pytań. 

Rada DOIIB zwróci się do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej o przygotowanie dodatkowego jednolitego 
opracowania w sprawie treści i zakresu nadawanych uprawnień budowlanych i umieszczenia go na stronie 
internetowej PIIB. 

Rada DOIIB będzie czynić starania, aby na spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych w dolnośląskich powiatach 
oraz podczas corocznych obrad Forum Inżynierskiego występowali przedstawiciele powiatowych organów 
administracji budowlanej i udzielali wyjaśnień w sprawach szczegółowych, zgłaszanych przez członków DOIIB, 
gdyż do tych organów należy rozstrzyganie w sprawach szczegółowych. Dodatkową możliwością uzyskania 
potrzebnych informacji w sprawie zakresu uprawnień budowlanych będą spotkania samopomocowe. Istnieje tez 
możliwość uzyskania porad prawnych, w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, w biurze Izby lub telefonicznie w wyznaczonych dniach i godzinach. 

 
WNIOSEK NR 2 

- stanowisko Rady DOIIB 
Treść wniosku nr 2: 

Zmiana siedziby DOIIB,  która powinna poprawić warunki obsługi członków oraz kandydatów DOIIB, a także 
pracowników etatowych DOIIB. 
Uzasadnienie: 

Pomieszczenia obecnej siedziby DOIIB są mało funkcjonalne: 
1. Za mała i mało funkcjonalna sala konferencyjna na IV piętrze, 
2. Brak możliwości szkoleń w siedzibie izby dla grup większych niż 40 osób, 
3. Brak miejsc parkingowych, 
4. Problem z eksploatacją lokalu gastronomicznego np. konieczność całodobowego dozorowania w recepcji 

izby. 
 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Rada podjęła działania w celu analizy zasadności realizacji tego wniosku. W tym celu powołany został Zespół do 
spraw zmiany siedziby DOIIB, którego zadaniem jest ocena celowości i możliwości zmiany  siedziby DOIIB. 
Zespół rozpozna aktualne potrzeby eksploatacyjne biura i możliwości ich zaspokojenia w obecnej siedzibie, 
rozpozna możliwości zakupu działki budowlanej lub zakupu istniejącego obiektu, oszacuje koszty i czas realizacji 
inwestycji oraz przedstawi Radzie DOIIB rekomendacje w tym zakresie. Analizowana będzie również  możliwość 
wynajęcia innej siedziby. Wyniki prac Zespołu, będą podstawą do zajęcia stanowiska przez Radę DOIIB wobec 
zgłoszonego wniosku, które zostanie przedstawione delegatom podczas obrad następnego lub kolejnego Zjazdu 
Sprawozdawczego DOIIB celem podjęcia ewentualnej decyzji o zmianie siedziby.      
 
 

WNIOSEK NR 3 
- stanowisko Rady DOIIB 

Treść wniosku nr 3: 

organizowanie więcej niż 1 zjazdy/rok 
zorganizowanie narad roboczych 
Uzasadnienie: 

brak forum wymiany poglądów 
 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

http://www.gunb.gov.pl/dziala/interpret_p.html


Rada postanawia kontynuować dotychczasowe oraz podjąć nowe działania w celu umożliwienia jak najszerszej 
wymiany poglądów przez delegatów na Zjazd DOIIB. Taką możliwość stworzą planowane konferencje 
programowe delegatów, które będą organizowane przez Radę DOIIB.    
Rada, w dniu 28.08.2014 r., podjęła uchwałę o zorganizowaniu w dniu 13 grudnia 2014 r. konferencji 
programowej delegatów na Zjazd DOIIB we Wrocławiu, a zatem wniosek nr 3 będzie zrealizowany. O konferencji 
delegaci zostaną poinformowani pisemnie. Wnioski z dyskusji zawarte będą w uchwale programowej, 
przedstawionej przez Radę DOIIB na najbliższym Zjeździe Sprawozdawczym.  
Rada uważa, że do wymiany poglądów pomiędzy delegatami oraz dyskusji nad sprawami programowymi nie 
potrzeba zwoływać nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu, który powinien być zwoływany w przypadku zaistnienia 
sytuacji nadzwyczajnych. Zjazd jako najwyższy organ powinien być zwołany na nadzwyczajne posiedzenie w 
sprawach pilnych  i najistotniejszych dla Izby, wymagających podjęcia przez ten organ uchwały. Zwołanie Zjazdu 
w  sprawach niewymagających podjęcia decyzji przez ten organ, nie znajduje uzasadnienia.  
Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i Statutem PIIB, 
Okręgowy Zjazd jest najwyższym organem Okręgowej  Izby, zwoływanym przez Okręgową Radę, którego celem 
jest wykonywanie zadań zastrzeżonych ustawą do jego wyłącznej kompetencji oraz rozstrzyganie w drodze 
uchwał najistotniejszych spraw Izby. Stąd też udział delegatów w Zjeździe jest obowiązkowy. Okręgowy Zjazd 
odbywa się co najmniej raz w roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy. W okresie 
między Zjazdami zadania samorządu zawodowego wykonuje Okręgowa Rada Izby. Tak więc „zwyczajne” Zjazdy 
są sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze. Możliwe jest zwołanie nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu, w 
trybie opisanym w Statucie PIIB, przy czym ani ustawa, ani Statut nie określają przesłanek uzasadniających 
konieczność zwołania Zjazdu. Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd zwołuje Okręgowa Rada Izby z własnej inicjatywy, 
na wniosek Krajowej Rady Izby lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej, na 
wniosek co najmniej 1/3 delegatów na Okręgowy Zjazd lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Okręgowej Izby. 
Każdy Zjazd, niezależnie czy sprawozdawczy czy nadzwyczajny, ma ściśle określone procedury zwoływania oraz 
regulaminy, które trzeba przygotować i ponieść dość znaczne koszty.      
Rada zaznacza też, że wymiana poglądów pomiędzy delegatami na Zjazdy może mieć miejsce np. w czasie 
zebrań Obwodowych Zespołów Członkowskich organizowanych z inicjatywy delegatów danego obwodu 
wyborczego, samodzielnie lub wspólnie z innymi OZC, w czasie Forum Inżynierskiego połączonego z obchodami 
Dnia Budowlanych, a także na szkoleniach tematycznych. Udział w takich spotkaniach nie jest obowiązkowy i  
może być dostępny również dla innych członków izby, nie tylko dla delegatów, tak jak w przypadku Zjazdu.  
 

WNIOSEK NR 4 
- stanowisko Rady DOIIB 

Treść wniosku nr 4: 

Zwiększyć szkolenia co najmniej 2 razy w roku dot. Prawa Budowlanego i BHP na budowach oraz w zakresie 
ocen energetycznych budynków. 
Uzasadnienie: 

Szkolenia są, ale zbyt mała ilość w temacie ww. problemów. 
 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on zrealizowany  przez  Komisję 
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB, która zobowiązana została do uwzględnienia wniosku w planie 
szkoleń. 
 

WNIOSKI NR 5, 6 i 7 
- stanowisko Rady DOIIB 

Treść wniosku nr 5: 

Wnioskuję o utworzenie na stronie internetowej izby forum,  umożliwiającego wymianę opinii, informacji, 
nawiązywanie nowych kontaktów i samopomocy. 
Uzasadnienie: 

Podobne fora,  moderowane i odpowiednio zarządzane ułatwią  wymianę  informacji  i  opinii,    w   mojej   ocenie   
takie   narzędzie,   dla   zainteresowanych   członków,   będzie  przydatne      
w praktyce inżynierskiej. 
 
Treść wniosku nr 6: 

Zwiększyć  samopomoc  poprzez  stworzenie  grupy internetowej - jako forum podstawowych problemów 
inżynierskich. 
Uzasadnienie: 

Pomoc udzielana jest w odległym terminie,  zwiększyć skuteczność bezpośredniego kontaktu między inżynierami.  
 
Treść wniosku nr 7: 

Poszerzyć  działalność  samopomocową  o powołanie komisji lub grupy osób organizujących spotkania na 
konkretne podstawowe problemy inżynierskie. 
Uzasadnienie: 

Pomoc  organizowana  jest  w  chwili  zaistnienia  zdarzenia,   konsekwencji   przed   komisją odpowiedzialności 
zawodowej. 



Tematy   Podstawowe  Problemy  Inżynierskie  -  rozpatrywane   na   bieżąco   przed   Forum samopomocowym. 
Forum zbiera konkretne problemy omawiając na wspólnych spotkaniach. 
 
 
Wynik rozpatrzenia wniosków nr 5, 6 i 7:  

Rada uznaje, że wnioski  nr 5, 6 i 7 w zakresie potrzeby wymiany poglądów, opinii i samopomocy będą 
zrealizowane w innej niż wnioskowana formie, a zatem bez tworzenia forum internetowego pod szyldem DOIIB.     
Wniosek o umożliwienie członkom izby komunikacji przez internet był już zgłaszany  
w minionej kadencji. Wniosek zjazdowy z roku 2012 o numerze 26 został szczegółowo  rozpatrzony i w uchwale 
Rady DOIIB nr 128/R/2012 z 13.09.2012 r. (zał. nr 6) Rada zajęła następujące stanowisko: „Zorganizowanie 
forum dyskusyjnego było i jest przedmiotem analiz, z których wynika, że roczne koszty profesjonalnej obsługi 
takiego forum przez odpowiedzialnych moderatorów mogą przekroczyć znacznie kwotę 200 tyś. zł. Takie koszty 
nie zostały przewidziane w budżecie na rok 2012. Prowadzenie forum dyskusyjnego i publikowania różnych 
wypowiedzi członków izby na stronie internetowej niesie za sobą odpowiedzialność karną i cywilną DOIIB za 
publikowane treści. Powstałoby wtedy poważne ryzyko uwikłania się izby w sprawy sądowe i ponoszenie strat z 
tytułu wypłaty odszkodowań m.in. za naruszenie dóbr osobistych, utratę dobrego imienia oraz ujawnienie tajemnic 
handlowych. Sprawą dyskusyjną jest pożytek płynący z uruchomienia takiego kosztownego    i ryzykownego 
forum.  Za takie sumy izba może zorganizować wiele pożytecznych, bezpośrednich spotkań członków  w 
powiatach, podczas których jest doskonała okazja do szerokiej i nieskrępowanej wymiany poglądów oraz opinii 
na wszystkie interesujące członków sprawy. Jest też okazja do rozmów z członkami Rady oraz specjalistami 
różnych branż, zaproszonymi na takie spotkania.” 

W związku z powyższym należy zauważyć, że od tamtego czasu (rok 2012) nie  zmieniły się warunki, które 
powodowały, że wniosek w tej sprawie nie został uwzględniony. 

Co do powołania komisji, której zadaniem byłoby organizowanie spotkań członków izby, to podjęcie uchwały o 
możliwości powoływania OZC jest odpowiedzią na ten postulat. Inicjatywa pozostaje po stronie delegatów. Rada 
umożliwiając powoływanie Obwodowych Zespołów Członkowskich, określiła jednocześnie zasady organizacji, 
cele i zadania zespołów oraz zakres wsparcia finansowego.  

W bieżącej kadencji Rada  zorganizuje cykliczne spotkania szkoleniowo-integracyjne w grupach powiatów. Na 
takich spotkaniach będzie możliwość skorzystania z porad specjalistów różnych branż. Ponadto na stronie 
internetowej DOIIB  w zakładce ze szkoleniami publikowane będą materiały  z przeprowadzonych szkoleń, tak 
aby każdy członek DOIIB mógł się z nimi zapoznać w dowolnym czasie.  

W ramach nowych inicjatyw Rada DOIIB postanawia zrealizować ten wniosek poprzez organizację 
samopomocowych spotkań konsultacyjnych (lub dyżurów) ze specjalistami z rożnych dziedzin oraz z urzędnikami 
nadzoru budowlanego, podczas których każdy członek Izby będzie mógł uzyskać informacje, w interesującej go 
dziedzinie. Takie spotkania czy też dyżury są również możliwe na szczeblu lokalnym w ramach Obwodowych 
Zespołów Członkowskich. 
 
Organizacja spotkań konsultacyjnych z ekspertami została omówiona w punkcie 11 sprawozdania 
 
 
ad 10.  
Przeprowadzenie ankiety wśród Członków Izby i jej analiza 

 
W 2014 r., po rocznej przerwie, przeprowadzono ankietę wśród Członków DOIIB. Celem ankiety było poznanie 
opinii Członków na temat działalności Rady DOIIB, korzystania ze strony internetowej Izby, w tym z serwisów 
udostępnionych w strefie dostępnej po zalogowaniu, na temat miesięcznika PIIB „Inżynier Budownictwa” i 
czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” a także zainteresowania Członków Izby otrzymywaniem 
newslettera z bieżącymi informacjami. 
Zwraca uwagę niski, wynoszący 1,38 % wskaźnik zwrotu wypełnionych ankiet. 
Ilość rozesłanych ankiet – 10000 
Ilość poprawnie wypełnionych ankiet - 138  
Poniżej zestawienie wyników ankiety 

1. Czytam przesyłany miesięcznik PIIB "Inżynier Budownictwa" 
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2. Korzystam ze strony internetowej DOIIB 
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czy byłbyś zainteresowany otrzymywaniem newslettera  

z bieżącymi informacjami 
tak: 90 nie: 34   brak odp.11 

                 
3. Korzystam z dostępnych aplikacji : Serwisu Budowlnego,         

e-Sekocenbud, normy SEP, ŚZWPP na stronie DOIIB  

codziennie  raz w tyg. 
raz w 
mies.  

rzadziej nie korzystam brak odp. 
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4. Czytam internetowe czasopismo DOIIB "Budownictwo Dolnośląskie umieszczone 

na stronie www.dos.piib.org.pl         

tak: 42 nie: 92 brak odp.: 4 
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5. Korzystam z materiałów szkoleniowych na stronie www.dos.piib.org.pl (zakładka 

"szkolenia przez internet")  

codziennie  raz w tyg. 
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mies.  

rzadziej nie korzystam brak odp. 
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6. Moje postulaty w zakresie działań DOIIB 

Postulaty zostały przeanalizowane i w dużej części będą uwzględnione w działalności Rady 
DOIIB.  

                 

7. Oceniam dotychczasowe działania Rady DOIIB 
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8. Pełnię funkcję 

projektant 
 

64 

   
rzeczoznawca 

 

2 

    
inspektor nadzoru 22 

   
inna 

  

13 

    
kierownik budowy 37 

   
brak odpowiedzi 0 

    
                 
Osobom, które podały więcej niż jedną funkcję, przypisano ją losowo. 

    
 
ad 11.  
Działalność samopomocowa  
 

Mając na uwadze potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków DOIIB, pomoc  
w rozwiazywaniu indywidualnych problemów zawodowych a także realizację wniosku zjazdowego dotyczącego 
działalności samopomocowej, DOIIB w roku 2014 rozpoczęła organizowanie cyklu  SPOTKAŃ 
KONSULTACYJNYCH Z EKSPERTEM. Spotkania rozpoczynają się wprowadzeniem eksperta, przedstawieniem 
istotnych zagadnień z zakresu prezentowanego zagadnienia, a po tym wprowadzeniu uczestnicy zadają pytania, 
a ekspert wyjaśnia ich wątpliwości. Następuje też wzajemna wymiana poglądów i opinii między Członkami Izby 
oraz wzajemna pomoc w rozwiazywaniu indywidualnych problemów zawodowych. 
W roku 2014 zorganizowano 4 spotkania konsultacyjne z ekspertami: 

1. 30.10.2014 r. z mgr inż. arch. Gabrielem Markiem na temat „Przykłady trudnych interpretacji przepisów 
prawa budowlanego i przepisów związanych” 

2. 12.11.2014 r. mgr Agnieszką Znamiec – Naczelnikiem Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w 
Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na temat „Zagadnienia i przykłady 
trudnych interpretacji przepisów prawa budowlanego   i przepisów związanych w odniesieniu do procesów 
realizacji oraz utrzymania obiektów budowlanych” 

3. 26.11.2014 r z mgr inż. arch. Jackiem Millerem na temat „ Przykłady trudnych interpretacji przepisów prawa 
budowlanego i przepisów związanych” 

4. 17.12.2014 r. z mgr Barbarą Nowak-Obelindą – Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na 
temat „Ochrona zabytków w przepisach prawnych”. 

 
Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku inżynierów budownictwa, będą zatem 
kontynuowane w roku 2015. Rozpatrywana jest możliwość organizowania takich spotkań poza Wrocławiem.  
 
 
ad 12.  
Konferencja Programowa Delegatów  
 

Podczas XIII Zjazdu DOIIB został zgłoszony wniosek o zorganizowanie pomiędzy zjazdami narad roboczych 
Delegatów w celu umożliwienia wymiany poglądów na temat działalności DOIIB. Odpowiedzią na ten postulat 
było zorganizowanie po raz pierwszy od powstania dolnośląskiej izby Konferencji Programowej Delegatów. W 
realizację przedsięwzięcia zaangażowani byli: Piotr Zwoździak, Tadeusz Olichwer i Małgorzata Czajkowska. 
Konferencja odbyła się 13 grudnia 2014 r. w Hotelu Wrocław. Uczestniczyło w niej 100 ze 175 delegatów na 
Zjazd DOIIB kadencji 2014 -2018.  
Konferencję otworzył Przewodniczący Rady, obrady prowadził koordynator programowy Konferencji Piotr 
Zwoździak. Prace prowadzone były w czterech zespołach roboczych kierowanych przez moderatorów. Każdy z 
uczestników Konferencji wybierał grupę, w której chciał obradować. Były to następujące zespoły: 

 Zespół I – „Etyka w zawodzie – przyzwoitość w wykonywaniu swojego zawodu a wizerunek inżyniera w 
odbiorze społecznym” prowadził Zbigniew Kiliszek; 

 Zespół II – „Promocja zawodu inżyniera budownictwa – formy realizowane przez DOIIB, w tym Konkurs 
Inżynier Roku, promocja zawodu i samorządu w środkach masowego przekazu oraz poprzez różne formy 
wizualne, w tym tablice reklamowe” prowadził Piotr Zwoździak; 

 Zespół III – „Ceny usług inżynierskich - projektowych, nadzoru i kierowania budową” prowadził Rainer Bulla;  

 Zespół IV – „Formy wspólnej aktywności – komunikacja pomiędzy członkami, spotkania, konferencje, sport i 
rekreacja, aktywność wśród młodych inżynierów” prowadzi Marek Kaliński. 

Po kilkugodzinnej dyskusji podsumowano obrady. Przedstawiono ponad 50 roboczych wniosków. 
Zaproponowano m. in. szkolenia kształtujące etykę zawodową inżyniera, intensywniejsze promowanie konkursu i 
laureatów Konkursu Inżynier Roku, publikację na stronie internetowej izby materiałów pokazujących średni 
poziom cen na rynku i odnośników do wydawnictwa Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych, 
promowanie działalności Izby wśród jej Członków. Wszystkie postulaty zastaną wnikliwie rozpatrzone przez Radę 
DOIIB i uwzględniane w miarę możliwości w działalności Rady DOIIB.  
W ocenie, zarówno uczestników jak i organizatorów, Konferencja zakończyła się sukcesem. Celowym wydaje się 
jej powtórzenie w przyszłości. 
 
 



ad 13.  
Odznaczenia członków DOIIB  
 

Na wniosek DOIIB poparty przez  PIIB, Minister Infrastruktury i Rozwoju w roku 2014 przyznał sześciu członkom 
naszej Izby Odznaki  Honorowe „ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”. 
Odznaczeni zostali: 
1. mgr inż. Władysław Juchniewicz 
2. mgr inż. Danuta Paginowska  
3. mgr inż. Tadeusz Olichwer  
4. inż. Roman Piotrowski  
5. inż. Antoni Pobihon  
6. mgr inż. Piotr Zwoździak  
 
Z inicjatywy Rady DOIIB oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w 2014 r. zastały przyznane Odznaki Honorowe 
PIIB. Otrzymali je: 
Złote: 
1. mgr inż. Ryszard Borek  
2. Lucjan Miara  
3. mgr inż. Jan Bernard Michalski  
4. inż. Elżbieta Suppan 
 
Srebrne: 
1. mgr inż. Sławomir Detko  
2. mgr inż. Stanisław Kowalski  
3. inż. Krzysztof Sypka  
4. mgr inż. Mariola Ślusarek-Furgalska  

 
W roku 2014 nie przyznano medalu „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.   
Medal ustanowiony w jubileuszowym roku 2012 z okazji 10-lecia istnienia samorządu zawodowego jest 
przyznawany osobom fizycznym, niebędącym członkami DOIIB, za szczególny wkład w działalność, rozwój i 
podnoszenie prestiżu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w ochronę zawodowych 
interesów członków DOIIB. 
 
 
ad 14.  
Współpraca z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w 
zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami technicznymi 

Kontynuowano zainicjowaną wiele lat temu współpracę  z  administracją  rządową i  samorządową Dolnego 
Śląska. 
W dniu 19 września 2014 r. w Lasocinie koło Pieszyc, po raz dziewiąty obradowało Forum Inżynierskie 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. To wydarzenie, tradycyjnie już, otwierało corocznie 
organizowane przez Izbę Dolnośląskie Dni Budownictwa. Na Forum spotykali się przedstawiciele dolnośląskiej 
administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego z dolnośląskimi inżynierami.  
W obradach wzięli udział: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Barbara Skultecka, 
Dyrektor Wydziału infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Jarosław Barańczak, kierownicy 
oddziałów w Wydziale Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Aneta Klimczak i Mariola 
Pacholak, Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego – Agnieszka Znamiec, Prezes Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT – Tadeusz Nawracaj, członek Rady Krajowej Izby Architektów RP – Jacek Miller, oraz 
powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego i kierownicy wydziałów administracji budowlanej z całego Dolnego 
Śląska. Wśród uczestników forum byli także przewodniczący okręgowych izb – mazowieckiej, podkarpackiej i 
śląskiej i wielu członków DOIIB. 
Rozmawiano o najważniejszych problemach nurtujących nasze środowisko. 
Jednym z tematów obrad były sprawy związane ze współpracą Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego z organami DOIIB w zakresie dbałości o właściwe wykonywanie zawodu inżyniera przez członków 
Izby. Duże zainteresowanie i dyskusję wzbudziły informacje o skutkach obowiązującej od 10 sierpnia 2014 roku 
tak zwanej ustawy deregulacyjnej, w wyniku której praca rzeczoznawcy budowlanego nie jest już wykonywaniem 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i nie wiąże się  z obowiązkiem przynależności do samorządu 
zawodowego. Mecenas Krzysztof Zając zapoznał zebranych z aktualnym stanem prac legislacyjnych nad ustawą 
o zmianie ustawy Prawo budowlane. Jacek Miller i Barbara Skultecka przedstawili swoje uwagi co do zapisów 
przygotowywanego Kodeksu Budowlanego. Dyskusja uczestników Forum była potwierdzeniem, że środowisko 
budowlane jest zgodne w sprawach dla niego ważnych. Wśród dyskutantów dominował niepokój o negatywne 
skutki wprowadzonych i planowanych zmian legislacyjnych dotyczących wykonywania zawodu inżyniera 
budownictwa oraz wynikające z nich realne zagrożenie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. 
Ważnym elementem obrad była dyskusja o trudnych interpretacjach przepisów budowlanych, do której 
wprowadzeniem był wykład Gabriela Marka z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocławia, 



który przedstawił realne trudne sytuacje związane z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozmawiano 
także o bieżących problemach działalności samorządu zawodowego i innych sprawach dotyczących środowiska 
budowlanego. Zarejestrowane cyfrowo wykłady oraz cały przebieg obrad są dostępne na stronie internetowej izby 
w zakładce „szkolenia przez internet”. 
 
Przedstawiciele władz samorządowych powiatów dolnośląskich byli również zapraszani na spotkania 
szkoleniowo-integracyjne organizowane w terenie przez Obwodowe Zespoły Członkowskie. Spotkania te zostały 
opisane w punkcie 2 sprawozdania. 
 
Członkowie Rady DOIIB reprezentowali Izbę w ważnych spotkaniach branżowych, wykraczających poza obszar 
Dolnego Śląska i poza ramy DOIIB. Tak więc, 3 członków Rady DOIIB uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym 
w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie w sprawie szerokiego wprowadzenia w Polsce pakietów oprogramowania 
BIM. Przewodniczący rady – Eugeniusz Hotała, został wybrany przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa w 
Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu.       
 
Należy odnotować bieżącą współpracy z innymi okręgowymi izbami inżynierów budownictwa. Przewodniczący 
rady lub jego zastępcy uczestniczyli w różnych uroczystościach i konferencjach organizowanych przez okręgowe 
izby: mazowiecką, śląską, opolską, lubuską podkarpacką.  
  
W zakresie współpracy z uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w specjalnościach budowlanych, w miarę 
wolnych miejsc,  studenci byli zapraszani na  szkolenia organizowane dla Członków DOIIB. Organizowano 
również prelekcje dla studentów, podczas których prezentowano wymagania stawiane kandydatom na 
uprawnienie budowlane i zasady odbywania praktyk. Wspierano działania samorządu studenckiego i kół 
naukowych                z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Wydziału Elektrycznego w zakresie 
patronatu nad studenckimi konferencjami naukowymi, panelami dyskusyjnymi i konkursami (m.in. Konkurs 
Mostów Stalowych).     
 
Kolejny rok zostali wyróżnieni studenci – autorzy najlepszych prac dyplomowych.  
W przeprowadzonej po raz dziewiąty edycji  Konkursu „Constructor Temporis Futuri” laureatami zostali: 
na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej: 
w maju 2014: 

 inż. Hanna Malańczak 

 inż. Emilia Świstak 

 inż. Tomasz Trojanowski 
w grudniu 2014 

 mgr inż. Błażej Bartoszek 

 mgr inż. Joanna Boniecka 

 mgr inż. Martyna Czarnota 

 mgr inż. Marcin Flegel 
 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w listopadzie 2014:  

 mgr inż. Patrycja Korzeniowska 

 mgr inż. Anna Kwolek 
 
Troje najlepszych absolwentów Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu: mgr inż. Anna Olszewska, mgr inż. Anna Łoboda i mgr inż. Rafał Chmiel, w 
listopadzie 2014 otrzymało dyplomy uznania za interesującą magisterską pracę dyplomową. 
 
Idea wyróżniania przez DOIIB absolwentów uczelni technicznych jest pozytywnie odbierana   
w całym środowisku inżynierskim.   
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, DOIIB zapraszała do współpracy branżowe Stowarzyszenia Naukowo-
Techniczne zrzeszone w NOT, a także Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów. 
Izba wspierała szkolenia branżowe, organizowane przez te stowarzyszenia, gdyż brali w nich udział członkowie 
DOIIB.  
W roku 2014 zostały podpisane trzy porozumienia ze stowarzyszeniami technicznymi: 

 1.05.2014 z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa o współpracy 
w zakresie korzystania przez członków DOIIB z zasobów bibliotecznych Ośrodka Informacji Budownictwa i 
Szkoleń PZITB (na zasadach analogicznych do porozumienia, które przestało obowiązywać z upływem III 
kadencji); 

oraz  

 18.10.2014 r. z Oddziałem Wrocławskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich  
i 

 25.11.2014 r. z Oddziałem Dolnośląskim Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych 
w celu:   

o doskonalenia kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników działających  w budownictwie oraz 



przygotowywania do uzyskania uprawnień budowlanych, 
o ochrony interesów zawodowych i szerzenia wiedzy o problemach budownictwa oraz rozwoju techniki i jej 

twórcach, 
o zapewnieniach właściwego poziomu etycznego swoich członków, 
o doskonalenia aktów normatywnych dotyczących budownictwa; 

Ponadto przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń technicznych byli zaproszeni na uroczystą Galę Inżynierską, 
organizowaną we wrześniu z okazji Dni Budownictwa.  
 
 
ad 15.  
Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów 

 

DOIIB utrzymuje stały kontakt z izbami zagranicznymi, z którymi łączą nas podpisane porozumienia o 
współpracy. Pozwala to na bieżącą wymianę informacji o aktualnych problemach i działaniach izb inżynierów nie 
tylko w Niemczech i Czechach, ale także            w innych krajach, których przedstawiciele uczestniczą w 
najważniejszych uroczystościach (Węgry, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Austria), daje możliwość sprawdzenia 
warunków wykonywania zawodu w danych krajach, co ułatwia rozpatrywanie wniosków dotyczących usług 
transgranicznych. Otrzymujemy także czasopisma wydawane przez niemiecką              i czeska izbę inżynierów. 
W razie potrzeby zespół wspomaga działania członków DOIIB starających się o uzyskanie potwierdzenia 
kwalifikacji zawodowych za granicą.  
Spotkania odbywają się także w Polsce, głównie podczas najważniejszych zdarzeń organizowanych przez DOIIB. 
Wykaz wszystkich spotkań dotyczących współpracy                 z zagranicą znajduje się w poniższej tabeli.  
 

L.p. Data Rodzaj zdarzenia Miejsce Przedstawiciele DOIIB/ 
przedstawiciele izb 

zagranicznych 

1. 10.01.2014 Walne zgromadzenie CKAIT Hradec 
Kralove 

A.Ficner 

2. 31.01.2014 22 Bayerischer Ingenieurtag Monachium J.Czupajłło 

3. 12.04.2014 Zjazd DOIIB Wrocław Milan Havlišta i Jίři Otčenašek  
z CKAIT Hradec Kralove 

4. 20.06.2014  19. Ingenieurkammertag der BBIK Poczdam A.Pawłowski, R.Bulla 

5. 28.06.2014 Spotkanie z grupą inżynierów z 
Brandenburgii zwiedzających Dolny 
Śląsk 

Wrocław E.Hotała, A.Pawłowski, R.Bulla, 
A Fokczyńska DOIIB), M.Krebs 
(prezydent BBIK), W.Sommer 
(prezydent honorowy BBIK) 

6. 06.11.2014 BIM, infrastruktura i zamówienia 
publiczne. Najlepsze praktyki 
brytyjskie 

Ambasada 
Brytyjska 
Warszawa 

A.Pawłowski, T.Białek, R.Rotter 

7. 13.11.2014 Ingenieurkammertag 2014 und 
Wahl der 6. Vertreterversammlung 

Drezno A.Pawłowski, R.Bulla 

8. 27.11.2014 Seminarium szkoleniowe pt. 
Warunki wykonywania zawodu 
inżyniera budownictwa na terenie 
Niemiec* 

Wrocław W.Sommer (BBIK), Markus 
Balkow, członkowie DOIIB 

9. 3.12.2014 Kammerjubiläums „20 Jahre 
Brandenburgische 
Ingenieurkammer” 

Wildau A.Pawłowski  

 
* Seminarium organizowane we współpracy Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr oraz DOIIB  
    z Niemiecką Izbą Inżynierów w Berlinie oraz Brandenburską Izbą Inżynierów w Poczdamie 
 
 
ad 16.  
Współpraca z mediami, promocja zawodu inżyniera budownictwa 
 

Uchwałą Rady DOIIB nr 100/R/2014 z dnia 12.06.2014 r. obowiązki Rzecznika Prasowego DOIIB powierzono 
członkowi Prezydium Rady, Piotrowi Zwoździakowi.  Rzecznik Prasowy zobowiązany został do kontaktów z 
mediami w  celu jak najszerszej prezentacji naszego środowiska w środkach masowego przekazu. 
W okresie od Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego do końca roku 2014 przedstawiciele DOIIB sześciokrotnie 
występowali w środkach masowego przekazu tj. w radiu, telewizji oraz  prasie.  
W każdym przypadku prezentowane było logo DOIIB oraz powielana była informacja o naszym samorządzie 
zawodowym.  
Jeden raz prezentowani byliśmy na antenie ogólnopolskiej telewizji, dwukrotnie  w programach telewizyjnych o 
zasięgu regionalnym  i raz w radiu dolnośląskim. 



Dnia 23.09.2014 r. w programie informacyjnym FAKTY TVP Wrocław ukazało się sprawozdanie z Gali 
Inżynierskiej, w którym przedstawiono migawki z Gali oraz zaprezentowano laureatów Konkursu Inżynier Roku 
2013. 
W audycji TVP Wrocław pt. PRACA BIZNES INOWACJE, w cztery dni po Konferencji Programowej która odbyła 
się 13.12.2014 r., ukazał się materiał z tej Konferencji, w którym przedstawione zostało nasze środowisko wraz z 
omówieniem prezentowanych na Konferencji problemów i zagadnień dyskusyjnych. 
Dwukrotnie problematyka naszego dolnośląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa pojawiała 
się w prasie tj. w miesięczniku WIADOMOŚCI DOLNOŚLĄSKIE. W sierpniu ukazał się wywiad z 
Przewodniczącym DOIIB na temat „Inżynier budownictwa zawodem zaufania publicznego”, a w październiku, w 
nakładzie ponad 100 000 egzemplarzy (przy okazji publikacji związanych z wyborami samorządowymi) ukazał się 
dwustronicowy materiał omawiający Forum Inżynierskie w Lasocinie oraz Galę Inżynierską. 
Rzecznik Prasowy jest w stałym kontakcie z mediami i działa skutecznie na rzecz prezentacji naszego 
środowiska inżynierskiego w środkach masowego przekazu. 
 
 
ad 17.  
Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych 
 

Obejmowanie patronatem wydarzeń środowiskowych oraz czynne wspieranie ich organizacji stało się elementem 
umacniania w odbiorze społecznym pozycji inżyniera budownictwa, przedstawiciela zawodu zaufania 
publicznego.  
W działalność tą między innymi wpisuje się wspieranie inicjatyw studentów przygotowujących się do zawodu 
inżyniera budownictwa.  
Tradycyjnie już DOIIB współuczestniczy w wyłanianiu i nagradzaniu najlepszych prac dyplomowych na 
wydziałach kształcących na kierunkach związanych z budownictwem. Ten temat opisany jest w punkcie 14 
sprawozdania. 
DOIIB włączyła się również do akcji Miasta Wrocław, Towarzystwa Miłośników Wrocławia oraz Okręgowej Rady 
Łowieckiej dotyczącej rekonstrukcji i odbudowy pomnika bogini łowów Diany w Parku Szczytnickim. Na prośbę 
tych organizacji DOIIB zakupiła za 3 tys. zł diamentową cegiełkę przeznaczoną na ten cel. 
 
 

WYKAZ WYDARZEŃ OBJĘTYCH PATRONATEM  DOIIB  W ROKU 2014 

Lp. Data 
wydarzenia 

Nazwa wydarzenia 

 
1. 

 
27-29.03.2014 

 
III Konferencja Studentów i Doktorantów Wydziału Budownictwa Lądowego                
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie organizowaną przez 
Koło Naukowe „KONKRET” przy Katedrze Konstrukcji Betonowych w Instytucie 
Budownictwa PWr., 

 
2. 

 
28-30.03.2014 

 
XVIII edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa TARBUD 2014 (Wrocław) 

 
3. 

 
21-23.05.2014 

 
III Studencki Konkurs Mostów Stalowych organizowany we Wrocławiu przez 
uczelnianą organizację „Aktywni Budowniczy” oraz Samorząd Studencki Wydziału 
Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. 

 
4. 

 
7-12.07.2014 

 
Projekt naukowo-techniczny Elektro Trip 2014 organizowany przez Akademickie 
Koło SEP oraz studentów Politechniki Wrocławskiej, którego celem jest poszerzenie 
specjalistycznej wiedzy uczestników z zakresu wytwarzania, przetwarzania                
i przesyłania energii elektrycznej. 

 
5. 

 
22-25.09.2014 

 
IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (patronat instytucjonalny) 
organizowany w Katowicach przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 
przy udziale Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
6. 

 
7-8.10.2014 

 
V edycja Kongresu Mieszkaniowego – Dni Dewelopera organizowanego we 
Wrocławiu  przez Polski Związek Firm Deweloperskich we współpracy z Narodowym 
Bankiem Polskim i Zachodnią Izbą Gospodarczą. 

 
7. 

 
21-22.10.2014 

 
10-te Dni Oszczędzania Energii (10.DOE) pod nazwą „Projektowanie budynków 
niskoenergetycznych – efektywność energetyczna, ekonomia, mikroklimat. 



 
8. 

 
Cały rok 2014 

 
Konferencje naukowo-techniczne dofinasowane przez DOIIB.  

 
 
 
 
 
 
ad 18.  
Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB 

 
W roku 2014 pozytywnie rozpatrzono 53 wnioski i wypłacono zapomogi finansowe na łączną kwotę 59320 zł, z 
czego kwota 38920 zł została wypłacona 41 osobom - po śmierci członka DOIIB. Każdy wniosek był 
udokumentowany i szczegółowo przeanalizowany przez Zespół. 
Obowiązujący Regulamin przyznawania pomocy losowej członkom DOIIB został zmieniony 12.06.2014 r. Nie było 
przypadku odmowy przyznania zapomogi losowej, jeśli wniosek spełniał wymagania regulaminu.  
 
ad 19.  
Administrowanie nieruchomościami DOIIB  

 
Budynek siedziby DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu utrzymywany jest w stanie pełnej sprawności 
technicznej. 

Działania dotyczące budynku w 2014 r. skupiły się na: 

 bieżącym usuwaniu awarii wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji ciepłej wody 
użytkowej,  pompy przeciwpożarowej, przecieków na dachu budynku, naprawy rynien i tynków 
zewnętrznych,  

  przeprowadzeniu okresowych przeglądów technicznych wbudowanych urządzeń w tym m.in: instalacji 
alarmowej, p.pożarowej, klap przeciwpożarowych, dźwigu osobowego i towarowego, kotłowni, wentylacji 
mechanicznej, kominów dymowych itp.,  

 dokonaniu przeglądu rocznego obiektu. 

W związku z awarią zewnętrznej sieci kanalizacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku DOIIB wzmogły 
się  problemy z zawilgoceniem piwnic budynku, w których zlokalizowane są pomieszczenia lokalu 
gastronomicznego. We wrześniu  zlecono wykonanie ekspertyzy przyczyn podmakania obiektu i sposobu ich 
usunięcia, zlecono wykonanie  badań termowizyjnych oraz przeprowadzono osuszanie pomieszczeń przy użyciu 
specjalistycznych urządzeń osuszających. Kontynuacja prac przewidziana jest w 2015 r. 
 
W roku 2014 Rada zdecydowała o zleceniu wykonania analizy możliwości wykonania klimatyzacji oraz koncepcji 
rozwiązania technicznego takiego przedsięwzięcia.  
Przy wsparciu Komisji ds. zamówień wybrano projektanta, który wykonał koncepcję klimatyzacji i oszacował 
koszty realizacji zadania.  
Po zebraniu opinii dotyczących opracowania, analizie potrzeb i kosztów, Rada DOIIB w lipcu 2014 r. podjęła 
uchwałę o odstąpieniu od realizacji zadania. 
 
Działania dotyczące najmu lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w siedzibie DOIIB: 
W związku z brakiem zainteresowania dotychczasowego najemcy lokalu przedłużeniem umowy najmu 
obowiązującej do dnia 31.05.2014 r., postanowiono znaleźć nowego najemcę. W tym celu została podpisana 
umowa pośrednictwa najmu z Wrocławską Giełdą Nieruchomości sp. z o.o. W rezultacie działań WGN w dniu 
08.07.2014 r. została zawarta umowa najmu lokalu gastronomicznego z nowym najemcą.  
Z powodu zalegania z płatnościami umowa została skutecznie rozwiązana przez DOIIB  z dniem 31.12.2014 r. 
Przewiduje się wykorzystanie pomieszczeń lokalu gastronomicznego na cele związane ze statutową działalnością 
DOIIB.  
 
Nieruchomość DOIIB w Przesiece: 
Działania dotyczące nieruchomości skupiły się głównie na zabezpieczeniu budynku „Wzgórze Marty” i terenu 
wokół niego przed dalszą degradacją techniczną wynikającą z nieużytkowania obiektu. Podjęto następujące 
działania: 

 styczeń -w celu uzyskania informacji o rynkowej wartości obiektu zlecono opracowanie operatu 
szacunkowego budynku z infrastrukturą towarzyszącą oraz prawem własności gruntu. 

 kwiecień - zlecono naprawę przecieków w dachu budynku 

 lipiec - w związku z wypowiedzeniem umowy codziennego obchodu budynku przez dotychczasowego 
opiekuna obiektu, podpisana została umowa z firmą "PIAST" Group sp. z o. o.  na codzienne podjazdy 
prewencyjne z kontrolą wewnętrzna i zewnętrzną obiektu. 



 sierpień - zlecono wykonanie prac porządkowych wokół budynku 

 październik - zlecono wykonanie przeglądu rocznego budynku. 
Koszty poniesione w 2014 roku na utrzymanie nieruchomości  w Przesiece wyniosły 51041,08 złotych.   
 
ad 20.  
Kontynuacja działań związanych ze  sprzedażą nieruchomości w Przesiece. 

 
W 2014 r. Zespół ds. zbycia nieruchomości w Przesiece kontynuował prace dotyczące sprzedaży nieruchomości, 
zgodnie z decyzją Zjazdu, podjętą w 2011 roku.  
Poza podaniem ogłoszeń na stronach internetowych i na budynku w Przesiece, w sierpniu 2014 r. została 
podpisana umowa pośrednictwa sprzedaży  z Wrocławską Giełdą Nieruchomości sp. z o.o. W 2014 roku 
zainteresowanie zakupem nieruchomości było znikome. Zaledwie cztery osoby (w tym jeden obywatel Niemiec) 
zgłosiły chęć uzyskania szczegółowych danych dotyczących budynku. Po zapoznaniu się z inwentaryzacją, ceną 
zbycia i przeprowadzeniem wizji lokalnej na obiekcie, potencjalni kupcy odstępowali od dalszych rozmów 
handlowych nie podając nawet swojej ceny zakupu. 
 
ad 21.  
Monitorowanie działań organów DOIIB oraz ich obsługa organizacyjna i finansowa 

 
Rada  DOIIB  na  bieżąco  na swych posiedzeniach była  informowana  o  działaniach wszystkich organów Izby, 
które w roku 2014 wykonywały swoje statutowe obowiązki. 
Każdy organ DOIIB tj.:  

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, 

 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, 

 Okręgowa Komisja Rewizyjna DOIIB 
opracował odrębne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2013. 
Rada DOIIB zapewniła dobre warunki organizacyjne i finansowe działania tych organów. 

 
 

B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2014 
 

Realizacja budżetu DOIIB w roku 2014 była bardzo zbliżona do wcześniej zaplanowanych kwot. Na podstawie 
wyników finansowych za III kwartały w budżecie wprowadzono drobne zmiany, dostosowując niektóre pozycje do 
wartości spodziewanych na koniec roku i wynikających z uzasadnionych potrzeb, trudnych do przewidzenia w 
czasie zatwierdzania budżetu. Po stronie przychodów zapisano 4 102 tys. zł, przy czym przychody okazały się 
o 4,6% większe od planowanych oraz były wyższe niż w latach poprzednich. Poziom zaplanowanych kosztów to 
4 020 tys. zł, a zrealizowane koszty były niższe o 7,6% od zaplanowanych. Tym samym rok 2014 zamknął się 
dodatnim wynikiem finansowym, który w ujęciu budżetowym wyniósł 575,4 tys. zł. 
Największą pozycję w budżecie po stronie przychodów stanowią składki członkowskie. W  roku 2014 założono 
taką samą liczbę czynnych członków jak w roku 2013. Wg stanu na dzień 31.12.2014 r. liczba czynnych członków 
DOIIB wyniosła 9 993 osób i tym samym przekroczyła liczbę 9 650 członków, zakładaną na początku roku, co 
przyczyniło się do zwiększenia przychodu ze składek o 1,8%. O 1,5% większe od preliminowanych były wpływy z 
tytułu wpisowego, a przychody z tytułu procedury kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej były większe o 23,7% od 
zakładanych. Przychody z działalności gospodarczej były niższe od preliminowanych o 17,3%, głównie z uwagi 
na przerwę w wynajmie lokalu gastronomicznego.  
Koszty administracyjne utrzymują się na stałym poziomie – stanowią nieco ponad 25% wszystkich kosztów i były 
o 6,8% niższe od preliminowanych. Ponad połowę z nich stanowią wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia, które 
były niższe od założeń budżetowych tj. o 9,5%. Niższe od zakładanych były koszty usług obcych – o 4,2%. 
Koszty zużycia materiałów nieznacznie przekroczyły zakładaną wielkość, natomiast w pozycji pozostałych 
kosztów, ze względu na nie ujęty w planowanym budżecie koszt opłat za gospodarowanie odpadami, zakładany 
budżet został przekroczony o 12,9%. Koszty związane z budynkiem w Przesiece były niższe od zakładanych o 
15%. 
Zrealizowane koszty statutowe ogółem były niższe od zakładanych o 8,1%. W przypadku kosztów działalności 
organów, w których liczba rozpatrywanych spraw jest trudna do precyzyjnego określenia (OSD, OROZ, OKK) 
zanotowano niewielkie przekroczenia zakładanych wielkości. Ponadto wpływ na wyższe koszty miały dodatkowe 
szkolenia, które organizowane były po zjeździe sprawozdawczo-wyborczym dla zapewnienia właściwego 
pełnienia funkcji przez nowych członków organów. W przypadku OKK koszty zrównoważone zostały przez 
większe przychody z tytułu opłat za procedury kwalifikacyjne i egzaminacyjne. W przypadku OKR założone 
koszty zostały przekroczone o 6%, czego przyczyną był nie planowany wcześniej zakup komputera wraz z 
drukarką i oprogramowaniem. Na bezpośrednie działania na rzecz członków w roku 2014 przeznaczono większe 
środki niż w roku poprzednim. Zrealizowane koszty okazały się niższe od założeń budżetowych o 15,5%. Pozycja 
kosztów związanych z organizacją szkoleń była niższa o 33% od planowanych a koszty prenumeraty czasopism 
o 1,9%. Wykorzystanie pozycji pozostałych kosztów przekroczyło wartość przewidzianą w budżecie o 9%. Koszty 
organizacji Zjazdu okazały się niższe od założeń budżetowych o 4,6%. W założonych wielkościach zmieściły się 
koszty pomocy losowej oraz współpracy z zagranicą i innym organizacjami. Koszty działalności gospodarczej 
nieznacznie przekroczyły zakładaną wartość. Fundusz zapasowy, którego wielkość skorygowano w momencie 



wprowadzania zmian do budżetu, został wykorzystany w ponad 46% - środki te zostały wydatkowane na nagrody 
w konkursie „Inżynier Roku”. 
Rok 2014 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 575,40 tys. zł w ujęciu budżetowym. W 

wyniku finansowym nie były uwzględnione, wydzielone w osobnej pozycji odsetki od lokat bankowych, które w 
roku 2014 przyniosły 127,3 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 2014. Ze sprawozdaniem finansowym, które z uwagi na objętość nie jest powielane w większej ilości 
egzemplarzy, można się zapoznać w biurze DOIIB lub podczas Zjazdu. W ujęciu bilansowym zysk netto w roku 
2014 wyniósł 672 913,65 zł. 
 

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2014 

( w tys. zł) 
 

POZYCJE BUDŻETOWE 
Budżet 

planowany 
Budżet 

wykonanie 
% wykonania 

budżetu 

A. PRZYCHODY 4 102,0 4 289,9 104,6% 

1. Składki członkowskie 3 358,0 3 419,6 101,8% 

2. Wpisowe  40,0 40,6 101,5% 

3. Procedura kwalifikacyjna  604,0 747,0 123,7% 

4. Działalność gospodarcza 100,0 82,7 82,7% 

B. KOSZTY 4 020,00 3 714,5 92,4% 

I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 1 015,0 945,7 93,2% 

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 515,8 90,5% 

2. Usługi obce  290,0 277,8 95,8% 

3. Zużycie materiałów i energii  50,0 50,3 100,6% 

4. Pozostałe koszty  45,0 50,8 112,9% 

5. Koszty związane z budynkiem w Przesiece  
60,0 51,0 85,0% 

II. KOSZTY STATUTOWE (z funduszem zapasowym) 2 915,0 2 678,5 91,9% 

1. Koszty bieżącej działalności organów 1 215,0 1 244,5 102,4% 

a) Koszty działalności OKR 65,0 68,9 106,0% 

b) Koszty działalności OSD 160,0 163,8 102,4% 

c) Koszty działalności OROZ 220,0 226,8 103,1% 

d) Koszty działalności OKK 770,0 785,0 101,9% 

  - w tym koszty procedur kwalifikacyjnych   466,7   

  -      koszty bieżącej działalności OKK   318,3   

2. Koszty bieżącej działalności Rady 
350,0 336,7 96,2% 

3. Działania na rzecz Członków 1 040,0 878,9 84,5% 

 a) seminaria i szkolenia 410,0 274,7 67,0% 

 b) biuletyny i czasopisma 280,0 274,7 98,1% 

 c) pozostałe wydatki (m.in. opinie dot. zakresu uprawnień, 
amortyzacja, e-Sekocenbud, normy PKN, delegacje, mat. 
biurowe, wynagrodzenia) 300,0 327,0 109,0% 

 d) samopomoc 50,0 2,5 5,0% 

4. Fundusz pomocy losowej 75,0 57,8 77,1% 



5. Okręgowy Zjazd Delegatów  120,0 114,5 95,4% 

6. Współpraca z zagranicą i innymi organizacjami 
50,0 16,1 32,2% 

7. Fundusz zapasowy (rezerwa) 65,0 30,0 46,2% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

90,0 90,3 100,3% 

C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B) 82,00 575,40 701,7% 

 
 
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015   
  

 Projekt budżetu na rok 2015 został opracowany na podstawie doświadczeń wynikających z analizy 
przychodów i kosztów w latach poprzednich oraz przewidywanych zmian przychodów i kosztów w okresie 
planowania. Przygotowany dokument jest zgodny z zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, które są aktualizowane podczas każdego Krajowego Zjazdu Izby. 
 Podstawą budżetu DOIIB są przychody ze składek członkowskich. Kierując się doświadczeniem z lat 
poprzednich założono, że w roku 2015 liczba czynnych członków Izby, tzn. opłacających na bieżąco składki, 
wyniesie 9600. Ostatecznie przyjęto, że 400 osób wniesie opłaty wpisowe. 
 Drugą bardzo ważną pozycją przychodów są opłaty za postępowanie kwalifikacyjne  
w procedurze nadawania uprawnień budowlanych. W budżecie przyjęto liczbę starających się o uprawnienia na 
poziomie 450 osób, zakładając opłaty w wysokości 1600 zł. 
 Ze względu na rezygnację z wynajmu powierzchni gastronomicznej przychody z działalności 
gospodarczej, ustalono na poziomie niższym niż w ubiegłym roku, tj. 10 tys. zł. 
 Przychody z depozytów bankowych umieszczone są w osobnej pozycji. Przy oprocentowaniu na 
poziomie 2% i średniej wielkości zdeponowanych kwot możemy spodziewać się odsetek rzędu 100 tys. zł. 
Wielkość depozytów bankowych będzie zależała od sposobu zarządzania lokatami, co może istotnie wpływać na 
wielkość tych przychodów na koniec roku. 
 W porównaniu do założeń budżetowych na rok 2014 przewiduje się sumaryczny wzrost kosztów o ok. 
3%. W przypadku kosztów administracyjnych, ze względu na planowane prace remontowe w siedzibie Izby, 
zaplanowane koszty są wyższe w porównaniu z rokiem 2014. 
 W pozycjach budżetowych dotyczących kosztów działalności poszczególnych organów DOIIB nie 
zakłada się zwiększenia w stosunku do roku 2014.  

Przewidywane w projekcie budżetu na rok 2015 koszty funkcjonowania Rady DOIIB pozostawiono na 
poziomie roku ubiegłego.  

Nieznaczny wzrost kosztów przewiduje się w grupie kosztów bezpośrednich działań prowadzonych na 
rzecz członków. Ze względu na wypracowane w ostatnich latach zasady prenumeraty czasopism dla członków 
pozycja to została ustalona poziomie roku ubiegłego. Pozycja dotycząca kosztów związanych z działalnością 
samopomocową dla członków DOIIB, realizowana w formie spotkań konsultacyjnych z ekspertami, została 
ustalona na poziomie z roku ubiegłego. 

W razie potrzeby zwiększenia kosztów działania na rzecz członków lub innych kosztów będzie można 
skorzystać z rezerwy budżetowej, wynoszącej ponad 160 tys. zł.  

Koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB oraz konferencji programowej zaplanowano w wysokości 120 tys. zł . 
 Budżet przygotowano w ujęciu księgowym, co ułatwia bieżący nadzór nad jego realizacją. Przyjęta forma 
opracowania oznacza, że część kosztów to amortyzacja budynków i wyposażenia, które wchodzą w skład 
kosztów, chociaż nie zawsze wiążą się z bieżącym wydatkowaniem środków. 
  
 
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2015 
 

A. PRZYCHODY 
  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2015) 
Struktura w 

budżecie 2015 

  PRZYCHODY 4 110,8 100,00% 

1 Składki 9600*29zł*12 miesięcy 3 340,8 81,27% 

2 Wpisowe 400*100zł 40,0 0,97% 

3 Procedura kwalifikacyjna  450x1600 zł 720,0 17,51% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 10,0 0,24% 



B. GRUPOWANIE WYDATKÓW     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2015) 
Struktura w 

budżecie 2015 

  KOSZTY 4 110,8 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 095,0 26,64% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 13,87% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, bankowe, 
pozostałe) 400,0 9,73% 

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

50,0 1,22% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, 
inne koszty) 55,0 1,34% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 20,0 0,49% 

II.  Koszty statutowe 3 007,8 73,17% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1 190,0 28,95% 

  OKR 65,0 1,58% 

  OSD 160,0 3,89% 

  OROZ 215,0 5,23% 

  OKK 750,0 18,24% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z 
działaniem Rady) 350,0 8,51% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c 1 080,0 26,27% 

a seminaria i szkolenia 410,0 9,97% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 6,81% 

c 
pozostałe wydatki (m.in. opinie dot. zakresu uprawnień, amortyzacja, 
e-Sekocenbud, normy PKN, delegacje, mat. biurowe, 
wynagrodzenia) 340,0 8,27% 

d samopomoc 50,0 1,22% 

4 Fundusz pomocy losowej 75,0 1,82% 

5 Okręgowy Zjazd Delegatów 120,0 2,92% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 30,0 0,73% 

7 Fundusz zapasowy 162,8 3,96% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8,0 0,19% 

  Koszty związane z najmem, inne koszty dział. gospodarczej 8,0 0,19% 

C. WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 0,0   

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych  100,0   

 
Podsumowanie 

 
Szanowni Państwo 

Podczas obrad XIV Zjazdu sprawozdawczego DOIIB mija pierwszy rok czwartej kadencji działalności samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa. Jest to drugi zjazd delegatów tej kadencji, poprzedzony Konferencją 

Programową, która miała miejsce 13 grudnia 2014 r. we Wrocławiu. 

Rok 2014 był okresem, w którym przez pierwsze miesiące działała Rada trzeciej kadencji, a następnie rozpoczęła 

działalność następna Rada, wybrana na kadencję 2014-2018. Sprawozdanie dotyczy więc działalności obu rad. 



Nowa Rada Izby rozpoczęła działalność od podjęcia nowych form działania w wielu ważnych obszarach i 

zainicjowała twórczą dyskusję nad różnymi wyzwaniami, stojącymi przed społecznością inżynierów budownictwa. 

Ta dyskusja oraz poszukiwania nowych i skuteczniejszych form realizacji podstawowych zadań dolnośląskiego 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa mają się toczyć równolegle z intensywną realizacją dotychczas 

prowadzonych działań, takich jak: umacnianie rangi i prestiżu zawodu inżyniera budownictwa, właściwa ochrona 

interesów zawodowych członków samorządu, dbałość o właściwe i etyczne wykonywanie zawodu, a także 

bezpośrednia pomoc w wykonywaniu swojego zawodu. 

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

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

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

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

Działania Rady DOIIB w roku 2014 nakierowane były także na poszukiwanie form integracji członków naszego 

samorządu i zwiększenia udziału młodych członków izby w pracy na rzecz kształtowania wizerunku i roli 

samorządu inżynierów budownictwa.    

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

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

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

powiatach. Ważnym elementem wszystkich takich spotkań był udział w nich przedstawicieli lokalnych władz 

samorządowych oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, którzy przekazywali uczestnikom 

spotkań wiele cennych informacji oraz służyli pomocą w interpretacji aktualnych przepisów budowlanych. 

Bezpośrednia działalność Izby na rzecz członków i stała komunikacja Rady Izby z naszymi członkami 

realizowana jest też poprzez powoływane Obwodowe Zespoły Członkowskie. Na początku roku 2014 działało 7 

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

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

nowej IV kadencji rozpoczęto tworzenie nowych OZC i trzeba mieć nadzieje, że powstanie ich więcej niż w III 

kadencji. 

W roku 2014 wydane zostały przez DOIIB 3 numery elektronicznego czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, 

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

promocja dolnośląskich inżynierów budownictwa i ich dokonań zawodowych oraz prezentacja najciekawszych 

obiektów budowlanych Dolnego Śląska.  

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

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

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

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

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

wielu naszych członków.  

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

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

różnych aktów prawnych z dziedziny budownictwa, która w roku 2014 była bardzo intensywna. Dyskusje i 

opiniowanie kolejnych wersji założeń i projektu tzw. ustawy deregulacyjnej oraz zmiany ustawy Prawo budowlane 

przez członków tego zespołu i członków Rady były prowadzone w sposób ciągły przez cały rok 2014.  

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

Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz Kierownikami Wydziałów Architektury i Budownictwa 

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

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



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

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

stanowisko w ważnych sprawach. 

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

uczelniami oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i innymi samorządami zawodowymi przybierała 

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

spotkaniach z przedstawicielami tych środowisk. W roku 2014 DOIIB wzięła po raz czwarty aktywny udział w 

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

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

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

zespołów PIIB.  

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

izbą brandenburską i izbą federalną z Niemiec zorganizowaliśmy w listopadzie 2014 r. interesujące seminarium 

na temat warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa na terenie Niemiec, które cieszyło się dużym 

zainteresowaniem.  

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 XIV Zjazdu 

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

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

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

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

nadzieję na dobre perspektywy dla naszej izby w nadchodzącej przyszłości.  

 
 
        Przewodniczący Rady                Skarbnik  

 

        Eugeniusz Hotała                                        Janusz Szczepański 

  
 
 
 
 Wrocław, 12.03.2015 r. 

 

UCHWAŁA Nr 36/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.03.2015 r. 

 

w sprawie organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2015 organizowanej w ramach obchodów Dni 

Budowlanych. 

 

§ 1 

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

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 50.000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Gali Inżynierskiej we wrześniu 2015 r. 

§ 2 

1. Za organizację Gali odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB. 



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

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

przedsięwzięcia, koszt pobytu gości. 

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

stosownej uchwały. 

§ 3   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA Nr 37/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 12.03.2015 r. 
 

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

Izby Inżynierów Budownictwa. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty:  

 

1. Porządku obrad XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa - załącznik nr 1; 

2. Regulaminu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa - załącznik nr 2; 

celem przedstawienia ich do uchwalenia przez XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa.   

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/R/2015 z dnia 12.03.2015 r. 
 

 

Porządek obrad XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w dniu 11 kwietnia 2015 r. 

 
1. Otwarcie Zjazdu  

2. Wystąpienia gości Zjazdu 

Przerwa 

3. Przyjęcie Regulaminu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB  

4. Wybór Przewodniczącego Zjazdu i Prezydium Zjazdu 

5. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu 

6. Wybór Komisji Mandatowej 

7. Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu 

8. Wybór Komisji Zjazdowych: 



- Komisji Wyborczej 
- Komisji Skrutacyjnej 
- Komisji Uchwał i Wniosków 

Przerwa kawowa 

9. Sprawozdania: 

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

10. Dyskusja nad sprawozdaniami 

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań organów DOIIB za rok 2014 

12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB 

14. Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2015 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady i delegata na Krajowy Zjazd 
PIIB Pana Aleksandra Nowaka 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Rady polegającej na: 

- objęciu mandatu członka Rady przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych   wyborach uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów lub 

- zmniejszeniu odpowiednio liczby członków Rady lub 
- objęciu mandatu członka Rady w wyniku wyborów uzupełniających 

17. Wybory uzupełniające delegata DOIIB na Krajowy Zjazd PIIB w kadencji 2014-2018 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości DOIIB w Przesiece  

19. Sprawy różne 

20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 

21. Zakończenie obrad 

Obiad 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 37/R/2015 z dnia 12.03.2015 r. 
 

 
REGULAMIN XIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
W DNIU 11.04.2015 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 oraz inżynierów budownictwa 

(tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1946), zwana dalej Ustawą, 

2. Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

3. uchwały nr 162/R/2014 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 
16.10.2014 r. w sprawie ustalenia terminu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 
2015 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 termin Zjazdu oraz przygotowała projekt porządku obrad 
wraz z materiałami niezbędnymi do ich rozpatrzenia. 

2. Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze. 

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

4. W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci. 

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

6. W Zjeździe mogą 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 na Okręgowy Zjazd DOIIB. Zwykła większość jest wtedy, gdy głosów „za” jest więcej niż głosów 
„przeciw”, choćby suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” była większa niż liczba głosów „za”. 

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

a) zostali skreśleni z listy członków Izby, 

b) zostali zawieszeni w prawach członka Izby. 

 
§ 3 

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

2. Przewodniczący Okręgowej Rady przeprowadza wybory Przewodniczącego Zjazdu. 

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

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. Przewodniczący Zjazdu może powierzyć prowadzenie obrad jednemu z wiceprzewodniczących. 

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

9. Do obowiązków sekretarzy należy ponadto, w szczególności: 

1) zebranie protokołów komisji zjazdowych, 

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

§ 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   wyborcze: 
a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Izby, którzy przed terminem rozpoczęcia 

Zjazdu nie zostali skreśleni z listy członków Izby lub zawieszeni w prawach członka Izby,  

b) zgłaszanie kandydatur, tylko przez delegatów na Zjazd, następuje pisemnie na karcie zgłoszenia 
(załącznik) w czasie określonym przez Prezydium Zjazdu, 

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

d) kandydaturę uważa się za przyjętą, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie, 

e) Komisja Wyborcza umieszcza nazwiska zgłoszonych i przyjętych kandydatur na listach wyborczych 
w porządku alfabetycznym. Na liście jest umieszczony pełny numer ewidencyjny kandydata, 

f) wybory przeprowadza się w sposób tajny, 

g) głosowanie na kandydatów może odbywać się metodą elektroniczną. 

2) Komisji Skrutacyjnej, która: 
a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości, 

b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów, 

c) przejmuje wydruki określające wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów, 

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

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

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

f) przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu. 

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

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

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

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

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



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

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

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

 
§ 7 

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

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

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

 
§ 8 

Zadaniem Zjazdu jest w szczególności: 
1) uchwalenie regulaminu Zjazdu, 

2) wybór Prezydium Zjazdu, 

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

4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności: 

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

5) udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB, 

6) uchwalenie budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2015, 

7) podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady i delegata na Krajowy 
Zjazd PIIB Pana Aleksandra Nowaka 

8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Rady, polegającej na: 

- objęciu mandatu członka Rady przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów lub 

- zmniejszeniu odpowiednio liczby członków Rady lub 

- objęciu mandatu członka Rady w wyniku wyborów uzupełniających  

9) przeprowadzenie wyborów uzupełniających delegata DOIIB na Krajowy Zjazd PIIB 

10)  podjęcie uchwały w sprawie nieruchomości w Przesiece  

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

12)  podjęcie uchwał. 

Uwaga: Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone według Szczegółowego regulaminu wyborów do 
organów DOIIB na IV kadencję 2014-2018, przyjętego uchwałą nr 02/Z/2014  XIII Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczo- Wyborczego DOIIB z dn. 12.04.2014 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 Zjazdu. 

 
§ 10 

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

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

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

1) stwierdzenie kworum, 

2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad, 

3) przerwanie lub odroczenie dyskusji, 

4) zamknięcie listy mówców, 

5) zakończenie dyskusji, 

6) ograniczenie czasu wystąpień delegatów, 

7) forma głosowania, 

8) wnioski w sprawie sposobu prowadzenia obrad, 

9) ponowne przeliczenie głosów, 

10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji. 

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

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

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

§ 12 

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

§ 13 

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół. 

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

1) stwierdzenie prawomocności obrad, 

2) uchwalony porządek obrad, 

3) przebieg obrad, w tym: 

a)  treść wystąpień delegatów lub ich streszczenie albo informacje o ich treści, 
b) adnotacje o podjętych uchwałach, 

c) wnioski delegatów, 

d) przebieg głosowania, 

e) adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad 

      Zjazdu, 
f) adnotacje o zamknięciu Zjazdu.  

4) Protokół podpisuje Przewodniczący i jeden z Sekretarzy Zjazdu. 

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

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

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

 
§ 14 

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

§ 15 

Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 10 dni od zakończenia Zjazdu. 



UCHWAŁA NR 38/1-21/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób 

 
UCHWAŁA NR 39/1-20/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 40/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 7/2/R/2015 z dnia 29.01.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 41/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2015r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 10/3/R/2015 z dnia 29.01.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 42/1-42/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2015r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 42 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 43/1-10/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 44/1-4/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2015r. 
 

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 45/1/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2015r. 
 

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 46/1-8/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2015r. 
 

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

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



 
UCHWAŁA NR 47/1-9/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2015r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 48/1-5/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2015r. 

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

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

 
UCHWAŁA NR 49/1-5/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2015r. 

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

 (których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 50/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2015r. 

 
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 51/1-11/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2015r. 
 

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 52/1-13/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób 

 
UCHWAŁA NR 53/1-11/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 54/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 44/2/R/2015 z dnia 30.03.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 55/1-24/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 24 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 56/1-9/R/2015 



RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

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

UCHWAŁA NR 57/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 58/1-4/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 59/1-5/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 60/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

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

 (których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 61/1/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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 62/1-7/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 63/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 64/1-18/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 
 

UCHWAŁA NR 65/1-20/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka  



Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 20 osób 

 
UCHWAŁA NR 66/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 55/7/R/2015 z dnia 29.04.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 67/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 51/10/R/2015 z dnia 30.03.2015r. dot. skreślenia z listy członków 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 68/1-15/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 69/1-2/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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 70/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 71/1-9/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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 72/1-6/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 73/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

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

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

 
UCHWAŁA NR 74/1-4/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

 



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

 (których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 75/1/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.04.2015r. 

 
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 76/1-7/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 77/1-11/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.04.2015r. 
 

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

 (na skutek wygaśnięcia członkostwa architektów) 
 

UCHWAŁA NR 78/R/2015 

Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 11.06.2015 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 99/R/2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie  warunków, trybu i terminu zbycia 

nieruchomości w Przesiece zmienionej uchwałą nr 82/R/2012 z dnia 18.06.2012 r., uchwałą nr 90/R/2013 z 

dnia 20.06.2013 r. oraz uchwałą nr 60/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.  

 

W związku z Uchwałą nr 26/Z/2015 XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB z dnia 11-04-2015r., na 

mocy której Zjazd wyraził zgodę na zbycie nieruchomości w Przesiece po cenie nie mniejszej niż  50% wartości 

księgowej, która na dzień 11.04.2015 r. wynosiła 1.339.020,99 zł, Rada DOIIB postanawia: 

 

§1 

W § 3 pkt 1 Uchwały nr 99/R/2011 w miejsce kwoty „1.400.000 zł” wpisuje się kwotę:  

„990 000,00 zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 

§ 2 

Dotychczasowy §5 i  §6 Uchwały, otrzymują oznaczenie odpowiednio § 4 i § 5. 

 

§ 3 

W § 4 w miejsce daty: „31.03.2015 r.” wpisuje się datę: „31.12.2015 r.” i w miejsce „§ 4” wpisuje się „§ 3”. 

§ 4 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady nr 99/R/2011, z późniejszymi zmianami, nie ulegają zmianie. 

 

§ 5 

Rada przyjmuje tekst jednolity Uchwały nr 99/R/2011 z dnia 09.06.2011 r., jako załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Załącznik do Uchwały nr 78/R/2015 z dnia 11.06.2015 r. 
 
Tekst jednolity Uchwały nr 99/R/2011 z dnia 09.06.2011r. według stanu na dzień 11.06.2015 r. 
 

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 sprzedaży, podania ich do 

publicznej wiadomości, negocjowania warunków umów pośrednictwa sprzedaży, zebrania ofert oraz 

negocjacji warunków umowy zbycia nieruchomości:  

1)   Andrzej Kudła    - Przewodniczący Zespołu 

2)  Rainer Bulla    - Członek Zespołu 

3) Wiesława Grzelka-Zimmermann  - Członek Zespołu 

4) Janusz Szczepański   - Członek Zespołu 

  

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 

1. Cena wyjściowa zbycia nieruchomości została określona w wysokości 990 000,00 zł (słownie: dziewięćset 

dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych). 

2. Maksymalny upust nie może przekroczyć 20% wartości ustalonej w pkt 1. 

§4 

W przypadku nie uzyskania w terminie do 31.12.2015 r. ceny zbycia nieruchomości co najmniej w wysokości 

określonej w §3 niniejszej uchwały, Rada DOIIB podejmie dalsze postanowienia co do trybu i warunków 

sprzedaży nieruchomości. 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 
 

UCHWAŁA NR  79/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 11.06.2015 r. 

w sprawie przyznania wyróżnienia w formie medalu 

„Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”. 

 

Działając na podstawie § 3 Uchwały nr 79/R/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia i określenia 

zasad przyznawania wyróżnienia w formie medalu „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa”  uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Na wniosek nr 1/2015 Przewodniczącego Rady DOIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa przyznaje wyróżnienie w formie medalu „Zasłużony dla DOIIB” Jego Eminencji Księdzu Henrykowi 

Kardynałowi Gulbinowiczowi, Arcybiskupowi Seniorowi Archidiecezji Wrocławskiej. 

 

§2 

Pisemny wniosek o przyznanie medalu „Zasłużony dla DOIIB” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 



§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 80/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 11.06.2015 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. odznaczeń i wyróżnień. 

 

Działając na podstawie § 2 pkt 1 i 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada 

DOIIB postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

 

Powołuje się Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień w następującym składzie: 

1. Rainer Bulla - Przewodniczący Zespołu 

2. Anita Fokczyńska 

3. Wiesława Grzelka-Zimmermann 

4. Edward Kaspura 

5. Danuta Witek 

 

§ 2 

Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień jest organem opiniującym i doradczym Przewodniczącego Rady DOIIB. 

§ 3 

Do zadań Zespołu należy: 

1. opiniowanie zgłoszonych przez Przewodniczących Organów, Przewodniczących Zespołów powołanych 

przez Radę DOIIB oraz Przewodniczących OZC kandydatur oraz kandydatur zgłoszonych przez Zespół. 

2. przedstawianie Przewodniczącemu Rady DOIIB kandydatur do dyplomów, wyróżnień, medali i odznaczeń 

wraz z uzasadnieniem. 

3. Udział w przygotowaniu wniosków przez biuro DOIIB. 

 

§ 4 

Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w posiedzeniu Zespołu, na którym będzie rozpatrywana 

kandydatura jego lub jego krewnych. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 81/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 11.06.2015 r. 

 

w sprawie powołania członków Rady do składu orzekającego rozpatrującego sprawy związane z wpisem, 

skreśleniem, zawieszeniem oraz wznawianiem członkostwa w DOIIB. 

 

Działając na podstawie § 2 pkt 8 i § 10 pkt 3 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

w związku z art. 19 pkt 8 i art. 11 ust. 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz.U.2014.1946 j.t.)  Rada DOIIB stwierdza, co następuje: 

 

§ 1 



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

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

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

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

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

których mowa w ust. 1. 

 

§ 2 

Skład Orzekający stanowią następujące osoby powołane spośród członków Rady: 

 

1. do rozpatrywania spraw indywidualnych dotyczących wpisu, skreślenia, zawieszenia i wznowienia: 

- Kaczyńska Grażyna – Przewodnicząca Składu 

- Fokczyńska Anita 

- Grzelka-Zimmermann Wiesława 

- Rybiańska Roma 

 

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

które złożyły oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej: 

-  Pawłowski Andrzej – Przewodniczący Składu 

-  Bulla Rainer 

-  Grzelka-Zimmermann Wiesława 

-  Kaczyńska Grażyna 

 

 

§ 3 

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

przez Przewodniczącego Rady DOIIB spośród osób wymienionych w § 2. 

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

co najmniej raz w miesiącu. 

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

w miarę potrzeby dla rozpatrzenia wpływających wniosków.  

§ 4 

Przedstawiciel Składu Orzekającego składa sprawozdanie o podjętych uchwałach na najbliższym posiedzeniu 

Rady. Rada przyjmuje sprawozdanie do wiadomości. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 82/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 11.06.2015 r. 

 

w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania obchodów XV-lecia DOIIB 

 

Działając na podstawie § 2 pkt 1 i 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada 

DOIIB postanawia, co następuje: 

 

§ 1 

Powołuje Zespół ds. przygotowania obchodów XV-lecia DOIIB, które odbędą się w roku 2017, w następującym 

składzie: 

1. Piotr Zwoździak - Przewodniczący Zespołu 

2. Anita Fokczyńska 



3. Daniel Jarząbek 

4. Danuta Paginowska 

5. Ryszard Rotter 

6. Janusz Szczepański 

7. Rafał Zarzycki 

§ 2 

Zespół ds. przygotowania obchodów XV-lecia DOIIB jest zespołem doradczym Rady DOIIB, współpracującym 

stale z Przewodniczącego Rady. 

§ 3 

Do zadań Zespołu należy: 

1. Przygotowanie planu obchodów XV-lecia DOIIB do końca listopada 2015 r. 

2. Uwzględnienie w planach obchodów różnorodnych wydarzeń  w roku 2016 i 2017 na terenie Dolnego 

Śląska, związanych z rolą i pozycją samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

3. Przygotowanie planu centralnej uroczystości XV-lecia w 2017 r. we Wrocławiu. 

4. Opracowanie kosztorysu organizacji uroczystości i innych wydarzeń.    

 

§ 4 

Opracowany przez Zespół plan obchodów XV-lecia DOIIB oraz koszty jego realizacji będą przedstawione do 

dyskusji na posiedzeniu Rady w grudniu 2015 r. Rada podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie nie później niż 

przed XV Okręgowym Zjazdem DOIIB. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 83/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 11.06.2015 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie wałbrzyskiego-grodzkiego obwodu wyborczego. 

 

§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz  wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 05.03.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 

działający na terenie wałbrzyskiego-grodzkiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 8/24/S. 

 

§ 2 

10. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-8/24/S jest 

mgr inż. Janusz Kuc – DOŚ/IS/1486/03,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 

11. W skład OZC-8/24/S, na dzień powołania wchodzi 5 osób, które podpisały wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do Uchwały oraz przystąpiły do Zespołu wg załącznika nr 2 do Uchwały. 

 

12. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UCHWAŁA Nr 84/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 11.06.2015 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie głogowskiego obwodu wyborczego. 

 

§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz  wniosku o powołanie 

stałego OZC z dnia 02.06.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 

działający na terenie głogowskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 9/3/S. 

 

§ 2 

1. Na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-9/3/S jest 

mgr inż. Grzegorz Biela – DOŚ/BO/0118/02,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 

2. W skład OZC-9/3/S, na dzień powołania wchodzi 4 osoby, 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 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR  85/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 25.06.2015 r. 

 

w sprawie wykonania w siedzibie DOIIB bieżących prac konserwacyjnych  

oraz przebudowy / remontu pomieszczeń OROZ/OSD. 

 

§ 1 

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

nr 52/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na 

pokrycie kosztów: 

1. bieżących prac konserwacyjnych w obiekcie polegających na malowaniu pomieszczeń na parterze, I, II, III, IV 

piętrze budynku, naprawie tynków, wymianie wykładziny, naprawie i odnowieniu schodów, naprawie i 

odnowieniu parkietów oraz drobnych prac konserwacyjnych (z wyłączeniem pomieszczeń po lokalu 

gastronomicznym i szybu windy);  

2. przebudowy/ remontu  pomieszczeń OROZ/OSD w siedzibie DOIIB polegających na połączeniu dwóch 

pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku wraz z aneksem kuchennym. 

 

§ 2 

Planowany termin zakończenia prac do 31-03-2016 r. 

 

§ 3 

Wyłonienie wykonawców i zawarcie z nimi umów odbędzie się zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie 

zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB stanowiącym załącznik do Uchwały nr 38/R/09 i 



Zarządzenia nr 8/2014 Przewodniczącego Rady DOIIB w sprawie powołania Komisji ds. zamówień oraz zgodnie 

z Regulaminem okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Szczegółowy zakres robót określi umowa 

z wykonawcą. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA Nr 86/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 25.06.2015 r. 

 

w sprawie zmian w składzie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB. 

 

§1 

Na podstawie § 2 pkt 13. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje następujących zmian w składzie Komisji Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB: 

 
1. ze składu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB odwołuje się Pana  Jana 

Czupajłłę – na jego prośbę; 

2. do składu Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB powołuje się Pana Zbigniewa 

Wnęka. 

 
§2 

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 94/R/2014  z dnia 12.06.2014 r. pozostają bez zmian. 
 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NR 87/1-15/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2015r. 
 

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

 
UCHWAŁA NR 88/1-18/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 89/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 57/1/R/2015 z dnia 29.04.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 90/1-28/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2015r. 
 

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



(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 91/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 92/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 93/1/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2015r. 
 

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 94/1-46/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2015r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 46 osób 

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

 
UCHWAŁA NR 95/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2015r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 96/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2015r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 97/1-11/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.06.2015r. 

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

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

UCHWAŁA NR 98/1-4/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.06.2015r. 
 

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 99/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 14.07.2015r. 
 



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

 

UCHWAŁA NR 100/1-55/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 55 osób 

 
UCHWAŁA NR 101/1-19/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 102/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 94/46/R/2015 z dnia 29.06.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 
 

UCHWAŁA NR 103/1-16/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2015r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 104/1-4/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2015r. 
 

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 105/1/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 106/1-7/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2015r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 107/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2015r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 108/1/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2015r. 
 



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

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

 
UCHWAŁA NR 109/1-4/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2015r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 110/1/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2015r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 111/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.07.2015r. 

 
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 112/1-6/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.07.2015r. 
 

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 113/1-76/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 76 osób 

 
UCHWAŁA NR 114/1-13/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 115/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 106/7/R/2015 z dnia 30.07.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 116/1-16/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2015r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 117/1-2/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2015r. 
 

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 118/1-5/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 119/1-10/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2015r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 120/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2015r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 121/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2015r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 122/1/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2015r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 123/1-9/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2015r. 

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

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

UCHWAŁA NR 124/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 03.09.2015 r. 

 
w sprawie wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Radę DOIIB, 

złożonych przez delegatów na XIV Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB.  

 

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

inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2014 r. poz. 1946 z późn. zm.), w związku z § 1 pkt  2, 3, 4 Uchwały nr 

27/Z/2015 z dnia 11 kwietnia 2015 r. podjętej przez XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB, Rada 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje: 

§ 1 
Przekazane Radzie do rozpatrzenia wnioski o numerach: 1, 3, 8, 14, 15 i 16, Rada DOIIB, po analizie 
merytorycznej uwzględniającej opinię Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB, opinię prawną oraz ramy  
uchwalonego budżetu, postanawia zrealizować w sposób opisany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej 
uchwały. 

 



§ 2 
Wnioski zjazdowe o numerach: 7, 9, 10, 11 i 13 skierowane, za pośrednictwem Rady DOIIB, do Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wnioski zjazdowe o numerach: 2, 4, 5, 6 i 12 skierowane, za 

pośrednictwem Rady DOIIB, na Krajowy Zjazd PIIB zostały przekazane do Krajowej Rady PIIB elektronicznie (e-

mail z dnia 23.04.2015 r.) oraz pismem z dnia 23.04.2015 r. (potwierdzenie odbioru przez PIIB datowane na 

27.04.2015 r.). 

§ 3 
Wskazane w załącznikach, o których mowa w § 1 osoby i zespoły odpowiedzialne przed Radą za realizację 

wniosków zjazdowych w sposób wskazany przez Radę DOIIB, na każde wezwanie złożą Radzie informacje  z 

podjętych działań. 

§ 4 
Informacja o sposobie i zakresie realizacji wniosków zjazdowych będzie przesłana w formie pisemnej Delegatom 

na Okręgowy Zjazd DOIIB. Będzie również zamieszczona  w sprawozdaniu z działalności Rady DOIIB za rok 

2015. 

§ 5 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej uchwały: 
1) Załącznik nr 1 - wniosek nr 1 – stanowisko Rady 
2) Załącznik nr 2 - wniosek nr 3 – stanowisko Rady  
3) Załącznik nr 3 - wniosek nr 8 – stanowisko Rady 
4) Załącznik nr 4 - wniosek nr 14 – stanowisko Rady 
5) Załącznik nr 5 - wniosek nr 15 – stanowisko Rady 
6) Załącznik nr 6 – wniosek nr 16 – stanowisko Rady 
7) Załącznik nr 7 – zestawienie wniosków  

  
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 124/R/2015  z dnia 03.09.2015 r. 
 

WNIOSEK NR 1  

- stanowisko Rady DOIIB 

Treść wniosku nr 1: 

Proponuję opracować tak Regulamin wyborów aby było możliwe dokonanie wyboru komisji zjazdowych na całą 4-

letnią kadencję. 

 

Uzasadnienie: 

Skróci czas który poświęcamy każdorazowo na wybory komisji zajazdowych, a pozwoli więcej czasu na zjazdach 

sprawozdawczych poświecić na merytoryczną dyskusję. 

 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Realizacja wniosku zależy od organów stanowiących o treści regulaminu Zjazdu, a więc Krajowego Zjazdu PIIB, 

gdyż zgodnie z art.31 pkt 5 i 6 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, 

uchwalenie statutu, regulaminów  określających organizacją organów izby i tryb ich działania  a także uchwalenie 

regulaminu wyborów do organów izby należy do jego kompetencji. W praktyce, przesłany przez Krajową Radę 

PIIB  izbom okręgowym „ramowy” regulamin stanowi podstawę opracowania regulaminu okręgowego zjazdu, 

uchwalanego przez każdy zjazd  okręgowej izby. Podobny tryb dotyczy regulaminu wyborów do organów izby 

uchwalany raz na cztery lata. Ponieważ zjazd sprawozdawczy  wykonuje określone przez ustawę o samorządach 

zawodowych kompetencje  a zatem w zasadzie powtarzalne czynności , istnieje możliwość, na gruncie przepisów 

prawnych, uchwalenie jednego regulaminu zjazdu sprawozdawczego. Treść regulaminu zjazdu  

w sprawach wynikających z przepisów prawa musi być z nimi zgodna a w pozostałym zakresie  istnieje swoboda 

zapisów. Inną kwestią jest celowość takich zapisów. Zjazd Okręgowy  w danej kadencji musi być zwołany co 

najmniej 4 razy i może być trudno, zważywszy na wydarzenia losowe, ustalić stały skład komisji zjazdowych. 

Ponadto, z dotychczasowych doświadczeń wynika, że etap wyłaniania komisji zjazdowych przebiega sprawnie, a 

sugestie prowadzącego obrady są przyjmowane przez Delegatów. 

Rada postanawia przekazać ten wniosek do Krajowej Rady PIIB celem rozpatrzenia  

i ewentualnego uwzględnienia w projekcie regulaminu wyborów, który będzie uchwalany przez Krajowy Zjazd 

PIIB na kadencję 2018-2022.    



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 124/R/2015  z dnia 03.09.2015 r. 
 

 

WNIOSEK NR 3 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 3: 

 

Dopisać w regulaminie Zjazdu dodatkową pozycję np. w par. 3 Przewodniczący Zjazdu może wprowadzić 

doraźne zmiany w porządku obrad, jeżeli usprawni to przebieg zjazdu lub wynika z bieżącej sytuacji pod 

warunkiem, że nie stoi to w sprzeczności z innymi zapisami regulaminu, ani nie zostanie zgłoszony sprzeciw  

z sali. 

 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie możliwości drobnych modyfikacji w porządku obrad wynikających  

z bieżącej sytuacji pozwoli na usprawnienie porządku obrad bez konieczności głosowania doraźnie 

wprowadzonych zmian. 

 

 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Wniosek jest już ujęty w regulacjach prawnych. W dotychczas stosowanych regulaminach Okręgowego Zjazdu 

jest zapis  § 10 ust. 1 zdanie drugie w  brzmieniu „Przewodniczący Zjazdu, za zgodą Zjazdu, może od tego 

porządku zrobić odstępstwa, jeżeli usprawniają  one przebieg obrad.” Zapis ten odpowiada  intencji zawartej we 

wniosku. 

Rada postanawia, że nie ma potrzeby podejmowania działań w sprawie zgłoszonego wniosku, gdyż jest on już 

zrealizowany w wystarczający sposób. Przewodniczący obrad Zjazdu powinien przypomnieć delegatom o 

stosownym zapisie w regulaminie. 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 124/R/2015  z dnia 03.09.2015 r. 
 

WNIOSEK NR 8 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 8: 

 

Wnoszę, by Rada Izby opracowała program rozdysponowania (zagospodarowania) nadwyżki finansowej izby i 
przedstawiła go na następnym zjeździe. 
 
Uzasadnienie: 
 
Izba nie jest instytucją mającą na celu gromadzenie nadwyżek finansowych. Celem jest działanie na rzecz 
członków. Roczny termin na opracowanie programu wydaje się wystarczający. 
 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Rada realizuje budżet zatwierdzony przez Zjazd Izby. Każdy członek Izby ma prawo zgłosić wniosek mający 

związek z realizacją zadań statutowych Izby, który po stosownych analizach może być finansowany przez Izbę. 

W pkt 8.3 Kodeksu Etycznego PIIB zapisano obowiązek członków izby do współdziałania z organami samorządu 

zawodowego w sprawach związanych z funkcjonowaniem i realizacją jego zadań statutowych. Zgromadzone 

oszczędności na koncie izby wynikają z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi, a nie z rezygnacji  

z części działań statutowych. Bardzo duża część oszczędności jest wynikiem rezygnacji  

z prenumeraty czasopism technicznych dla tych członków DOIIB, którzy nie wyrazili potrzeby otrzymywania takich 

czasopism. Powrót do stanu sprzed 5 lat i obligatoryjna prenumerata czasopism dla wszystkich członków izby, co 

jest praktykowane w wielu izbach okręgowych, automatycznie zredukuje nadwyżkę finansową, ale nie będzie to 

racjonalne działanie. Wszystkie dotychczasowe inicjatywy członków izby, w tym Obwodowych Zespołów 

Członkowskich, były finansowane na przyzwoitym poziomie i nadal tak będzie. 

Rada postanawia, że będzie intensywnie poszukiwać nowych form działalności statutowej, służących interesom 

samorządu i jego członków, na które będą sukcesywnie wykorzystywane zgromadzone rezerwy finansowe. 



Planuje się zwiększenie działalności samopomocowej, w tym pomocy prawnej dla członków DOIIB, rozwijana 

będzie działalność integracyjna i promocyjna, uruchomiona zostanie telewizja internetowa, zwiększony zostanie 

zakres indywidualnego dofinansowania szkoleń i kursów. Rada nie będzie jednak prowadzić takich działań, 

których jedynym celem będzie upłynnienie zgromadzonych oszczędności. Plany dotyczące ewentualnego 

wykorzystania tych środków na cele budowy nowej siedziby DOIIB będą przedstawione na XV Zjeździe 

Sprawozdawczym DOIIB, na którym delegaci będą mogli podjąć stosowne decyzje w tej sprawie.  

 
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 124/R/2015  z dnia 03.09.2015 r. 

 
 

WNIOSEK NR 14 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 14: 

 

Poprowadzić równolegle ze sprzedażą próbę pozyskania środków zewnętrznych (unijnych) na remont "Przesieki" 

wykorzystując do tego: 

- współpracę z partnerem po stronie niemieckiej i czeskiej 

- charakter naszej instytucji przeznaczający wszystkie dochody z tego obiektu na cele statutowe 

- przygotowaną już dokumentację budowlaną i ekonomiczną 

- możliwości wykorzystania naszej pozycji w regionie co do "lobbingu" takiego wniosku o dotacje w instytucjach 

wdrażających programy pomocowe Urząd Marszałkowski, dolnośląska instytucja pośrednicząca 

- zlecenie napisania wniosku o dotacje firmie, która pozyska ją za tzw. efekt - procent za pozyskaną kwotę a nie 

za pisanie wniosku o dotacje 

- prowadzić równolegle próbę sprzedaży nieruchomości 

 

 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

  

XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB podjął Uchwałę nr 26/Z/2015o sprzedaży nieruchomości w 

Przesiece a zatem podjęcie równoległych działańw celu pozyskania środków unijnych z przeznaczeniem na 

remont jest sprzecznyz  podjętą przez Zjazd uchwałą. Wniosek jest bezprzedmiotowy 

Rada uznaje, że nie może realizować zgłoszonego wniosku jako sprzecznego z Uchwałą  

nr 26/Z/2015, podjętą przez XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB. 

 

Załącznik nr 5  do Uchwały Nr 124/R/2015  z dnia 03.09.2015 r. 
 
 

WNIOSEK NR 15 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 15: 

 

Wnioskuje się o rozważenie przez Radę ponownie sprawy dot. wynajmu lokalu użytkowego. 

 

Uzasadnienie: 

Do izby wpłynęło pismo osoby zainteresowanej wynajmem lokalu. 

 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Wniosek nie może być zrealizowany. Zgodnie z Uchwałą Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa nr 33/R/2015 r. z dnia 12.03.2015 r. wszystkie pomieszczenia w budynku siedzibie DOIIB 

przeznaczone będą na działalność statutową. Pismo, o którym mowa w uzasadnieniu wniosku wpłynęło do DOIIB 

w dniu 01.04.2015 r., a więc już po podjęciu w/w uchwały. Osoba zainteresowana wynajmem lokalu na cele 



gastronomiczne, pismem z dnia 02.04.2015 r., została poinformowana o rezygnacji DOIIB z dalszego wynajmu 

lokalu gastronomicznego w siedzibie DOIIB.  

 
Rada postanawia nie wynajmować lokalu użytkowego na parterze i w podziemiach budynku siedziby izby na 

działalność gastronomiczną, która w przez ostatnie lata nie przynosiła istotnego dochodu izbie. W ostatnim 

okresie wynajem lokalu przyniósł nawet straty. W razie oferty wynajmu o innych charakterze niż gastronomiczny, 

Rada rozważy każdy taki przypadek indywidualnie i ewentualnie zmieni swoją uchwałę nr 33/R/2015. Obecnie 

Rada podejmuje działania w celu przystosowania tego lokalu użytkowego dla celów działalności biurowej i 

powiększenia swojego archiwum.  

 
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 124/R/2015  z dnia 03.09.2015 r. 

 
WNIOSEK NR 16 

- stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 16: 

 

Wnoszę o powtarzanie niektórych szkoleń w dni wolne od pracy. 

 

Uzasadnienie: 

Wielu z nas nie może uczestniczyć w szkoleniach w dniach roboczych ze względu na liczne obowiązki 

zawodowe. Przykład szkoleń dwudniowych organizowanych przez OZC pokazuje, że szkolenia takie cieszą się 

dużym zainteresowaniem (zob. sprawozdanie Rady). 

Można np. do zawiadomienia o szkoleniu dołączyć informację, że druga edycja tego szkolenia może się odbyć w 

kolejnym dniu wolnym od pracy pod warunkiem, że liczba zgłoszeń przekroczy określoną dolną granicę. 

 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego DOIIB do realizacji. 

 

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 124/R/2015 z dnia 03.09.2015 r. 

 
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW  

ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW NA XIV OKRĘGOWYM ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZYM DOIIB  
SKIEROWANYCH DO ROZPATRZENIA PRZEZ RADĘ DOIIB ORAZ SPOSÓB  ICH REALIZACJI 

Nr 
wniosku 

Treść wniosku wraz z uzasadnieniem 
(brzmienie oryginalne) 

Imię i Nazwisko 
nr mandatu 

Sposób realizacji wniosku 

1 

Treść wniosku: 

Proponuję opracować tak Regulamin wyborów aby 
było możliwe dokonanie wyboru komisji zjazdowych 
na całą 4-letnią kadencję. 
Uzasadnienie: 

Skróci czas który poswięcamy każdorazowo na 
wybory komisji zajazdowych, a pozwoli wiecej czasu 
na zjazdach sprawozdawczych poświecić na 
merytoryczną dyskusję. 

Piotr Zwoździak 

173  

Rada postanawia przekazać ten 

wniosek do Krajowej Rady PIIB 

celem rozpatrzenia  

i ewentualnego uwzględnienia w 

projekcie regulaminu wyborów, 

który będzie uchwalany przez 

Krajowy Zjazd PIIB na kadencję 

2018-2022.    

 

3 

Treść wniosku: 

Dopisać w regulaminie Zjazdu dodatkową pozycję 
np. w par. 3 Przewodniczący Zjazdu może 
wprowadzić doraźne zmiany w porządku obrad, 
jeżeli usprawni to przebieg zjazdu lub wynika z 
bieżącej sytuacji pod warunkiem, że nie stoi to w 
sprzeczności z innymi zapisami regulaminu, ani nie 
zostanie zgłoszony sprzeciw z sali. 
Uzasadnienie: 

Andrzej Pawłowski 

123 

Rada postanawia, że nie ma 

potrzeby podejmowania działań w 

sprawie zgłoszonego wniosku, 

gdyż jest on już zrealizowany w 

wystarczający sposób. 

Przewodniczący obrad Zjazdu 

powinien przypomnieć delegatom 

o stosownym zapisie w 



Wprowadzenie możliwości drobnych modyfikacji w 
porządku obrad wynikających z bieżącej sytuacji 
pozwoli na usprawniene porządku obrad bez 
konieczności głosowania doraźnie wprowadzonych 
zmian. 

regulaminie. 

 

8 

Treść wniosku: 

Wnoszę, by Rada Izby opracowała program 
rozdysponowania (zagospodarowania) nadwyżki 
finansowej izby i przedstawiła go na następnym 
zjeździe. 
Uzasadnienie: 

Izba nie jest instytucją mającą na celu gromadzenie 
nadwyżek finansowych. Celem jest działanie na 
rzecz członków. Roczny termin na opracowanie 
programu wydaje się wystarczajacy. 

Włodzimierz 

Lewowski 

86 

Rada postanawia, że będzie 

intensywnie poszukiwać nowych 

form działalności statutowej, 

służących interesom samorządu i 

jego członków, na które będą 

sukcesywnie wykorzystywane 

zgromadzone rezerwy finansowe. 

Planuje się zwiększenie 

działalności samopomocowej, w 

tym pomocy prawnej dla członków 

DOIIB, rozwijana będzie 

działalność integracyjna i 

promocyjna, uruchomiona zostanie 

telewizja internetowa, zwiększony 

zostanie zakres indywidualnego 

dofinansowania szkoleń i kursów. 

Rada nie będzie jednak prowadzić 

takich działań, których jedynym 

celem będzie upłynnienie 

zgromadzonych oszczędności. 

Plany dotyczące ewentualnego 

wykorzystania tych środków na 

cele budowy nowej siedziby DOIIB 

będą przedstawione na XV 

Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB, 

na którym delegaci będą mogli 

podjąć stosowne decyzje w tej 

sprawie. 

14 

Treść wniosku: 

Poprowadzic równolegle ze sprzedażą próbę 
pozyskania środków zewnętrznych (unijnych) na 
remont "Przesieki" wykorzystując do tego: 
- współpracę z partnerem po stronie niemieckiej i 
czeskiej 
- charakter naszej instytucji przeznaczający 
wszystkie dochody z tego obiektu na cele statutowe 
- przygotowaną już dokumentację budowlaną i 
ekonomiczną 
- możliwości wykorzystania naszej pozycji w regionie 
co do "lobbingu" takiego wniosku o dotacje w 
instytucjach wdrażających programy pomocowe 
Urząd Marszałkowski, dolnośląska intytucja 
posrednicząca 
- zlecenie napisania wniosku o dotacje firmie, która 
pozyska ją za tzw. efekt - procent za pozyskaną 
kwotę a nie za pisanie wniosku o dotacje 
- prowadzić równolegle próbę sprzedaży 
nieruchomości 

Ryszard Babik 

3 

Rada uznaje, że nie może 

realizować zgłoszonego wniosku 

jako sprzecznego z uchwałą nr 

26/Z/2015, podjętą przez XIV 

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy 

DOIIB. 

 

15 

Treść wniosku: 

Wnioskuje się o rozważenie przez Radę ponownie 
sprawy dot. wynajmu lokalu użytkowego. 
Uzasadnienie: 

Do izby wpłynęło pismo osoby zainteresowanej 
wynajmem lokalu. 

Mariola Ślusarek 

-Furgalska 

126 

Rada postanawia nie wynajmować 

lokalu użytkowego na parterze i w 

podziemiach budynku siedziby 

izby na działalność 

gastronomiczną, która przez 

ostatnie lata nie przynosiła 

istotnego dochodu izbie. W 



ostatnim okresie wynajem lokalu 

przyniósł straty. W razie oferty 

wynajmu o innym charakterze niż 

gastronomiczny, Rada rozważy 

każdy taki przypadek 

indywidualnie i ewentualnie zmieni 

swoją uchwałę nr 33/R/2015. 

Obecnie Rada podejmuje działania 

w celu przystosowania tego lokalu 

użytkowego dla celów działalności 

biurowej i powiększenia swojego 

archiwum.  

16 

Treść wniosku: 

Wnoszę o powtarzanie niektórych szkoleń w dni 
wolne od pracy. 
Uzasadnienie: 

Wielu z nas nie może uczestniczyć w szkoleniach w 
dniach roboczych ze względu na liczne obowiązki 
zawodowe. Przykład szkoleń dwudniowych 
organizowanych przez OZC pokazuje, że szkolenia 
takie cieszą się dużym zainteresowaniem (zob. 
sprawozdanie Rady). 
Można np. do zawiadomienia o szkoleniu dołączyć 
informację, że druga edycja tego szkolenia może się 
odbyć w kolejnym dniu wolnym od pracy pod 
warunkiem, że liczba zgłoszeń przekroczy określoną 
dolną granicę. 

Jerzy Pawul 

125 

Rada postanawia przyjąć do 

realizacji zgłoszony wniosek. 

Zostanie on przekazany Komisji 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego DOIIB do realizacji. 

 

 
 

UCHWAŁA NR 125/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 03.09.2015 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 1/PR/2015 Prezydium Rady DOIIB 

w sprawie modernizacji łącza internetowego w siedzibie DOIIB.  

   

§ 1 

Na podstawie § 5 ust. 2.  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza Uchwałę Prezydium Rady DOIIB nr 1/PR/2015 z dnia 

06.08.2015 r., w sprawie modernizacji łącza internetowego w siedzibie DOIIB. 

 

§ 2 

Uchwała nr 1/PR/2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 125/R/2015 z dnia 03.09.2015 r. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA Nr 126/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 03.09.2015 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały nr 16/R/2015 z dnia 12.02.2015 r.  

w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2015. 

§1 
W § 1 Uchwały nr 16/R/2015 w miejsce kwoty „60.000,00 zł” wpisuje się kwotę: „80 000,00 zł”( słownie: 

osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały Rady nr 16/R/2015 z dnia 12.02.2015 r. nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 127/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 03.09.2015 r. 

w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego 
XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2016 r. 

 

§ 1 
Działając na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół Organizacyjny XV Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczego DOIIB w następującym składzie: 
 

Przewodniczący: 1) Tadeusz Olichwer 
Z-ca Przewodniczącego: 2) Barbara Pawnuk 
Członkowie: 3) Małgorzata Czajkowska 
 4) Ewa Karkut-Żabińska 
 5) Danuta Paginowska 
 6) Janusz Szczepański 

 
§ 2 

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

§ 3 
1. Pierwsze posiedzenie Zespołu powinno się odbyć nie później niż do dnia 30.09.2015 r. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustali wstępny harmonogram działań związanych z przygotowaniami do 

Zjazdu i podział zadań na poszczególnych członków Zespołu. 

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

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                 



 
UCHWAŁA Nr 128/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 03.09.2015 r. 

w sprawie organizacji II Konferencji Programowej Delegatów  
na Okręgowy Zjazd DOIIB. 

 

 
§ 1 

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

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 60.000 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji II Konferencji Programowej Delegatów na 

Okręgowy Zjazd DOIIB w dniu 12 grudnia 2015 r. 

§ 2 

1. Za organizację Konferencji odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB. 

2. Koszt organizacji Konferencji będzie pokryty z funduszu przeznaczonego w budżecie na działania na rzecz 

członków. Koszt ten obejmuje m.in.: wynajęcie sali, catering, koszt materiałów dodatkowych, koszty delegacji. 

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

stosownej uchwały. 

 

§ 3   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 129/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 03.09.2015 r. 

w sprawie kosztów uruchomienia telewizji internetowej DOIIB.  

 

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

z uchwałą nr 52/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 90 000,00 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto na pokrycie kosztów wykonania połączenia 

internetowego, zakupu sprzętu i uruchomienia telewizji internetowej DOIIB w roku 2015.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UCHWAŁA Nr 130/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 03.09.2015 r. 

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

 

 
§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. oraz  wniosku o powołanie 
stałego OZC z dnia 29.07.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie zgorzeleckiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 10/33/S. 

§ 2 
1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-10/33/S jest 

mgr inż. Sławomir Detko – DOŚ/BO/0989/04,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 
2. W skład OZC-10/33/S, na dzień powołania wchodzą 4 osoby, które podpisały wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do Uchwały oraz przystąpiły do Zespołu wg załącznika nr 2 do Uchwały. 

 
3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 131/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 03.09.2015 r. 

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

 
§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.  oraz  wniosku o powołanie 
stałego OZC z dnia 03.09.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie ząbkowickiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 11/32/S. 

 
§ 2 

1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-11/32/S jest 

inż. Dariusz Miernik – DOŚ/BO/0112/03,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

 
2. W skład OZC-11/32/S, na dzień powołania wchodzą 3 osoby, 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 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 132/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 25-09-2015 
 

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

 
UCHWAŁA NR 133/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 25-09-2015 

 
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 



UCHWAŁA NR 134/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 25-09-2015 
 

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

 
 

UCHWAŁA NR 135/1-30/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 30 osób 

 
UCHWAŁA NR 136/1-9/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 137/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 119/3/R/2015 z dnia 31.08.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 138/1-23/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2015r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 23 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 139/1-4/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2015r. 
 

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 140/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 141/1-10/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2015r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 142/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2015r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 



 
UCHWAŁA NR 143/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2015r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 144/1/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2015r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 145/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2015r. 

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

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

UCHWAŁA NR 146/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 147/1-6/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 148/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 22.10.2015 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2016 r. 

 
§ 1 

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

budownictwa (tekst jednolity Dz.U. 2014. poz. 1946), Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa ustala termin XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa na dzień 16 kwietnia 2016 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA NR 149/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 22.10.2015 r. 

w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych  
do XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 

 
 

§ 1 
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań 
przygotowawczych do XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego  Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Terminarz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

1. Okręgowa Rada DOIIB upoważnia Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XV Zjazdu 

Sprawozdawczego DOIIB do zmian terminów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, 

upoważnienie do zmian, o których mowa powyżej przysługuje Zastępcy Przewodniczącego Zespołu 

Organizacyjnego XV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 
 ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO UCHWAŁY RADY DOIIB 149/R/2015 z dnia 22.10.2015 

TERMINARZ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  
XV OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO DOIIB  

W DNIU 16 KWIETNIA 2016 R. 

DATA  ZADANIA ODPOWIEDZIALNY 

2015-09-30 Rezerwacja sal w hotelu WROCŁAW Małgorzata Czajkowska 

2015-10-22 
Przyjęcie harmonogramu działań przygotowawczych XV Zjazdu przez 
Radę DOIIB 

Tadeusz Olichwer 

2015-11-10 Wysłanie zlecenia do Hotelu WROCŁAW Małgorzata Czajkowska 

2015-11-26 
Wyznaczenie firmy realizującej elektroniczne liczenie głosów oraz 
omówienie z nią zasad trybu głosowań  

Małgorzata Czajkowska 

2016-02-17 
Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB 

Wiesława  
Grzelka-Zimmermann 
Danuta Witek 
Izabela Orzeł 

2016-03-03 Przekazanie  sprawozdań OKK, OSD, OROZ do Biura 
Kazimierz Czapliński 
Władysław Juchniewicz 
Stanisław Stojewski 

2016-03-07 
Weryfikacja projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB 

Izabela Orzeł 
Tadeusz Olichwer 
Andrzej Pawłowski 
Eugeniusz Hotała 
Grażyna Kaczyńska 
Andrzej Kudła 
Danuta Paginowska 
Janusz Szczepański 
Barbara Pawnuk 
Piotr Zwoździak 

2016-03-07 
Opracowanie dokumentów zjazdowych (mandatu, regulaminu, 
porządku obrad, zaproszenia, druków zgł. wniosku i do dyskusji) 

Tadeusz Olichwer 

2016-03-08 
Sporządzenie listy gości Zjazdu i uzgodnienie jej z Przewodniczącym 
Rady 

Rainer Bulla 

2016-03-09 Opracowanie projektu uchwał zjazdowych Tadeusz Olichwer 

2016-03-10 
Posiedzenie Zespołu Organizacyjnego Zjazdu w sprawie przyjęcia 
projektu dokumentów zjazdowych i projektu uchwał zjazdowych 

Tadeusz Olichwer 

2016-03-10 
Przekazanie projektu sprawozdania finansowego Okręgowej Rady 
DOIIB za rok 2015 i projektu budżetu DOIIB na rok 2016 
Przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie. 

Piotr Dobrzański 
Janusz Szczepański 

2016-03-10 Sprawdzenie sprawozdania Rady przed oddaniem do druku 
Wiesława  
Grzelka-Zimmermann 

2016-03-11 
Przekazanie projektu sprawozdania  z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB, wstępnego sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 
2015 oraz projektu budżetu DOIIB na rok 2016  Przewodniczącej OKR 

Izabela Orzeł 



2016-03-17 

Posiedzenie Prezydium oraz posiedzenie Okręgowej Rady DOIIB w 
sprawie przyjęcia: 
- sprawozdania z działalności OR DOIIB 
- sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 2015  
- projektu budżetu DOIIB na rok 2016 
- projektu uchwał zjazdowych i dokumentów zjazdowych 

Eugeniusz Hotała 
Tadeusz Olichwer 
Barbara Pawnuk 
Janusz Szczepański 

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

Informacja o sprawozdaniu OKR Anna Ficner 

2016-03-18 Wysłanie zaproszeń do gości Zjazdu Małgorzata Czajkowska 

2016-03-21 
Przekazanie ostatecznej wersji sprawozdań wszystkich organów 
DOIIB do Biura (w celu powielenia i wysłania do delegatów) 

Eugeniusz Hotała 
Kazimierz Czapliński 
Władysław Juchniewicz 
Stanisław Stojewski 
Anna Ficner 

2016-03-30 
Ustalenie listy delegatów DOIIB oraz listy członków organów DOIIB 
niebędących delegatami 

Izabela Orzeł 

2016-04-01 

Wysłanie do delegatów DOIIB: zaproszeń, sprawozdań organów za 
rok 2015, projektu porządku obrad, projektu regulaminu zjazdu, 
projektów uchwał zjazdu. Wysłanie zaproszeń do członków organów 
DOIIB niebędących delegatami. 

Izabela Orzeł 

2016-04-11 
Przygotowanie teczek z dokumentami zjazdowymi dla prezydium i 
komisji zjazdowych 

Tadeusz Olichwer 

2016-04-11 Wydrukowanie mandatów Małgorzata Czajkowska 

2016-04-11 Sporządzenie listy obecności delegatów Izabela Orzeł 

2016-04-16 XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB   

2016-04-29 
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z XV Zjazdu DOIIB do 
KR PIIB 

Przewodniczący Zjazdu  

Opracowanie:  
Zespół Organizacyjny XV Zjazdu DOIIB, powołany uchwałą Rady DOIIB nr 127/R/2015 z 03.09.2015 r. w składzie: 

 
Przewodniczący: Tadeusz Olichwer 

 

 
Zastępca Przewodniczącego: Barbara Pawnuk 

 

 
Członkowie: Małgorzata Czajkowska 

 

 
                    Danuta Paginowska 

 

 
                    Ewa Karkut-Żabińska 

 

 
                    Janusz Szczepański 

 
 
 

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

z dnia 22.10.2015 r. 

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

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

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

Inżynierów Budownictwa, Rada DOIIB postanawia, co następuje: 



§1 

1. Zapomoga przyznawana jest członkom DOIIB z tytułu: 

a) urodzenia się dziecka członkowi DOIIB, 

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

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

wychowanie. 

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

dzień zdarzenia i złożenia wniosku. 

§ 2 

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

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

spełniającemu warunki określone w §1. 

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

zapomoga przysługuje na każde dziecko. 

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

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

otrzymanej od DOIIB w ustawowym terminie. 

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

ojciec lub opiekun prawny dziecka, będący członkiem DOIIB. 

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

dokument poświadczający przyjęcie dziecka na wychowanie. 

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

rozpatrywania wniosków o  przyznanie zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa, w trzyosobowym Składzie powołanym zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu 

spośród jego członków. 

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

7. Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych informuje na piśmie wnioskodawcę o podjętej decyzji w 

sprawie przyznania lub nieprzyznania zapomogi.  

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

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

§ 3 

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

 

§ 4  

Kontrolę nad gospodarką  w zakresie udzielanych na podstawie niniejszej Uchwały zapomóg sprawuje Rada 

DOIIB oraz Komisja Rewizyjna DOIIB. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



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

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

WNIOSEK  O  ZAPOMOGĘ  Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA CZŁONKOWI DOIIB  

LUB PRZYJĘCIA PRZEZ CZŁONKA DOIIB DZIECKA NA WYCHOWANIE 

.................................................................................   
(Nazwisko i imię wnioskodawcy- Członka DOIIB)   

.................................................................................... 
(Adres zamieszkania , nr telefonu) 

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

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

    

Do: 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa 

 

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

2. Zapomogę proszę przekazać na moje konto: 

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

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

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

wnioskodawcy)  
 

UWAGA:  

 Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument poświadczający 
przyjęcie dziecka na wychowanie oraz kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, ewentualnie inne 
dokumenty  

 Pozycje 1-2 wypełnia wyłącznie wnioskodawca 

 Pozycje 3-5  wypełnia Skład Zespołu ds. zapomóg losowych 

3. Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:  

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

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

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

4. Zatwierdzono do wypłaty kwotę 

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

…………………………………………………… 
(podpisy) 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA NR 151/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 22.10.2015 r. 

 

w sprawie udziału DOIIB  
w obchodach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 

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

 
§ 1 

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

podjąć działania, których celem będzie aktywny udział DOIIB w obchodach Europejskiej Stolicy Kultury 

Wrocław 2016 (ESK Wrocław 2016).  

2. Udział DOIIB w obchodach, o których mowa w ust. 1, będzie polegał m.in.  

na organizowaniu własnych wydarzeń kulturalnych i udziale w organizacji podobnych imprez przez inne 

podmioty, takich jak wystawy, konkursy, pokazy filmów, seminaria i konferencje, opracowywanie wydawnictw 

oraz produkcja audycji telewizyjnych i filmów o charakterze promującym obecność budownictwa  

w przestrzeni kultury i sztuki, a także propagowanie w różnych formach twórczej działalności dolnośląskich 

inżynierów budownictwa dla regionu i całego Śląska. 

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

od potrzeb i możliwości finansowych DOIIB. 

4. Udział w obchodach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 będzie miał przede wszystkim za zadanie 

promocję zawodu inżyniera budownictwa i samorządu zawodowego oraz osiągnięć branży budowlanej na 

Śląsku w przestrzeni kultury i sztuki.          

 
§ 2 

1. Rada DOIIB powołuje Zespół ds. związanych z obchodami ESK Wrocław 2016  

w następującym składzie: 

1. Rainer Bulla – przewodniczący Zespołu 

2. Andrzej Pawłowski – zastępca przewodniczącego Zespołu 

3. Tomasz Białek – członek Zespołu 

4. Anita Fokczyńska – członek Zespołu 

5. Marek Kaliński – członek Zespołu 

6. Danuta Paginowska – członek Zespołu 

7. Ryszard Rotter – członek Zespołu 

8. Roma Rybiańska – członek Zespołu 

9. Agnieszka Środek – członek Zespołu 

10. Rafał Zarzycki – członek Zespołu 

2.  Zadaniem Zespołu jest przygotowanie programu działań związanych  

z obchodami, o których mowa w § 2, oraz aktywne uczestnictwo w jego realizacji. 

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

działania, szczególnie te, które będą wymagały zajęcia stanowiska DOIIB wobec władz samorządowych, 

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

upoważnione, zgodnie ze Statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu PIIB. 

4. Zespół przygotuje do dnia 30 listopada 2015 r. wstępną ocenę kosztów udziału DOIIB w obchodach i 

przekaże ją Skarbnikowi DOIIB. 

       
§ 3 

1. Koszty udziału DOIIB w uroczystych obchodach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 będą zawarte w 

projekcie budżetu DOIIB na rok 2016 i będą mogły być ponoszone, z zastrzeżeniem ust. 2, dopiero po 

zatwierdzeniu budżetu przez XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB.    

2. Rada DOIIB postanawia, że do dnia zatwierdzenia budżetu przez XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB, 

może być wydatkowana na cel, o którym mowa w ust. 1, kwota nie większa niż 50 000 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych).   

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



UCHWAŁA NR 152/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 22.10.2015 r. 

 

w sprawie likwidacji wyposażenia lokalu gastronomicznego. 

 
§ 1 

Na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu okręgowych Rad Polskiej Izby inżynierów Budownictwa oraz w nawiązaniu 

do Uchwały Rady DOIIB nr 33/R/2015 z dnia 12.03.2015 r., Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa wyraża zgodę na likwidację wyposażenia lokalu gastronomicznego. 

   

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 153/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 22.10.2015 r. 

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

 
§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. oraz wniosku o powołanie 
stałego OZC z dnia 30.09.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie wrocławskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 12/26/S. 

 
§ 2 

1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-12/26/S jest 

mgr inż. Ryszard Rotter – DOŚ/BO/0473/01,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

2. W skład OZC-12/26/S, na dzień powołania wchodzi 8 osób, które podpisały wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do Uchwały oraz przystąpiły do Zespołu wg załącznika nr 2, 3 i 4 do Uchwały.  

3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności 

określa Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 154/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 22.10.2015 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2015 rok 

 

§1 

Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmianę budżetu na rok 2015 wg  Załącznika nr 1.   

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UCHWAŁA NR 155/1-16/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób 

 
UCHWAŁA NR 156/1-11/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 157/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 140/1/R/2015 z dnia 29.09.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 158/1-21/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2015r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 159/1/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2015r. 
 

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 160/1-6/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 161/1-11/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2015r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 162/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2015r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 163/1/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2015r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 



UCHWAŁA NR 164/1-3/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2015r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 165/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.10.2015r. 

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

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

UCHWAŁA NR 166/1-2/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.10.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 167/1-6/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

 
UCHWAŁA NR 168/1-11/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 169/1-17/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2015r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 170/1-5/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 171/1-12/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2015r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 172/1-6/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2015r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 



 
UCHWAŁA NR 173/1-3/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2015r. 

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

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

UCHWAŁA NR 174/1-8/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 175/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

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

lub przyjęcia dziecka na wychowanie. 

§1 
Zmianie ulega cały § 5 Uchwały nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015 r. i uzyskuje on następujące nowe brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy dzieci urodzonych lub przyjętych na wychowanie od 

17.12.2014 r.” 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały nr 150/R/2015 nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
UCHWAŁA Nr 176/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 17.12.2015 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2015 rok 

§1 

Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmianę budżetu na rok 2015 wg  Załącznika nr 1.  
 

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr 176/R/2015 z dnia 17.12.2015r. 

 

 

II Aktualizacja Budżetu 2015 r. 

  

  
  

A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2015) 
Struktura w 

budżecie 2015 

  PRZYCHODY 4 110,8 100,00% 
1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3 340,8 81,27% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,97% 

3 Procedura kwalifikacyjna    400x1600 zł 720,0 17,51% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 10,0 0,24% 

  
 

    

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2015) 
Struktura w 

budżecie 2015 

  KOSZTY 4 110,8 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 125,0 27,37% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 560,0 13,62% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, 
księgowe, bankowe, pozostałe) 380,0 9,24% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 
pozostałe) 60,0 1,46% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 90,0 2,19% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 35,0 0,85% 

II.  Koszty statutowe 2 971,8 72,29% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na 
organy (wszystkie koszty związane z działaniem 
organów) 1 375,0 33,45% 

  OKR 65,0 1,58% 

  OSD 160,0 3,89% 

  OROZ 250,0 6,08% 

  OKK 900,0 21,89% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 350,0 8,51% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a+3b+3c+3d 1 060,0 25,79% 

a seminaria i szkolenia 425,0 10,34% 

b biuletyny i czasopisma 270,0 6,57% 

c pozostałe wydatki 355,0 8,64% 

d samopomoc 10,0 0,24% 

4 Fundusz pomocy losowej 50,0 1,22% 

5 Okręg. Zjazd Delegatów, Konferencja programowa 105,0 2,55% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 
zagranicą 16,8 0,41% 

7 Fundusz zapasowy 15,0 0,36% 

III. 
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 14,0 0,34% 



  
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności 
gospodarczej 14,0 0,34% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 0,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   

 
 

UCHWAŁA NR 177/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

 
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2016 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 2016, w 
którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na koszty statutowe przeznacza się 3007,8 tys. złotych, a na koszty 
administracyjne kwotę 1095,0 tys. złotych.  

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 177/R/2015 z dnia 17.12.2015 r. 



Prowizorium budżetowe 2016 r.  

    
A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2016) 
Struktura w 

budżecie 2016 

  PRZYCHODY 4 110,8 100,00% 
1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3 340,8 81,27% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,97% 

3 Procedura kwalifikacyjna    400x1600 zł 720,0 17,51% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 10,0 0,24% 

  
 

    

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2016) 
Struktura w 

budżecie 2016 

  KOSZTY 
 

4 110,8 
              

101,75% 

I. Koszty administracyjne 1 095,0 26,64% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 13,87% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 400,0 9,73% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe  
i eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 
pozostałe) 50,0 1,22% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 55,0 1,34% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 20,0 0,49% 

II.  Koszty statutowe 3 007,8 73,17% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na 
organy (wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1 190,0 28,95% 

  OKR 65,0 1,58% 

  OSD 160,0 3,89% 

  OROZ 215,0 5,23% 

  OKK 750,0 18,24% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 350,0 8,51% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c+3d 1 080,0 26,27% 

a seminaria i szkolenia 410,0 9,97% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 6,81% 

c pozostałe wydatki 340,0 8,27% 

d samopomoc 50,0 1,22% 

4 Fundusz pomocy losowej 75,0 1,82% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 120,0 2,92% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 
zagranicą 30,0 0,73% 

7 Fundusz zapasowy 162,8 3,96% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8,0 1,95% 

  
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności 
gospodarczej 80,0 1,95% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 0,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   
 

  



UCHWAŁA NR 178/R/2015 
Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 17.12.2015 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 99/R/2011 z dnia 09.06.2011 w sprawie  warunków, trybu i terminu zbycia 
nieruchomości w Przesiece (tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 78/R/2015 z dnia 11.06.2015 

r.). 

§1 
1. W § 3 pkt 1 Uchwały nr 99/R/2011 w miejsce kwoty „990.000 zł” wpisuje się kwotę: 800.000 zł (słownie: 

osiemset tysięcy złotych). 

2. W § 3 pkt 2 Uchwały nr 99/R/2011 słowa „upust nie może przekroczyć 20%” zastępuje się słowami: „upust nie 

może przekroczyć 10%”. 

3.  W § 4 Uchwały nr 99/R/2011 w miejsce daty „31.12.2015 r.” wpisuje się datę: 15.04.2016 r. 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały nr 99/R/2011, z późniejszymi zmianami, nie ulegają zmianie. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 179/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2016 r., 
w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę. 

 
§ 1 

Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą  zasad  dofinansowania  
rekomendowanych  konferencji,  seminariów i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować i dofinansować 
członkom DOIIB uczestnictwo w konferencjach wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 179/R/2015 z dnia 17.12.2015r. 

 

Lista konferencji rekomendowanych w roku 2016, 

w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę 

 

1. Konferencja w ramach Targów „ELEKTROTECHNIKA 2016” (Warszawa,  

27-29 stycznia 2016r.). 

2. Kurs Mykologiczno-Budowlany „Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem” 

(Wrocław, 8-19 lutego 2016r.). 

3. XXXI Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI”  (Szczyrk, 24-

27 lutego 2016r.). 

4. Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie projektowania  

i budowy dróg ekspresowych i autostrad” (Wrocław, marzec 2016r.). 

5. XXXIX ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII (Wisła, 14-18 marca 2016r.). 

6. X Konferencja Naukowo-Techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETYCE” (Szklarska Poręba, 17-20 

maja 2016r.).  

7. Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” (Wrocław, 22-24 czerwca 

2016r.). 

8. 62 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN  i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, 

wrzesień 2016r.). 



9. Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne metody projektowania, wykonywania i badań 

prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych” (Wrocław, wrzesień 2016). 

10. XI Dni Oszczędzania Energii „Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną 

konserwatorską” (Wrocław, październik 2016r.). 

11. Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy budowy i modernizacji podtorza kolejowego” (Wrocław, 

październik 2016r.). 

12. Międzynarodowa Konferencja ARCH2016 (Wrocław, 5-7 października 2016r.). 

13. Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” (Wrocław, 28-30 listopada 2016r.). 

Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne  
na podstawie rekomendacji Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB. 
 
 

UCHWAŁA NR 181/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania 
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2016. 

 

Na podstawie § 7 pkt 2 Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady DOIIB nr 195/R/2014 z dn. 18.12.2014 r., Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje.  

§1 
W roku 2016 maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce 
języków obcych nie może przekraczać kwoty 600 zł (słownie: sześćset złotych). 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2016  r. 
 

UCHWAŁA NR 182/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 
 

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2016. 

 
§ 1 

1. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę  

na pokrycie kosztów spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2016. 

2. Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 1 - 2 obwodów wyborczych  

nie może przekroczyć kwoty 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) lub 100 zł (słownie: sto złotych) 

na osobę, jeśli liczba uczestników przekroczy 140 osób. 

3. Koszt jednego spotkania zorganizowanego dla 3 lub więcej obwodów wyborczych nie może przekroczyć 

kwoty 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) lub 100 zł (słownie: sto złotych) na osobę, jeśli liczba 

uczestników przekroczy 180 osób. 

§ 2 
Preliminarz  kosztów  będzie  zatwierdzany  każdorazowo  przez  Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB.  

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 183/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

 

w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w 

Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. 



 
Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) oraz  
§ 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny 
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, 
poz. 1024), Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje.  
  

§ 1 
W dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii objętych 
ochroną, przyjętą uchwałą Rady DOIIB nr 53/R/2013 z dnia 27 marca 2013 roku, wprowadza się zmianę w 
polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym polegającą na zastąpieniu zwrotu 
„Administrator Bezpieczeństwa Informacji” określanym w skrócie ABI, zwrotem „pełnomocnik administratora 
danych ds. ochrony danych osobowych”. 

 
§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 184/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

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

 
§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz wniosku o powołanie 
stałego OZC z dnia 22.10.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie trzebnickiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 13/22/S. 

 
§ 2 

4. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-13/22/S jest 

inż. Kazimierz Stanisławczyk -DOŚ/IS/3746/01,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

5. W skład OZC-13/22/S, na dzień powołania wchodzi 9 osób, 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 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 185/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

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

 
§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz wniosku o powołanie 
stałego OZC z dnia 03.11.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie oleśnickiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 14/16/S. 

 
§ 2 

1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-14/16/S jest 

mgr inż. Leszek Nawrot – DOŚ/BO/0740/02,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

2. W skład OZC-14/16/S, na dzień powołania wchodzą 3 osoby, 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 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
UCHWAŁA Nr 186/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 17.12.2015 r. 

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

 
§ 1 

Na podstawie  § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r.        oraz wniosku o powołanie 
stałego OZC z dnia 16.12.2015 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 
działający na terenie wałbrzyskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 15/9/S. 

 
§ 2 

1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-15/9/S jest 

mgr inż. Artur Orliński – DOŚ/BO/1113/02,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-2018. 

2.  W skład OZC-15/9/S, na dzień powołania wchodzą 3 osoby, 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 59/R/2014 z dnia 24.04.2014 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 187/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

 
w sprawie kosztów uruchomienia i obsługi medialnej  

internetowej telewizji DOIIB poza siedzibą DOIIB. 

 
§ 1 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie w roku 2016 kwoty do 35.000 zł 

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów uruchomienia i comiesięcznej obsługi medialnej 
telewizji internetowej DOIIB przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 
Wesołej 2/15. 

§ 2    
Niezależnie od kosztów, o których mowa w §1, koszty realizacji programów telewizji internetowej, zlecanych 
przez DOIIB Stowarzyszeniu Dziennikarzy i Wydawców oraz innym podmiotom, będą ustalane na ogólnych 
zasadach obowiązujących w DOIIB. 

§ 3    
Zasady działania telewizji internetowej DOIIB określone zostaną w ramowej umowie pomiędzy DOIIB a 
Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców.   

§ 4   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 188/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

 
w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2016.  

§ 1 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 90.000 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu 2016 
r. 
 

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



 

- Eugeniusz Hotała  – przewodniczący zespołu 
- Andrzej Pawłowski  – członek zespołu 
- Janusz Szczepański  – członek zespołu 
- Małgorzata Czajkowska  – członek zespołu 
 

2. Program Forum Inżynierskiego DOIIB 2016 dotyczyć będzie zagadnień jednolitej  interpretacji aktualnych 

przepisów prawa budowlanego przez organy nadzoru   budowlanego i administracji samorządowej oraz 

członków DOIIB, zagadnień współpracy DOIIB z tymi organami, a także dyskusji nad aktualnymi projektami 

zmian w ustawie Prawo budowlane i zapisami projektu Kodeksu budowlanego. 

 
3. W obradach Forum Inżynierskiego DOIIB 2016 wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich organów nadzoru 

budowlanego, administracji  budowlanej, przedstawiciele DOIIB oraz zaproszeni goście. 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 189/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.12.2015 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady nr 145/R/2014 z dnia 28.08.2014 r.  
dot. powołania Zespołu do spraw zmiany siedziby DOIIB.  

 
W związku z planowaną zmianą przeznaczenia lokalu gastronomicznego w siedzibie DOIIB, Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zmienić treść Uchwały Rady nr 145/R/2014 z dnia 
28.08.2014 r. zmienionej Uchwałą Rady DOIIB nr 17/R/2015 z dnia 12.02.2015 r. 

 
§ 1 

W § 3 Uchwały Rady nr 145/R/2014 z dnia 28.08.2014 r. zmianie ulega pkt 3  
i uzyskuje następujące brzmienie: 
„3.Sprawozdanie końcowe z prac Zespołu powinno być sporządzone i przekazane Przewodniczącemu Rady 
DOIIB do dnia 15.12.2017 r., z którym to dniem Zespół zostaje rozwiązany.” 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia Uchwały Rady nr 145/R/2014 z dnia 28.08.2014 r. nie ulegają zmianie. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
UCHWAŁA Nr 190/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 17.12.2015 r. 

w sprawie organizacji II Zawodów Narciarskich DOIIB.  

§ 1 
Na podstawie § 2 ust. 1. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 20.000 zł (słownie: 
dwadzieścia tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji II Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2016, które 
będą miały charakter imprezy integracyjno-sportowej. 
 

§ 2 
Celem realizacji przedsięwzięcia, od strony technicznej, powołuje się zespół organizacyjny w składzie: 
 
1. Piotr Zwoździak  –  przewodniczący zespołu 

2. Daniel Jarząbek – członek zespołu 

3. Marek Kaliński    – członek zespołu 



 
§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA NR 191/1-12/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

 
UCHWAŁA NR 192/1-16/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.12.2015r. 

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

 
UCHWAŁA NR 193/1-2/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.12.2015r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 161/2/R/2015 z dnia 29.10.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 194/1-48/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 195/1/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

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 196/1-15/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 197/1-6/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 198/1-4/R/2015 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.12.2015r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 199/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 30.12.2015r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 200/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 201/1-2/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 202/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 203/1-39/R/2015 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.12.2015r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 39 osób 

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


