
UCHWAŁA NR 1/1-37/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.01.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 37 osób 

 
UCHWAŁA NR 2/1-7/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.01.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 3/1-2R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.01.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 194/12/R/2015 z dnia 30.12.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 4/1-2R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.01.2016r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 203/14/R/2015 z dnia 30.12.2015r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

 
UCHWAŁA NR 5/1-29/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.01.2016r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 29 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 6/1-7/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.01.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 7/1-5/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.01.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 8/1-4/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.01.2016r. 
 

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 9/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.01.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 



UCHWAŁA NR 10/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.01.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 11/1-3/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.01.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 12/1-2/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.01.2016r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 13/1-4/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.01.2016r. 

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

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

UCHWAŁA NR  14/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.02.2016 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  

położonej w Przesiece przy ul. Karkonoskiej 26, gm. Podgórzyn. 

 

§ 1 

Na podstawie §15 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 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 zabudowaniami gospodarczymi, stanowiącego odrębną nieruchomość Spółce WICHBUD Sp. 

z o.o. z siedzibą w Krakowie  przy ul. Dwernickiego 7/41 za kwotę nie mniejszą niż 700 000 zł  

(słownie: siedemset tysięcy złotych) - sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Termin zbycia – do 31 lipca 2016 r. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydium Rady DOIIB. 

 

§ 3 

Traci moc uchwała Rady DOIIB nr 178/R/2015 z dnia 17.12.2015 r. w zakresie ceny sprzedaży i daty 

obowiązywania tej ceny. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UCHWAŁA NR  15/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.02.2016 r. 

 

w sprawie kosztów wykonania projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń lokalu gastronomicznego 

w budynku DOIIB.  

 

§ 1 

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 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 

złotych) na pokrycie kosztów opracowania projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń lokalu 

gastronomicznego w budynku DOIIB we Wrocławiu ul. Odrzańska 22 na pomieszczenia biurowe wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz kosztorysem inwestorskim. 

2. Kwota, o której mowa w pkt 1 wynika z oferty złożonej przez architekta Pana Jana Gajdę, wybranej przez 

Komisję ds. zamówień DOIIB w trybie zapytania ofertowego.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 16/R/2016 

Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 18.02.2016 r. 

 
w sprawie sprzedaży części wyposażenia lokalu gastronomicznego DOIIB.  

§ 1 

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

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na sprzedaż Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej 

we Wrocławiu likwidowanego wyposażenia lokalu gastronomicznego, którego wykaz stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały, za cenę nie mniejszą 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) brutto.  

§ 2 

Cena, o której mowa w § 1 została ustalona na podstawie ofert złożonych przez GASTROKOM Komis Sprzętu 

Gastronomicznego Tadeusz Kuć z dnia 10.02.2016 r. oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej z dnia 25.01.2016 

r.  

§ 3 

Szczegółowe warunki zbycia przedmiotów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały określi umowa 

sprzedaży. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UCHWAŁA Nr 17/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.02.2016 r. 

 
w sprawie organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2016 

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 60.000 zł (słownie: 

sześćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie kosztów organizacji Gali Inżynierskiej 14 września 2016 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, pobyt gości. 

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

stosownej uchwały. 

§ 3   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 18/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 18.02.2016 r. 

 

w sprawie ustalenia ryczałtów i ekwiwalentów dla członków organów DOIIB 

§1 

Na podstawie § 15 Zasad Gospodarki Finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala od dnia 1 marca 2016 r. miesięczne ryczałty i ekwiwalenty dla 

członków organów DOIIB w wysokościach podanych w §2. Ryczałty te, zgodnie z w/w zasadami gospodarki 

finansowej, zostały uzależnione od ilości członków okręgowej izby, a w przypadku DOIIB - jak dla izb 

zrzeszających  od 9001 do 12000 członków. Wysokość ryczałtów jest określana w odniesieniu do wartości 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za 

ubiegły rok, ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

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

 
a) Przewodniczący Rady DOIIB - 1,6 przeciętnego wynagrodzenia krajowego  

w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w §1; 

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

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej koordynujący pracę Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej - 0,5 

ryczałtu Przewodniczącego Rady. 

 

2. Członkowie organów DOIIB oraz komisji powoływanych przez organy izby  

nieotrzymujący ryczałtów w DOIIB, otrzymują 165 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu lub 35 zł brutto za 

każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izby. Ekwiwalent ten jest wypłacany na wniosek 

przewodniczącego organu lub komisji po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady DOIIB. 



 

§3 
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady DOIIB  

nr 134/R/2013 z dnia 26.09.2013 r.  
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r. 

 

UCHWAŁA NR 19/1-89/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.02.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 89 osób 

 
UCHWAŁA NR 20/1-21/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.02.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 21/1-2R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.02.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 8/1/R/2016 z dnia 28.01.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 22/1-22/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.02.2016r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 23/1-4/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.02.2016r. 
 

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 24/1-4/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.02.2016r. 
 

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 25/1-12/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.02.2016r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 26/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.02.2016r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 
 



UCHWAŁA NR 27/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.02.2016r. 
 

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

(której członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 28/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.02.2016r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 29/1-2/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.02.2016r. 

 
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 30/1-3/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.02.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA Nr 31/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.03.2016 r. 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2016 

celem przedstawienia go do uchwalenia przez XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB. 
 

§ 1 
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt budżetu DOIIB na rok 2016, 

stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do uchwalenia przez XV Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.   

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 32/R/2016 

Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 17.03.2016 r. 

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

2015 celem przedstawienia go do uchwalenia  

przez XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB. 

 

§ 1 

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

2015, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez 

XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa.   

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały nr 32/R/2016 z dnia 17.03.2016 r. 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY              
 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2015 r.  

 
A.  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  

 

Rok 2015 był drugim rokiem IV kadencji działalności Okręgowej Rady DOIIB. Rada pracowała w składzie: 

Przewodniczący Rady oraz 29 członków.  

Podczas XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w dniu 11.04.2015 r., w związku z zakończeniem 

przez członka Rady kol. Aleksandra Nowaka aktywności zawodowej i społecznej, podziękowano mu za 

wieloletnią działalność na rzecz samorządu. Na zwolnione  miejsce członka Rady powołano wówczas kol. 

Edwarda Kaspurę, który podczas wyborów  w 2014 roku uzyskał w kolejności największą liczbę głosów. 

W 2015 roku Rada pracowała w następującym składzie:  

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 (do 11.04.2015 r.) 

mgr inż. Edward Kaspura (od 11.04.2015 r.) 

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

25. Członek Rady:   mgr inż. Barbara Pawnuk 

26. Członek Rady:   mgr inż. Jakub Pisarek 

27. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ponisz 

28. Członek Rady:   mgr inż. Ryszard Rotter 

29. Członek Rady:   mgr inż. Roma Rybiańska 

30. Członek Rady:   mgr inż. Rafał Zarzycki 

 
ZAKRESY ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB   

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

 

L.p. Funkcja  
Nazwisko i imię 

członka Prezydium 
Zakres zadań i odpowiedzialności 

1 
Przewodniczący 

Rady 
Eugeniusz Hotała 

Zadania wynikające z ustawy, statutu PIIB oraz  
regulaminu działania izb okręgowych PIIB,  
w tym w szczególności: 
- reprezentowanie okręgowej izby, 
- dbałość o prestiż i wizerunek izby, 



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

2 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Rady 
Rainer Bulla 

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

3 

Zastępca 
Przewodniczącego 

Rady 
Andrzej Pawłowski 

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

4 Skarbnik Rady Janusz Szczepański 

Zadania wynikające z ustawy, statutu PIIB oraz  
regulaminu działania izb okręgowych PIIB,  
w tym w szczególności: 
- przyjęcie odpowiedzialności za gospodarkę 
  finansowo-budżetową izby,   
- składanie oświadczeń woli w imieniu 
  okręgowej rady zgodnie ze stosownymi 
  uchwałami rady, 
- nadzorowanie pracy głównego księgowego, 
- zlecanie wykonania koniecznych opinii 
  rzeczoznawcom i specjalistom z dziedziny 
  finansowo-księgowej,  



- przygotowywanie projektu preliminarza 
   budżetowego, 
- sporządzanie analiz i sprawozdań  
  z wykonania budżetu na posiedzenia rady, 
- nadzorowanie księgowości, rachunkowości  
  i sprawozdawczości finansowej izby, 
- wykonywanie czynności związanych  
  z normalnym zarządzaniem majątkiem izby, 
- kierowanie egzekwowaniem wierzytelności, 
- kontrolowanie działalności gospodarczej, 
  inwestycyjnej i remontowej izby, 
- bieżący nadzór nad regulowaniem składek 
  członkowskich i ubezpieczeniowych oraz 
  rozliczeń z Krajową Izbą w tym zakresie, 
- przedkładanie radzie lub składowi 
  orzekającemu wniosków o zawieszenia  
  w prawach członkowskich oraz skreślenia  
  z listy członków okręgowej izby, w związku  
  z zaleganiem w opłacaniu składek 
  członkowskich, 
- udział w zespołach rady zajmujących się 
  sprawami związanymi ze znacznymi 
  wydatkami finansowymi.  

5 Sekretarz Rady Tadeusz Olichwer 

Zadania wynikające z ustawy, statutu PIIB oraz  
regulaminu działania izb okręgowych PIIB,  
w tym w szczególności: 
- przejęcie odpowiedzialności za wykonanie 
  uchwał rady  jej prezydium, 
- redagowanie protokołów z posiedzeń rady  
  i jej prezydium oraz współpraca  
  z przewodniczącym rady i biurem prawnym 
  przy redagowaniu projektów uchwał, 
- sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem 
  obowiązkowych rejestrów i list członków izby, 
- załatwianie bieżącej korespondencji, 
- nadzorowanie sprawozdawczości rady, 
- redagowanie komunikatów, informacji  
  i obwieszczeń rady w uzgodnieniu  
  z przewodniczącym rady, 
- załatwianie skarg i wniosków oraz innych 
  spraw zleconych przez przewodniczącego 
  rady,  
- przedstawianie do zatwierdzenia przez radę 
  uchwał prezydium, 
- informowanie rady o ważniejszych pracach  
  i decyzjach prezydium, 
- przygotowywanie projektów planów pracy  
  i sprawozdań z działalności rady i jej 
  prezydium, 
- nadzorowanie terminowego przesyłania 
  uchwał do wiadomości Krajowej Rady Izby  
  i Ministerstwa, 
- nadzorowanie pracy biura i składanie 
  przewodniczącemu rady wniosków w tych 
  sprawach, 
- składanie oświadczeń woli w imieniu 
  okręgowej rady zgodnie ze stosownymi 
  uchwałami rady, 
- współpraca ze stowarzyszeniami naukowo- 
  technicznymi, współpraca z PIIB. 



  

6 
Zastępca 

Sekretarza Rady 
Wiesława Grzelka-

Zimmermann 

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

  
7 

Członek Prezydium Adrian Ciejak 

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

8 Członek Prezydium Daniel Jarząbek 

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

9  Członek Prezydium Marek Kaliński 

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

10 Członek Prezydium Zbigniew Kiliszek 

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

11  Członek Prezydium Danuta Paginowska 

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

12 Członek Prezydium Piotr Zwoździak 

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

 
 

W roku 2015 Rada zebrała się na swych posiedzeniach 7 razy w dniach: 12 lutego,              12 marca, 11 

czerwca, 25 czerwca, 3 września, 22 października i 17 grudnia.  



Działające w imieniu Rady DOIIB Składy Orzekające ds. indywidualnych zebrały się 12 razy,  

a Składy Orzekające ds. członków transgranicznych 8 razy. 

W roku 2015 Rada DOIIB podjęła 203 uchwały. Średnia frekwencja członków Rady na posiedzeniach wyniosła 

77%.  

 

Prezydium Rady zebrało się 7 razy w dniach: 22 stycznia, 26 marca, 14 maja, 25 czerwca,    6 sierpnia, 24 

września i 19 listopada. Podjęło 1 uchwałę. Średnia frekwencja członków Prezydium Rady na posiedzeniach 

wyniosła 85%.  

 
W roku 2015 w strukturach PIIB pracowali: 

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

PIIB; 

 Eugeniusz Hotała -   członek Krajowej Rady PIIB, członek zespołu ds. współpracy z zagranicą, ekspert 

zespołu PIIB ds. współpracy z Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych, członek Zespołu 

Krajowej Rady ds. Statutu (od sierpnia 2015);  

 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 (do VIII.2015 r. tj. daty, gdy skład Zespołu został ograniczony  

do przewodniczących okręgowych rad izby); 

 Anna Ficner  -   członek Krajowej Komisji Rewizyjnej; 

 Wiesława Grzelka-Zimmermann   -   Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 Andrzej Pawłowski - członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy KR PIIB. 

 

Rada Izby skupiła się na wykonywaniu zadań statutowych samorządu zawodowego. Istotnym elementem pracy 

była realizacja uchwał podjętych na XIV Okręgowym Zjeździe DOIIB. Rozwijano działania umożliwiające 

podnoszenie kwalifikacji członków, organizowano  spotkania z ekspertami dające pole dla poradnictwa 

zawodowego. Kontynuowano działania wypracowujące dobre relacje pomiędzy członkami Izby a 

przedstawicielami organów nadzoru budowlanego i urzędów architektoniczno-budowlanych. Nie zapomniano                   

o wzmacnianiu koleżeńskich oraz zawodowych więzi inżynierskich. Zadania Rady realizowane były m.in. przez 

powołane przez nią zespoły i komisje. Ich prace zostały opisane w punkcie 21 sprawozdania. Przedstawiciele 

Rady pracowali również na rzecz całego środowiska inżynierów włączając się w prace PIIB dotyczące zmian i 

tworzenia  aktów prawnych związanych z budownictwem. Wszystkie działania miały na celu umocnienie  

w odbiorze społecznym pozycji inżyniera budownictwa jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego.   

 
 
W działalności Rady w roku 2015 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. Przetwarzanie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych;  

8. Organizacja szkoleń dla członków DOIIB, w tym szkoleń przez internet, pomoc finansowa w indywidualnym 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Izby; 

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

10. Poradnictwo zawodowe;  

11. Konferencja Programowa Delegatów na Zjazd DOIIB; 

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

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

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

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

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

16. Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych;  



17. Przyznawanie zapomóg losowych członkom DOIIB i działalność samopomocowa; 

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

19. Administrowanie nieruchomością DOIIB w Przesiece, kontynuacja działań związanych ze sprzedażą 

obiektu; 

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

21. Działania zespołów i komisji Rady DOIIB. 

 
ad 1.  
Organizacja wykonywania zadań statutowych samorządu zawodowego    
 

Okręgowa Rada DOIIB pracowała jako samodzielny organ Izby. W realizacji zadań brały udział powołane przez 

nią zespoły i komisje.  Większość zespołów miała charakter stały, pracowała bowiem kolejny rok.  Były również 

powoływane zespoły o charakterze doraźnym, do realizacji jednorazowych zadań. Praca każdego zespołu została 

przedstawiona oddzielnie w odpowiednich częściach sprawozdania. Obsługę administracyjno-biurową organów 

Izby oraz zespołów i komisji prowadzili pracownicy etatowi DOIIB. 

 
 
 

ad 2.  
Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich    

W roku 2014 zostały powołane 4 stałe Obwodowe Zespoły Członkowskie: 

1) OZC-1/21/S – świdnicki z przewodniczącym Danielem Jarząbkiem i 5 członkami 

2) OZC-2/8/S – kamiennogórski z przewodniczącym Adrianem Ciejakiem i 9 członkami 

3) OZC-3/2/S – dzierżoniowski z przewodniczącym Zenonem Naskrętem i 3 członkami 

4) OZC-4/9/S – kłodzki z przewodniczącym Zbigniewem Wnękiem i 4 członkami. 

W roku 2015 powołano kolejnych 11 zespołów:  

5) OZC-5/7/S – jeleniogórski grodzki  z przewodniczącym Andrzejem Zawadzkim i 3 członkami 

6) OZC-6/6/S – jeleniogórski z przewodniczącą Marią Patejuk-Stencel i 2 członkami 

7) OZC-7/17/S – oławski z przewodniczącym Tadeuszem Kowalskim i 2 członkami 

8) OZC-8/24/S – wałbrzyski grodzki z przewodniczącym Januszem Kucem i 4 członkami 

9) OZC-9/3/S – głogowski z przewodniczącym Grzegorzem Bielą i 3 członkami 

10) OZC-10/33/S – zgorzelecki z przewodniczącym Sławomirem Detko i 3 członkami 

11) OZC-11/32/S – ząbkowicki z przewodniczącym Dariuszem Miernikiem i 2 członkami 

12) OZC-12/26/S – wrocławski z przewodniczącym Ryszardem Rotterem i 8 członkami 

13) OZC-13/22/S – trzebnicki z przewodniczącym Kazimierzem Stanisławczykiem i 8 członkami 

14) OZC-14/16/S – oleśnicki z przewodniczącym Leszkiem Nawrotem i 2 członkami 

15) OZC-15/9/S – wałbrzyski z przewodniczącym Arturem Orlińskim i 2 członkami. 

 

Tak więc w bieżącej kadencji działa już 15 stałych Obwodowych Zespołów Członkowskich.  

W 2015 roku OZC zorganizowały 7 spotkań szkoleniowo-integracyjnych, w tym dwa dwudniowe. Ogółem wzięło 

w nich udział 546 osób. Na spotkania byli również zapraszani przedstawiciele władz samorządowych powiatów 

dolnośląskich. Spotkania zostały ujęte w tabeli wykazu szkoleń zorganizowanych dla członków DOIIB w 8 punkcie 

sprawozdania.  

W spotkaniach brali udział przedstawiciele Rady DOIIB, którzy przekazywali zebranym aktualne informacja z 

działalności Izby. Oprócz wykładów spotkania dały możliwość wymiany opinii i poglądów m. in. w zakresie 

zagadnień zawodowych. Rada DOIIB oczekuje dalszych inicjatyw powoływania kolejnych zespołów. Zasady 

powoływania i działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich reguluje Uchwała Rady DOIIB nr 59/R/2014 z 

dnia 24.04.2014 r. w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowy Zjazd  

i członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych. Tekst uchwały można znaleźć na stronie internetowej DOIIB: 

www.dos.piib.org.pl. 

 

ad 3.  
Organizacja pracy biura DOIIB 

 
W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2015 r., bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, zatrudnionych było 13 

etatowych pracowników, przy czym od sierpnia 2015 zmianie uległo przyporządkowanie pracowników do zadań.  

 Kierownik Biura - 4 /5 etatu        

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


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

 Główny Specjalista (obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej) - 1 etat 

 Specjalista – 4 etaty, w tym: obsługa członków Izby – 1,5 osoby (do sierpnia – 2 osoby), obsługa Ośrodka 

Informacji i Szkoleń - 1 osoba, obsługa OKK – 1,5 osoby (do sierpnia   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 

nieodpłatnego udzielania porad członkom izby). W roku 2015 z porady prawnej skorzystały 62 osoby. 

 Specjalista ds. administrowania obiektem DOIIB - 4/5 etatu. 

 

Tak jak w latach ubiegłych, na podstawie zawartej umowy, współpracował z Radą DOIIB biegły rewident 

księgowy. Obsługę prawną prowadził zatrudniony w Izbie radca prawny oraz dwie kancelarie prawne (na 

podstawie zawartych umów) - wspomagające prace organów Izby, głównie OROZ,  OSD i OKK.  Biura DOIIB, 

bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, czynne były codziennie od 8:00 do 16:00, a w środy od 9:00 do 

17:00.  Praca Biura cieszy się wysoką oceną członków Rady i wielu członków Izby, obsługiwanych przez 

etatowych pracowników DOIIB. 

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

 
Baza danych członków DOIIB była codziennie modyfikowana i uzupełniana. Na dzień  

31 grudnia 2015 r. rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmował 16687 

kartotek, prowadzonych od początku działalności izby. 

Liczba ta obejmuje: 

      9962 osób z czynnym członkostwem  

     2057 osób z zawieszonym członkostwem, z których 1959 osób złożyło wniosek o zawieszenie a 98 osób 

zostały zawieszone na skutek zaległości składkowych 

     4635 osób skreślonych, w tym:  458 osób skreślonych na wniosek zainteresowanych, 3745 osób skreślonych 

z powodu zaległości składkowych, 432 osoby, których członkostwo ustało z powodu śmierci. 

 33 osób skreślonych z powodu przeniesienia do innej izby 

Powyższe zestawienie nie zawiera wpisów transgranicznych. W roku 2015 dokonano 5 takich wpisów. Od 1 

stycznia 2015 roku zaprzestano wystawiania i wysyłania zaświadczeń o przynależności do izby w formie 

papierowej. Każdy członek Izby, po zalogowaniu, z portalu na stronie internetowej PIIB może samodzielnie 

pobrać elektroniczną wersję zaświadczenia. Biuro Izby wygenerowało 12125 elektronicznych zaświadczeń, 

ważnych na okres 6 lub 12 miesięcy. Na indywidualne życzenie członków Izby wysyłano pocztą elektroniczne 

zaświadczenia o przynależności do Izby. Ponadto wysłano 1617 przypomnień o braku bieżących składek i 510 

zawiadomień o wszczęciu procedury zawieszenia w prawach członka izby lub skreślenia z listy członków Izby. 

 
ad 5.  
Dystrybucja informacji i prasy fachowej  

 
Jak w latach ubiegłych, DOIIB wysyłała do zainteresowanych Członków czasopisma branżowe (numery wydane 

w pierwszych czterech miesiącach roku). 

   

 

W roku 2015 wysłano: 

     Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik) -    680 egz. 

     Drogownictwo (miesięcznik) -    687 egz.  

     Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik) -    445 egz. 

     Gospodarka Wodna (miesięcznik) -    130 egz. 

     INPE (miesięcznik) -    570 egz. 

     Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik) -  2555 egz. 

     Inżynieria Morska i Geotechnika (2-miesięcznik) -      21 egz. 



     Materiały Budowlane (miesięcznik) -    398 egz.  

     Przegląd Budowlany (miesięcznik) -  1056 egz. 

     Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik) -        4 egz. 

     Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik) -      58 egz. 

     Spektrum - biuletyn SEP (2-miesięcznik) -      96 egz. 

     Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik) -      24 egz. 

     Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik) -      32 egz. 

     Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik) -      24 egz. 

 
Ogółem wysłano 6780 egzemplarzy czasopism branżowych. 

Do członków DOIIB wysłano również 109 861 egz. 11 numerów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12) czasopisma 

"Inżynier Budownictwa" dystrybuowanego przez Wydawnictwo PIIB. Koszt wysyłki czasopisma pokrywa DOIIB. 

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 2088. Strona internetowa DOIIB była na bieżąco uzupełniana  

i rozbudowywana.   

Na stronie internetowej DOIIB, w wydzielonej strefie dostępnej dla członków Izby po zalogowaniu, udostępniane 

były następujące zasoby: 

 Normy SEP - w minionym roku odnotowano 407 wejść na stronę, co daje średnią 33,9 wejść na miesiąc. 

Dostęp do norm uzyskało 52 nowych użytkowników, do końca roku wszystkich było 143. 

 ŚZWPP (Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych) - odnotowano 452 wejścia na stronę, co daje 

średnią 37,7 wejść na miesiąc. 

 Serwis Budowlany ABC Wolters Kluwer - na stronie internetowej DOIIB był dostępny do końca czerwca 

minionego roku. W tym czasie odnotowano 125 wejść na stronę, co daje średnią 20,8 wejść na miesiąc. Od 

lipca 2015 roku Serwis jest dostępny na stronie internetowej PIIB. 

 E-Sekocenbud - w roku 2015 dostępny był ze strony internetowej PIIB. 

 

Na stronie internetowej DOIIB znajdują się również materiały szkoleniowe z lat ubiegłych.  

Na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje i komunikaty, w tym informacje dotyczące szkoleń, posiedzeń 

Rady i działań Izby. W zakładce „PRACA” publikowane są zgłaszane do Izby oferty pracy. Swoje zakładki na 

stronie internetowej mają organy Izby tj. Okręgowa Rada DOIIB, Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowa 

Komisja Rewizyjna, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny. Bazę 

internetowych wydań czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” uzupełniły 4 numery wydane w roku 2015.  

W roku 2015 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-learningu 

 Biblioteki Norm PKN. 

 E-Sekocenbud  

 Serwis Budowlany Wolters Kluwer  

 Serwis BHP 

 Prawo Ochrony Środowiska 

 Serwis BISTYP 

Na podstawie „Porozumienia o współpracy” zawartego z Polskim Związkiem Inżynierów  

i Techników Budownictwa Oddział we Wrocławiu, członkowie DOIIB 70 razy skorzystali  

z bezpłatnego dostępu do zasobów bibliotecznych Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB. W roku 

2015 Ośrodek udostępniał swoje zasoby 3 dni w tygodniu: we wtorki, środy i czwartki w godz. 10:00 – 14:00. 

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

W roku 2015 czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” ukazało się cztery razy:  w styczniu, kwietniu, wrześniu i 

grudniu. Rada Programowa została wymieniona w punkcie 21 sprawozdania. Redakcję tworzyli, tak jak w roku 

poprzednim, redaktor naczelna Agnieszka Środek i redaktor prowadzący Szymon Maraszewski. Do współpracy 

zapraszani byli autorzy gwarantujący wysoki poziom i interesującą tematykę publikowanych artykułów. Materiały 

edytowane były w działach: samorząd zawodowy, aktualności, inżynierowie Dolnego Śląska, ciekawe realizacje 

na Dolnym Śląsku, trochę historii, pomysł na weekend. Pojawiły się artykuły dotyczące prawa budowlanego. 

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


Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Izby. Ograniczona liczba egzemplarzy 

została wydrukowana i rozesłana do  Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego na terenie Dolnego 

Śląska, Wydziałów Budownictwa i Architektury w Starostwach Powiatowych, do PIIB i okręgowych izb 

budownictwa na terenie Polski oraz zaprzyjaźnionych izb zagranicznych. Również uczelnie wyższe Dolnego 

Śląska kształcące inżynierów kierunków budowlanych i osoby związane z naszym środowiskiem otrzymały 

egzemplarze pisma. Czasopismo rozdawano również uczestnikom Forum Inżynierskiego, Gali Inżynierskiej, na 

spotkaniach Obwodowych Zespołów Członkowskich, członkom DOIIB podczas wizyt w biurze Izby oraz młodym 

inżynierom podczas uroczystości wręczania im decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 

 
ad 7.  
Przetwarzanie danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych  
 

W roku 2015 DOIIB przetwarzała i chroniła dane osobowe członków stosując zapisy z przyjętych do stosowania 

dokumentów: 

 Polityki bezpieczeństwa, 

 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zostały 

wpisane cztery zbiory danych osobowych przetwarzane przez DOIIB: 

 Rejestr potencjalnych członków DOIIB 

 Rejestr uprawnień budowlanych. 

 Rejestr egzaminacyjny 

 Rejestr wniosków o wydanie książki praktyki zawodowej 

Rejestr członków DOIIB jest zwolniony z obowiązku rejestracji.   

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

W roku 2015 DOIIB zorganizowała dla swoich członków 38 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 2015 w szkoleniach wzięło udział 2996 członków DOIIB. Zgodnie z 

nowelizacją Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Krajowa Rada PIIB 

podjęła w październiku 2015 r. Uchwałę nr 20/R/15, która określiła tryb i zakres obowiązkowego szkolenia dla 

osób skreślonych z listy członków Izby i ponownie ubiegających się o wpis. W DOIIB takie przeszkolenie odbyło 8 

osób.  

 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 2015  

LP Tytuł szkolenia Prowadzący Data Miejsce 
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1 
Zagadnienia dotyczące rozliczeń 
podatkowych w działalności inżyniera 
budownictwa 

mgr Małgorzata 
Drożdżal 

04.02.15 Wrocław 1,5 7 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

2 Awarie w budownictwie 
mgr inż. Piotr 
Jermołowicz 

10.02.15 
Jelenia 
Góra  

5 

45  

11.02.15 Legnica 66  

12.02.15 Wałbrzych 37  

13.02.15 Wrocław 64  

3 Projektowanie pali według Eurokodu 7 
dr inż. Wojciech Puła 
dr inż. Jarosław 
Krążelewski 

24.02.15 Wrocław 
5 

72  

27.04.15 Legnica 14  



11.05.15 Wałbrzych 19  

18.05.15 
Jelenia 
Góra  

8  

4 
Kosztorysy inwestorskie i ofertowe w 
zamówieniach publicznych – zalecenia i 
porady 

inż. Czesław 
Leśniara 

25.02.15 Wrocław 2 8 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

5 
Projektowanie konstrukcji żelbetowych wg 
PN-EN 1992-1-1 

dr inż. Janusz 
Pędziwiatr 

06.03.15 
Jelenia 
Góra  

4 

26  

10.03.15 Wałbrzych 30  

17.03.15 Wrocław 85  

20.03.15 Legnica 33  

6 
Inżynier budownictwa pełniący zawód 
zaufania publicznego w obrocie prawnym 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

12.03.15 Legnica 

6 

45  

13.03.15 Głogów 24  

26.03.15 Kłodzko 31  

27.03.15 Wrocław 134  

09.04.15 Zgorzelec 15  

10.04.15 Wałbrzych 35  

16.04.15 
Jelenia 
Góra  

25  

17.04.15 Bolesławiec 26  

7 
Zgody budowlane w świetle znowelizowanej 
ustawy Prawo budowlane 

mgr inż. arch.  
Gabriel Marek 

18.03.15 Wrocław 2,5 18 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

8 

Nowe rozwiązania w technice sanitarnej 
1. Kamionka – wybór materiału i technologii 
wykonawstwa bez ryzyka 
2. Armatura sanitarna DELABIE w 
projektowaniu obiektów publicznych   
3. Kompleksowe rozwiązania dla 
kompleksowego przyłącza wodociągowego –
od nawiertki do węzła wodomierzowego 
4. Kamionka –same korzyści. Kamionkowe 
rury glazurowane i nieglazurowane do 
zastosowań w kanalizacjach ściekowych 
5. Nowe rozwiązania w wyposażeniu łazienek 

Piotr Kosz 
Paweł Torbus 
Justyna Rudy 
Andrzej Ksepka 
Krzysztof Kaczmarek 
Adrian Burzyk 

18.03.15 Wrocław 3,5 39  

9 
Szkolenie w ramach Targów 
ELEKTROTECHNIKA 2015 

  25-27.03.15 Warszawa 11 31  

10 

Cykl szkoleń w ramach  
Targów Budownictwa TARBUD 2015 
1.Biurowiec Silver Tower Center we 
Wrocławiu 
2. Sky Tower - bujanie w obłokach 
3. Hala widowiskowo-sportowa w Lubinie 
4. Afrykarium-Oceanarium na terenie ZOO 
Wrocław 
5. Co przyniesie nowe prawo budowlane 
6. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na 
małych budowach 

mgr inż. arch. 
Zbigniew Maćków  
mgr inż. Jakub 
Trojanowski 
dr inż. Jacek 
Dudkiewicz 
mgr inż. Andrzej 
Ptak 
mgr inż. arch. Dorota 
Szlachcic 
dr inż. Maciej Minch 
mgr inż. Tomasz 
Mędrykiewicz 
mgr inż. arch. Jacek 
Miller 
mgr inż. Mirosław 
Hanusewicz   

27.03.15 Wrocław 3,5 11  

11 
Zakończenie procesu inwestycyjnego - nowe 
regulacje prawne pozwoleń na użytkowanie i 
zawiadomienia o zakończeniu budowy 

mgr Agnieszka 
Znamiec 

08.04.15 Wrocław 2 24 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

12 
Zakres działania i wymagania UDT przy 
prowadzeniu robót budowlano-montażowych i 
odbiorze obiektów budowlanych 

mgr inż. Zbigniew 
Monkiewicz  
mgr inż. Krzysztof 
Kępski. 

29.04.15 Wrocław 2 6 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  



13 
Wykorzystanie kruszyw sztucznych w 
budownictwie drogowym - teoria i praktyka 

dr Krzysztof Zajko 
dr inż. Andrzej 
Duszyński 
mgr inż. Grażyna 
Janicka 
mgr inż. Jarosław 
Szymański 
prof. dr hab. inż. 
Marek Gawlicki 
dr inż. Krystyna 
Rajczyk 
mgr inż. Grzegorz 
Rolka 
dr inż. Pawel 
Gambal 
mgr inż. Włodzimierz 
Bem 

06.05.15 Legnica 4 39  

14 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego 
1) Systemowe rozwiązania wytwarzania 
energii z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w budownictwie. 
2) Zaopatrzenie w energię budynków 
pasywnych i niskoenergetycznych. 

Łukasz Sajewicz, 
Michał Juszkowski, 
Adam 
Matusiakiewicz, 
Natalia Jakus 
Marcin Dyda, 
Sławomir Rataj 
Marek Rybiański 
Małgorzata 
Szulgowska-Zgrzywa 

15.05.15 Bardo 4,5 94 
INICJATYWA 

OZC 

15 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego, 
kłodzkiego i ząbkowickiego 
Mała nowelizacja Prawa budowlanego - nowe 
procedury związane z rozpoczęciem, 
realizacją i zakończeniem procesu 
inwestycyjnego. 

mgr Agnieszka 
Znamiec 

16.05.15 Bardo 4,5 94 
INICJATYWA 

OZC 

16 
Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu oławskiego 
Mała nowelizacja Prawa budowlanego 

mgr Agnieszka 
Znamiec 

22.05.15 Oława 5 44 
INICJATYWA 

OZC 

17 
Racjonalne stosowanie przepisów ppoż. w 
praktyce budowlanej. 

mgr inż. Piotr 
Smardz 

27.05.15 Wrocław 2 14 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

18 
Wycieczka techniczno-integracyjna do 
Tempelhof 

dr inż. Andrzej 
Pawłowski 

04.06.15 Berlin 2 35  

19 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu kamiennogórskiego 
1) Mała nowelizacja Prawa budowlanego - 
nowe procedury związane z rozpoczęciem, 
realizacją i zakończeniem procesu 
inwestycyjnego. 
2) Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia 
do użytkowania obiektu w świetle przepisów 
ppoż. (kontrola, wymagane dokumenty, 
najczęściej występujące nieprawidłowości). 
3) Zawiadomienie o zakończeniu budowy, 
pozwolenie na użytkowanie (kontrola i jej 
zakres, najczęściej występujące 
nieprawidłowości). 

mgr Agnieszka 
Znamiec 
mł.ogn. Adrian 
Książek 
mgr inż. Adrian 
Ciejak 

12.06.15 Miszkowice 5 51 
INICJATYWA 

OZC 

20 

Szkolenie członków powiatu świdnickiego 
(OZC) 
Mała nowelizacja Prawa budowlanego - nowe 
procedury związane z rozpoczęciem, 
realizacją i zakończeniem procesu 
inwestycyjnego. 

mgr Agnieszka 
Znamiec 

17.06.15 Świdnica 4 69 
INICJATYWA 

OZC 

21 
Zasady właściwego doboru stali na 
konstrukcje budowlane 

prof. dr hab. inż.  
Kazimierz Rykaluk 

17.06.15 Wrocław 2 4 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

22 

Szkolenie członków powiatu głogowskiego 
(OZC)  
Mała nowelizacja Prawa budowlanego - nowe 
procedury związane z rozpoczęciem, 
realizacją i zakończeniem procesu 
inwestycyjnego. 

mec. Joanna 
Sebzda-Załuska 

26.06.15 Bądzów 4 80 
INICJATYWA 

OZC 



23 Nowe prawo budowlane w praktyce 
mgr inż. arch. 
Gabriel Marek 

08.07.15 Wrocław 2 29 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

15.07.15 Wrocław 2 33 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

24 

Szkolenie członków powiatu 
jeleniogórskiego i z Jeleniej Góry (OZC) 
Realizacja procesu budowlanego w świetle 
zmian Prawa budowlanego z dn.20.02.2015 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

04.09.2015 
Jelenia 
Góra  

5 109 
INICJATYWA 

OZC 

25 

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. 

Krzysztof Zając 
Stanisław Chajec 
Barbara Nowak-
Obelinda 
Alicja Meusz 
Gabriel Marek 

18.09.15 Brunów 6,5 108  

26 
Poprawa efektywności w systemach instalacji 
wodnej i grzewczej 

Andrzej Zych  
Piotr Eingenfeld 
Marcin Chmielewski 
Jacek Wróbel 

28.09.15 Wrocław 4 18 

WE WSPÓŁPRACY 
Z 

UNIWERSYTETEM 
PRZYRODNICZYM 

27 

Gala Inżynierska w Zagórzu Śl. 
1. Wykorzystanie do celów budownictwa wód 
podziemnych w Świdnicy. 
2. Praktyki zawodowe dla osób ubiegających 
się o uprawnienia budowlane w świetle zmian 
w prawie budowlanym.  
3. Współpraca PINB w Świdnicy z członkami 
DOIIB. Zasady i zmiany postępowań osób 
prowadzących  
4. Zmiany procedur administracji 
architektoniczno-budowlanej Starostwa 
powiatowego w Świdnicy. 

mgr inż. Bolesław 
Marciniszyn 
mgr inż. Andrzej 
Hryciuk 
mgr inż. arch. 
Barbara Rajca 
inż. Antoni Pobihon 

02.10.15 Zagórze Śl. 3 53  

28 

Właściwe stosowanie przepisów prawa 
budowlanego przez osoby pełniące 
samodzielną funkcję techniczną w 
budownictwie w świetle nowelizacji prawa 
budowlanego. 

mec. Jolanta 
Szewczyk 

09.10.15 Bolesławiec 

6 

40  

15.10.15 Kłodzko 64  

16.10.15 Wałbrzych 85  

29.10.15 
Jelenia 
Góra  

65  

30.10.15 Wrocław 103  

05.11.15 Głogów 39  

06.11.15 Legnica 72  

29 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu zgorzeleckiego i 
lubańskiego 
1. Nowelizacja Prawa budowlanego - nowe 
regulacje w procesie inwestycyjnym 
2. Zagadnienia badań geotechnicznych do 
ustalenia warunków posadowienia przy 
projektowaniu i realizacji obiektów 
budowlanych. 

mgr Przemysław 
Warszakowski 
dr inż. Maciej 
Hawrysz 

20.11.15 
Łagów 

(k. 
Zgorzelca) 

4 74 
INICJATYWA 

OZC 

30 
Projektowanie i wykonawstwo murowanych 
ścian wypełniających 

dr hab. inż. Łukasz 
Drobiec  
dr inż. Radosław 
Jasiński  
mgr inż. Lech 
Misiewicz  
mgr inż. Tomasz 
Rybarczyk  

24.11.15 Wrocław 4 57  

31 
Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – 
od uzgadniania dokumentacji projektowej do 
stanowiska Państwowej Straży Pożarnej 

mł. bryg. Rafał 
Wąsek 

27.11.15 Wrocław 4 134  



32 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu kłodzkiego, 
dzierżoniowskiego i ząbkowickiego 
Zagadnienia badań geotechnicznych do 
ustalenia warunków posadowienia przy 
projektowaniu i realizacji obiektów 
budowlanych. 

dr inż. Maciej 
Hawrysz 

27.11.15 
Kudowa 

Zdrój 
2 105 

INICJATYWA 
OZC 

33 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu kłodzkiego, 
dzierżoniowskiego i ząbkowickiego 
Nowelizacja Prawa budowlanego - nowe 
regulacje w procesie inwestycyjnym 

mgr Przemysław 
Warszakowski 

28.11.15 
Kudowa 

Zdrój 
6 105 

INICJATYWA 
OZC 

34 
Skutki ostatnich zmian rozporządzeń o 
projekcie budowlanym i dzienniku budowy 

mgr inż. arch.  
Gabriel Marek 

02.12.15 Wrocław 2 23 
SPOTKANIE 

KONSULTACYJNE 

Z EKSPERTEM  

35 

Akademia Inżyniera 
1) Innowacyjne rozwiązania w technice 
sanitarnej i grzewczej w świetle wymagań 
prawnych, zgodnie z ideą zrównoważonego 
rozwoju.   
2) Nowoczesne systemy kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. 
3) Projektowanie konstrukcji na słabym 
podłożu i rozwiązywanie podstawowych 
problemów geotechnicznych.  
4) Prezentacja rozwiązań konstrukcyjnych, 
akustycznych, ogniowych, optymalizacja 
kosztów przy jednoczesnym podniesieniu 
walorów estetycznych realizacji.  

Barbara Wojtas, 
Karolina Król 
Rafał Skowronek, 
Piotr Nowak 
Marcin Chwałek, 
Jacek Silezin 

08.12.15 Wrocław 3,5 42  

36 

II Konferencja Programowa DOIIB 
Etyka w wykonywaniu zawodów zaufania 
publicznego ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnienia odpowiedzialności 

dr hab. Jan 
Wadowski 

12.12.15 Wrocław 1 105  

37 

Historia budownictwa na terenie okręgu 
przedsudeckiego województwa 
dolnośląskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem problemu szkolnictwa 
zawodowego w systemie nauczania w 
okresie lat 1980-2015 

mgr Antoni Bagiński 18.12.15 Świdnica 2 31  

38 
Przeszkolenie osób ponownie wpisujących 
się na listę Członków DOIIB 

dr hab. Eugeniusz 
Hotała 

grudzień 
2015 

Wrocław 2 8  

 
Ogółem w szkoleniach wzięło udział 3004 uczestników. Średni koszt 1 szkolenia  na pojedynczego członka Izby 

w roku 2015 wyniósł 128 zł. 

Na stronie internetowej DOIIB zamieszczona jest baza szkoleń składająca się 38 pozycji. Materiały dodatkowe 

dotyczące szkoleń obejmują 24 pozycje. Od grudnia 2015 r. nowe szkolenia internetowe zamieszczane są na 

stronie telewizji internetowej DOIIB. 

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 2015 r. 

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

dofinansowania 

1 
XVlI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów 
i Inżynierii Geotechnicznej 

Politechnika Wrocławska 
Karpacz 

9-13.03.2015 
3 000,00 zł 

2 
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 



3 II Forum Komunikacji Liderów 
Politechnika Wrocławska 
Oddział Wrocławski SEP  

Wrocław 
22-24.05.2015 

1 000,00 zł 

4 XIII Zjazd Młodej Kadry PZITB O/Wrocław 
Wrocław 
29-31.05.2015 

1 000,00 zł 

5 
III Międzynarodowa Konferencja  
SHATIS' 15 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

9-11.09.2015 
3 000,00 zł 

6 ElektroTrip 2015 
Politechnika Wrocławska 
Oddział Wrocławski SEP  

21-24.09.2015 1 000,00 zł 

7 

XV Konferencja Naukowo-Badawcza  
„Zbiorniki na materiały sypkie i ciecze, 
obiekty przemysłowe i hydrotechniczne 
ZBIORNIKI 2015”  

Politechnika Wrocławska 
Karpacz 

19-21.10.2015 
3 000,00 zł 

8 
V Europejski Kongres Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw 

Regionalna Izba Gospodarcza 
w Katowicach 

Katowice 
12-14.10.2016 

2 500,00 zł 

9 
Dni Mostowe "Mosty łukowe. Projektowanie, 
budowa, utrzymanie" 

Politechnika Wrocławska 
Wrocław 

26-27.11.2015 
2 500,00 zł 

10 
Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 
2015 

PZITB O/Wrocław 
Wrocław, Kudowa 

Zdrój, Praga  
2-5.12.2015 r 

4 000,00 zł 

 
Z dofinansowania indywidualnego, w związku z udziałem w kursach i szkoleniach, w roku 2015  skorzystały 44 

osoby na łączną kwotę 15930 zł.  

Na posiedzeniu w dniu 17.12.2015 r. Rada ustaliła listę rekomendowanych konferencji  

i seminariów w roku 2016, w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę. Są to: 

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) XXXIX ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII (Wisła, 14-18 marca 2016r.) 
5) X Konferencja Naukowo-Techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETYCE” (Szklarska Poręba, 17-20 maja 

2016r.)  
6) Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” (Wrocław, 22-24 czerwca 2016r.) 
7) 62 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN  i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, 

wrzesień 2016r.) 
8) Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne metody projektowania, wykonywania      i badań 

prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych” (Wrocław, wrzesień 2016) 
9) XI Dni Oszczędzania Energii „Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną 

konserwatorską” (Wrocław, październik 2016r.) 
10) Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy budowy i modernizacji podtorza kolejowego” (Wrocław, 

październik 2016r.) 
11) Międzynarodowa Konferencja ARCH2016 (Wrocław, 5-7 października 2016r.) 
12) Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” (Wrocław, 28-30 listopada 2016r.) 
13) Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie projektowania i budowy dróg ekspresowych i 

autostrad” (Wrocław, planowana w 2016r.).  
14) Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne na podstawie rekomendacji 

Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB. 
 
Ustalono również listę rekomendowanych konferencji w roku 2016, których organizatorzy mogą być 

dofinansowani na podstawie złożonego wniosku. Praktyką jest,  

że w dofinansowywanych  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 2016,  których organizatorzy mogą być dofinansowani  
na podstawie odrębnie złożonego wniosku: 

1) Kurs Mykologiczno-Budowlany „OCHRONA BUDYNKÓW PRZED WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I 
OGNIEM” (Wrocław, 8-19 lutego 2016r.) 



2) X Konferencja Naukowo-Techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETYCE” (Szklarska Poręba, 17-20 maja 
2016r.)  

3) Konferencja Naukowo-Techniczna „INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH” (Wrocław, 22-24 
czerwca 2016r.) 

4) Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne metody projektowania, wykonywania i badań 
prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych” (Wrocław, wrzesień 2016) 

5) XI Dni Oszczędzania Energii „Poprawa efektywności energetycznej budynków objętych ochroną 
konserwatorską” (Wrocław, październik 2016r.) 

6) Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy budowy i modernizacji podtorza kolejowego” (Wrocław, 
październik 2016r.). 

7) Międzynarodowa Konferencja ARCH2016 (Wrocław, 5-7 października 2016r.) 
8) Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” (Wrocław, 28-30 listopada 2016r.) 
9) Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie projektowania i budowy dróg ekspresowych i 

autostrad” (Wrocław, planowana w 2016r.).  
10) 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 XIV Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB  

 
XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB odbył się 11 kwietnia 2015 r. W obradach wzięło udział 134 

delegatów spośród 174 uprawnionych, co stanowi 77,1 % tej liczby.  

W Zjeździe udział wzięli  również  zaproszeni członkowie organów oraz goście. W trakcie obrad delegaci podjęli 

27 uchwał. Złożyli 16 wniosków, z których 6 (nr 1, 3, 8, 14, 15 i 16) na wniosek Komisji Uchwał i Wniosków Zjazd 

przekazał Okręgowej Radzie DOIIB do rozpatrzenia, 5 wniosków (nr  7, 9, 10, 11 i 13) skierowano do Krajowej 

Rady PIIB oraz  

5 wniosków (nr 2, 4, 5, 6 i 12) skierowano na Krajowy Zjazd PIIB. Stanowisko Rady DOIIB  

w sprawie wniosków zgłoszonych przez delegatów na XIV Zjeździe Sprawozdawczym skierowanych do niej 

zostało omówione i uzasadnione w Uchwale nr 124/R/2015 z dnia 03.09.2015 r. Uchwała ta została  przesłana 

wszystkim delegatom w dniu 02.10.2015 r. Żaden z wnioskodawców ani delegatów nie wniósł do niej zastrzeżeń.  

Poniżej zamieszczone jest zestawienie wniosków skierowanych do Rady DOIIB oraz stanowisko Rady.  
 
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 zjazdowych, 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.    
 
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. 
 
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.  
 
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/2015 o sprzedaży nieruchomości w 
Przesiece a zatem podjęcie równoległych działań w celu pozyskania środków unijnych z przeznaczeniem na 
remont jest sprzeczny z 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. 
 
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.  
 
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. 

 
ad 10.  
Poradnictwo zawodowe   
 

W minionym roku kontynuowano cykl SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Z EKSPERTEM. Spotkania, oprócz 
możliwości poszerzenia i usystematyzowania wiedzy z wybranej dziedziny, dały członkom Izby możliwość 
konsultacji indywidualnych problemów zawodowych. Spotkania cieszą się coraz większym zainteresowaniem w 
środowisku inżynierów budownictwa. Inicjatywa jest nadal rozwijana. Czynione są starania by część spotkań była 
nagrywana i udostępniana w zasobach telewizji internetowej DOIIB (o której mowa w punkcie 15 sprawozdania). 
W roku 2015 zorganizowano 10 spotkań konsultacyjnych: 

1) 4.02.2015 r. z mgr Małgorzata Drożdżal z biura rachunkowego na temat „Zagadnienia dotyczące rozliczeń 
podatkowych w działalności inżyniera budownictwa”; 

2) 25.02.2015 r. z inż. Czesławem Leśniarą, rzeczoznawcą kosztorysowym SKB na temat „Kosztorysy 
inwestorskie i ofertowe w zamówieniach publicznych – zlecenia i porady”;  

3) 18.03.2015 r. z mgr inż. arch. Gabrielem Markiem na temat „Zgody budowlane w świetle znowelizowanej 
ustawy Prawo budowlane”; 

4) 8.04.2015 r. z mgr Agnieszką Znamiec – Naczelnikiem Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego na temat 
„Zakończenie procesu inwestycyjnego – nowe regulacje prawne pozwoleń na użytkowanie i zawiadomienia 
o zakończeniu budowy”;  

5) 29.04.2015 r. ze specjalistami Urzędu Dozoru Technicznego mgr inż. Zbigniewem Monkiewiczem i mgr inż. 
Krzysztofem Kępskim na temat ”Zakres działania i wymagania UDT przy prowadzeniu robot budowlano-
montażowych i odbiorze obiektów budowlanych”; 

6) 27.05.2015 r. z mgr inż. Piotrem Smardzem na temat „Racjonalne stosowanie przepisów p.poż. w praktyce 
budowlanej”; 

7) 17.06.2015 r. z prof. dr hab. inż. Kazimierzem Rykalukiem na temat „Zasady właściwego doboru stali na 
konstrukcje budowlane”; 

8) 8.07.2015 r. mgr inż. arch. Gabrielem Markiem na temat „Nowe Prawo budowlane w praktyce”; 



9) 15.07.2015 r. mgr inż. arch. Gabrielem Markiem na temat „Nowe Prawo budowlane w praktyce” – szkolenie 
powtórzone ze względu na duże zainteresowanie; 

10) 2.12.2015 r. mgr inż. arch. Gabrielem Markiem na temat „Skutki ostatnich zmian rozporządzeń o projekcie 
budowlanym i dzienniku budowy”. 

 
ad 11.  
Konferencja Programowa Delegatów na Zjazd DOIIB  
 

II Konferencja Programowa Delegatów na Zjazd DOIIB odbyła się 12 grudnia 2015 roku  

w Hotelu Wrocław. Celem Konferencji było przeprowadzenie dyskusji, bez presji czasu jaka panuje podczas 

zjazdów okręgowych, o sprawach nurtujących nasze środowisko zawodowe. 

W Konferencji wzięło udział 110 osób, z ogólnej liczby 175 delegatów na Okręgowy Zjazd DOIIB obecnej 

kadencji. Wykład inauguracyjny pt. „Etyka w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnienia odpowiedzialności” wygłosił         dr hab. Jan Wadowski, członek Zespołu 

Antropologii Filozoficznej i Etyki Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. 

Przedstawił w nim definicje etyki, odpowiedzialności i zaufania funkcjonujące w różnych epokach i różnych 

systemach filozoficznych oraz podał wskazówki jak można odnieść je do sytuacji, w których znajduje się 

współczesny inżynier. Wykład wzbudził duże zainteresowanie, a zwłaszcza przytoczone wyniki badań 

socjologicznych, z których wynikało, że tylko 3% ankietowanych postrzega zawód inżyniera budownictwa jako 

zawód zaufania publicznego. Podczas Konferencji uczestnicy dyskutowali w dwóch zespołach roboczych. „Etyka 

w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa” omawiana była w pierwszym zespole, gdzie moderatorem 

dyskusji był Piotr Zwoździak, rzecznik prasowy DOIIB. Drugi zespół dyskutował o „Warunkach wykonywania 

zawodu inżyniera budownictwa w Polsce”. Moderatorem dyskusji była Danuta Paginowska, przewodnicząca 

Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB. Efektem pracy zespołu do spraw etyki był apel skierowany do 

wszystkich uczestników procesu budowlanego. Tekst apelu zamieszczony jest poniżej. Zespół omawiający 

warunki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa skoncentrował się na przeszkodach prawnych we 

właściwym wykonywaniu zawodu, odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawodowej, karnej  

i cywilnej oraz zamówieniach publicznych w budownictwie. Podkreślano potrzebę przygotowania przez PIIB 

własnych projektów ustaw o samorządzie zawodowym i ustawy Prawo budowlane, które byłyby skierowane do 

Sejmu RP jako projekty obywatelskie, gdyż nasz samorząd nie ma ustawowych delegacji do zgłaszania projektów 

ustaw. Wszystkie wnioski zostały zaprotokołowane i po opracowaniu zostaną przedstawione na Okręgowym 

Zjeździe DOIIB w formie uchwały zjazdowej, zawierającej stanowisko DOIIB w tej sprawie  

i przekazanej następnie na obrady najbliższego Krajowego Zjazdu PIIB. Podstawowe rekomendacje zespołu 

przedstawione są poniżej.  

 

 
Apel uczestników II Konferencji Programowej DOIIB Wrocław, 12.12.2015 r. 

„Etyka podstawą budowania właściwego wizerunku inżyniera i technika budownictwa” 
 
Wykonując zawód zaufania publicznego dbajmy o przestrzeganie zasad etyki przez tworzenie odpowiednich 
więzi w grupie zawodowej, bądźmy lojalni i szanujmy się wzajemnie.  
Tylko profesjonalizm, wiarygodność, solidarność zawodowa i wzajemne poszanowanie daje gwarancję wysokiej 
oceny naszej pracy i podniesie rangę zawodu.  
Zwracamy się do wszystkich uczestników procesu budowlanego o wsparcie nas w tych działaniach. 
  

Uczestnicy II Konferencji Programowej DOIIB 

 
REKOMENDACJE  Z PRAC DRUGIEGO ZESPOŁU 

 
Panel Konferencji Programowej DOIIB z dn. 12.12.2015 roku, zatytułowany: „Warunki wykonywania zawodu 
inżyniera budownictwa w Polsce” był prowadzony przez moderatora, Danutę Paginowską, członka Prezydium 
Rady DOIIB, Przewodniczącą Zespołu Prawno Regulaminowego Rady DOIB, członka Komisji Prawno 
Regulaminowej PIIB i członka Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Protokołowaniem dyskusji panelowej zajęła się                
p. Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk, członek Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB.  
Dyskusja prowadzona w obszarze tematyki objętej panelem konferencji była merytoryczna     i obrazowana 
konkretnymi faktami. W wyniku dyskusji powstały główne rekomendacje, które będą przedmiotem dalszej pracy 
Rady DOIIB i powołanych przez nią komisji:  
1. Opracowanie katalogu klauzul zakazanych w umowach o roboty budowlane.  

2. Zabezpieczenie praw autorskich w zakresie powielania projektów budowlanych.  

3. Zdefiniowanie procesu inwestycyjnego w budownictwie na wzór uregulowań niemieckich – od wstępnej 
koncepcji do ostatniej faktury po upływie gwarancji.  



Powyższe winno zostać wypracowane wraz z izbą architektów w oparciu o etykę zadań, odpowiedzialności i cnót 
(podkreślenie znaczenia klasy średniej).  
4. Dokonać, na podstawie obserwacji trendów w UE określenia, na ile jest możliwe wprowadzenie instrumentu 

regulującego ceny a w pierwszej kolejności – podejście do ustalenia poziomu cen.  

5. Zawnioskowanie o zmianę rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – 
w zakresie możliwości pełnienia praktyki na budowach realizowanych na zgłoszenie.  

6. Realizacja powołania inżyniera budownictwa poprzez tworzenie klasy średniej.  

7. Przeforsowanie wprowadzenia do art. 8 ustawy o samorządzie zawodowym inicjatywy ustawodawczej dla 
naszego samorządu.  

8. Pojęcie działań na rzecz lobbingu.  

9. Powołanie zespołu/zespołów ds. jak wyżej oraz do spraw dobrych praktyk w budownictwie (opracowania 
wytycznych).  

10. Wyjście do społeczeństwa z informacją o znaczeniu zawodu inżyniera dla bezpieczeństwa życia obywateli i 
obalenia niezdrowych mitów jakie masowy przekaz kształtuje w opinii społecznej.  

 

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

W roku 2015 odznaczonych zostało wielu członków DOIIB. Odznaczenia otrzymali:  

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI  nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie wniosku PIIB) –  
otrzymał dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr 
 
MEDAL I STOPNIA ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ nadany przez Prezydenta RP (na wniosek DOIIB) otrzymała 
zatrudniona w OKK DOIIB mgr inż. arch. Elżbieta Cegielska 
 
ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GODPODARKI NARODOWEJ nadane przez 
Wiceprezesa Rady Ministrów (na wniosek DOIIB) otrzymali: 

1) mgr inż. Rainer Bulla 
2) dr hab. inż. Eugeniusz Hotała 
3) prof. dr hab. inż. Cezary Madryas 
4) dr hab. inż. Krzysztof Zbigniew Schabowicz 
5) mgr inż. Piotr Zwoździak 
 
ZŁOTE ODZNAKI HONOROWE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA             (na wniosek DOIIB) 
otrzymali:  

1) mgr inż. Andrzej Kudła 
2) mgr inż. Barbara Pawnuk 
3) mgr inż. Janusz Superson 
 

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

1) mgr inż. Grzegorz Biela 
2) mgr inż. Anna Mioduszewska 
3) mgr inż. Zbigniew Kiliszek  
4) mgr Grażyna Musiał 
5) mgr inż. Agnieszka Środek 
6) mgr inż. Krzysztof Wołków 
 

MEDALEM ZAŁUŻONY DLA DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA został 
uhonorowany Jego Eminencja Kardynał Henryk Gulbinowicz, Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej. 
 

Większość odznaczeń została wręczona podczas Gali Inżynierskiej 2015 we Wrocławiu.  
 

Ponadto 11 członków DOIIB otrzymało Dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji, podpisane przez Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Byli to: 

1) Kazimierz Czapliński 
2) Anna Ficner 
3) Eugeniusz Hotała 
4) Władysław Juchniewicz 
5) Aleksander Nowak 
6) Tadeusz Olichwer 
7) Danuta Paginowska  



8) Andrzej Pawłowski 
9) Stanisław Stojewski 
10) Janusz Szczepański 
11) Piotr Zwoździak. 
 

W czerwcu 2015 Uchwałą Rady DOIIB nr 80/R/2015  powołany został  Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień. Prace 
zespołu opisane zostały w punkcie 21 sprawozdania.  

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

W roku 2015 kontynuowano zainicjowaną wiele lat temu współpracę  z  administracją  rządową  i  samorządową 

Dolnego Śląska. Dnia  18 września 2015 roku w Brunowie koło Lwówka Śląskiego  obradowało Forum 

Inżynierskie DOIIB. Forum otwierało corocznie organizowane przez DOIIB Dolnośląskie Dni Budownictwa. 

Spotykają się na nim przedstawiciele dolnośląskiej administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego  

z dolnośląskimi inżynierami, by rozmawiać o problemach nurtujących nasze środowisko.  

W obradach forum wzięli udział: Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  

i Kartograficznego – Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Nowak-Obelinda, 

zastępca kierownika Oddziału Orzecznictwa Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 

Stanisław Chajec, 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 – śląskiej, opolskiej  

i podkarpackiej no i oczywiście wielu członków DOIIB, którzy są delegatami na zjazd.  

Obrady rozłożono na cztery sesje. Tematem pierwszej sesji były: „Warunki działalności inżynierów budownictwa 

w świetle aktualnych przepisów prawnych”. Mecenas Krzysztof Zając wygłosił wykład: „Podstawowe zastrzeżenia 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do aktualnych przepisów Prawa budowlanego”, w którym między innymi 

mówił o tym,  

że Krajowa Rada PIIB zdecydowała się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na niezgodność z 

Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy „deregulacyjnej”, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym. Ożywioną dyskusje oraz skrajnie zróżnicowane opinie wywołała kwestia obowiązku 

określania przez projektanta obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, konsekwencji błędów popełnianych 

przy wyznaczaniu tego obszaru oraz roli organów architektoniczno-budowlanych w tym zakresie.  

Tematem drugiej sesji Forum były: „Przykłady trudności w interpretacji aktualnych przepisów w postępowaniach 

organów administracji budowlanej”. Tu głos zabierali Stanisław Chajec z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i 

Barbara Nowak-Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która wygłosiła wykład: „Formy 

ochrony zabytków; uprawnienia konserwatora w przygotowaniu procesu budowlanego, w procesie budowlanym   i 

w planowaniu przestrzennym. Współpraca z inżynierami”. 

Trzecia sesja spotkania poświęcona była: „Warunkom działalności inżynierów budownictwa w świetle aktualnych 

przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego”. Alicja Meusz, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego omówiła kwestie „Jakości danych gromadzonych w państwowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym        w procesie inwestycyjnym”. Z kolei Gabriel Marek - Zastępca Dyrektora 

Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Wrocławia mówił o tym jak stosować przepisy prawa 

geodezyjnego i kartograficznego w praktyce. Jego interesujące wystąpienie było zilustrowane wieloma 

konkretnymi przykładami i wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy. 

Czwarta sesja Forum, w formie panelu dyskusyjnego, była próbą podsumowania poruszanych problemów. 

Uczestnicy panelu prowadzonego przez Piotra Zwoździaka – rzecznika prasowego DOIIB  wyrażali swoje opinie 

na temat zmian legislacyjnych, których bardzo wiele było w ostatnim czasie i po wymianie zdań doszli do 

wniosku, że praca inżyniera budownictwa staje się coraz trudniejsza – wzrasta odpowiedzialność przy 

jednoczesnym zwiększeniu tempa pracy i coraz większej niejasności tworzonych przepisów prawa. Uznano, że 

należy kontynuować ideę corocznych spotkań dyskusyjnych w takim gronie jak to, które zebrało się na 

tegorocznych obradach Forum Inżynierskiego DOIIB. Przedstawiciele władz samorządowych powiatów 

dolnośląskich byli również zapraszani  na spotkania szkoleniowo-integracyjne organizowane w terenie przez 

Obwodowe Zespoły Członkowskie. Spotkania te zostały opisane w punkcie 2 sprawozdania. 

Przewodniczący Rady – Eugeniusz Hotała, pełniący od roku 2014 funkcje Przewodniczącego Rady ds. 

Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, w roku 2015 brał czynny 

udział w spotkaniach tego gremium.        



 
Należy odnotować bieżącą współpracę z innymi okręgowymi izbami inżynierów budownictwa. Przewodniczący 

Rady lub jego zastępcy uczestniczyli w różnych uroczystościach i konferencjach organizowanych przez inne 

okręgowe izby.   

  

W zakresie współpracy z uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w specjalnościach budowlanych, w miarę 

wolnych miejsc,  studenci tych wydziałów mogli uczestniczyć  

w szkoleniach organizowane dla członków DOIIB. Organizowane byly również prelekcje dla studentów, podczas 

których przedstawiano wymagania stawiane kandydatom na uprawnienie budowlane oraz zasady odbywania 

praktyk. Wspierano działania samorządu studenckiego i kół naukowych z Wydziału Budownictwa Lądowego i 

Wodnego oraz Wydziału Elektrycznego w zakresie patronatu nad studenckimi konferencjami naukowymi, 

panelami dyskusyjnymi. 

 
Wzorem lat ubiegłych zostali wyróżnieni i nagrodzeni studenci – autorzy najlepszych prac dyplomowych. W 
ubiegłorocznej edycji  Konkursu „Constructor Temporis Futuri” laureatami zostali: 

na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej: 

w maju 2015: 

 inż. Barbara Matus 

 inż. Daniel Gawłowski 

 inż. Dawid Wójcik 

 inż. Ewa Bundz 

 inż. Kamil Łaskawiec 
w listopadzie 2015: 

 mgr inż. Anna Malek 

 mgr inż. Aleksandra Piasecka 

 mgr inż. Dorota Jawor 

 mgr inż. Izabella Kędzierska 

 Małgorzata Waliczek 
 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (w listopadzie 2015):  

 mgr inż. Magda Koziara 

 mgr inż. Małgorzata Kuczak 

 mgr inż. Sandra Rembisz. 
 
Idea wyróżniania przez DOIIB absolwentów uczelni technicznych jest pozytywnie odbierana   

w całym środowisku inżynierskim.   

Podobnie jak w latach ubiegłych, DOIIB zapraszała do współpracy branżowe Stowarzyszenia Naukowo-

Techniczne zrzeszone w NOT, a także Dolnośląską Okręgową Izbę Architektów RP. Izba wspierała szkolenia 

branżowe, organizowane przez te stowarzyszenia, w których brali udział również członkowie DOIIB. 

Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń technicznych byli zaproszeni na uroczystą Galę Inżynierską, 

organizowaną we wrześniu 

z okazji Dni Budownictwa.  

 
 
 
 
 
 
ad 14.  
Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów   
 

DOIIB utrzymuje stały kontakt z izbami zagranicznymi, z którymi łączą nas podpisane porozumienia o 

współpracy. Podczas spotkań wymieniane są bieżące informacje dotyczące aktualnych problemów i działań 

podejmowanych przez izby inżynierów nie tylko z Niemiec i Czech, ale także z innych krajów, których 

przedstawiciele zwykle uczestniczą w najważniejszych uroczystościach (Węgry, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, 

Austria). Stwarza to możliwość porównania warunków wykonywania zawodu inżyniera w różnych krajach 

europejskich. Uzyskane informacje są bardzo pomocne przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących usług 

transgranicznych. Otrzymujemy także czasopisma wydawane przez niemiecką i czeska izbę inżynierów. 

Powołany przez Radę DOIIB Zespół ds. współpracy z zagranicą, w razie potrzeby jest gotowy wspomagać 



działania członków DOIIB starających się o uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych za granicą, bądź 

dzięki wspomnianym wyżej kontaktom, bądź dzięki osobistym doświadczeniom członków Zespołu.  

Spotkania z przedstawicielami izb zagranicznych odbywają się także w Polsce, głównie podczas najważniejszych 

zdarzeń organizowanych przez DOIIB.  

Wykaz spotkań dotyczących współpracy z zagranicą znajduje się w poniższej tabeli.  
 

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

zagranicznych 

1. 06.01.2015 Walne zgromadzenie CKAIT Hradec Kralove A.Ficner, A.Pawłowski 

2. 22-23.01.2015 
 

23 Bayerischer Ingenieurtag Monachium J.Czupajłło, A.Pawłowski 

4. 04.06.2015 Wycieczka do Berlina – 
lotnisko Tempelhof  

Berlin A.Fokczyńska, A.Pawłowski 
przy współpracy Berlińskiej Izby 
Budowlanej (Baukammer Berlin) 

5. 03.07.2015  Jubileum 25 Jahre Bayerische 
Ingenieurekammer-Bau” 
 

Monachium A.Pawłowski 

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

Współpraca z mediami prowadzona była przez Przewodniczącego Rady DOIIB Eugeniusza Hotałę oraz rzecznika 

prasowego DOIIB Piotra Zwoździaka. W roku 2015 działania w tym zakresie skupiły się przede wszystkim na 

uruchomieniu Telewizji Internetowej DOIIB, która rozpoczęła swoją działalność podczas II Konferencji 

Programowej, 12 grudnia 2015 roku, nagrywając sprawozdanie z Konferencji oraz wykład dr hab. Jana 

Wadowskiego pt.: „Etyka w zawodzie inżyniera budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem etyki 

odpowiedzialności”. We współpracy TVP Wrocław i DOIIB powstał program o warunkach rozpoczynania kariery 

zawodowej przez młodych inżynierów budownictwa. Program ten został wyemitowany w dniu 17 czerwca 2015 

roku w ramach cyklu PRACA < BIZNES > INOWACJE. Miesięcznik samorządowo – gospodarczy WIADOMOŚCI 

DOLNOŚLĄSKIE  trzykrotnie w roku 2015 publikował artykuły na tematy związane z naszą działalnością. I tak w 

numerze 42, z kwietnia 2015 r., Przewodniczący Rady DOIIB omówił realizację priorytetów naszego samorządu w 

ostatnim okresie, natomiast rzecznik prasowy przedstawił informację o I Konferencji Programowej oraz o I 

Mistrzostwach DOIIB w narciarstwie alpejskim. W numerze 44,  z sierpnia 2015 r., ukazał się artykuł pt. 

„Uprawnienia  budowlane – trudny stopień kariery”, w którym wypowiadali się  między innymi uczestnicy letniej 

sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.  

W numerze październikowym, ukazał się artykuł podsumowujący Dolnośląskie Dni  Budownictwa zakończone 

Galą Inżynierską. Zaprezentowano w nim  laureatów KONKURSU DOIIB INŻYNIER ROKU oraz wystąpienie 

Przewodniczącego Rady DOIIB. Rozpoznawalność naszego środowiska w mediach jest już zauważalna. 

Świadczą o tym również zaproszenia naszych członków do komentowania wydarzeń z naszej branży. Takich 

wystąpień w telewizji regionalnej było w roku ubiegłym dwa oraz jedno wystąpienie radiowe.  

 

W telewizji internetowej DOIIB, do której link umieszczony jest na górnym poziomym pasku strony startowej 
www.dos.piib.org.pl można w dowolnym czasie obejrzeć następujące materiały: 

 Gala Inżynierska 2015 (25.09.2015) 

 Spotkanie szkoleniowe DOIIB w Kudowie Zdroju (27-28.11.2015) 

 Życzenia świąteczne (grudzień 2015) 

 Wykład: Etyka w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego (12.12.2015) 

 Konferencja programowa Delegatów na Zjazd DOIIB (12.12.2015) 

 Program Festiwalu Budownictwa DOIIB (styczeń 2016) 

 Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych (25.01.2016) 

Baza materiałów jest sukcesywnie rozbudowywana. 
 
 
ad 16.  
Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych   
 

Obejmowanie patronatem wydarzeń środowiskowych oraz czynne wspieranie ich organizacji stało się elementem 

umacniania w odbiorze społecznym pozycji inżyniera budownictwa jako przedstawiciela zawodu zaufania 

publicznego.  W działalność tą między innymi wpisuje się wspieranie inicjatyw studentów przygotowujących się do 

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


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 

został w punkcie 13 sprawozdania. 

 
WYKAZ WYDARZEŃ OBJĘTYCH PATRONATEM  DOIIB  W ROKU 2015 
 

Lp. Data 
wydarzenia 

Nazwa wydarzenia 

 
1 

 
25.03.2015 

 
XII Warsztaty Projektanta organizowane przez INTERsoft (Wrocław) 

 
2 

 
27-29.03.2015 

 
XXIX edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz 
TARBUD 2015 (Wrocław) 
 

 
3 

 
29-31.05.2015 

 
XIII Krajowy Zjazd Młodej Kadry organizowany przez Wrocławski Oddział PZITB. 

 
4 

 
21-25.09.2015 

 
Projekt naukowo-techniczny ElektroTrip 2015 organizowany przez Akademickie 
Koło SEP przy Politechnice Wrocławskiej. 

 
5 

 
6-7.10.2015 

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

 
6 

 
12-14.10.2015 

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

 
7 

 
26-27.11.2015 

 
Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe, organizowane przez 
Katedrę Mostów i Kolei Politechniki Wrocławskiej pod hasłem: „Mosty łukowe. 
Projektowanie, budowa, utrzymanie.” 

 
8 

 
2-5.12.2015 

 
XIV Konferencja Naukowo- Techniczna REMO 205 organizowana przez Wrocławski 
Oddział PZITB. 

 
 
 
ad 17.  
Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB i działalność samopomocowa   

 
W roku 2015 Składy Zespołu ds. zapomóg losowych odbyły 10 posiedzeń. Pozytywnie rozpatrzono 45 wniosków i 

wypłacono zapomogi finansowe na łączną kwotę 46400 zł. Każdy wniosek był szczegółowo przeanalizowany 

przez Składy Zespołu ds. zapomóg losowych.  

Na posiedzeniu w dniu 22.10.2015 r. Rada DOIIB podjęła Uchwałę nr 150/R/2015 w sprawie przyznawania 

członkom DOIIB zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Jednorazowa 

zapomoga przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka - będącemu członkiem DOIIB i  jest 

wypłacana w kwocie 700 złotych.  

W roku 2015 wypłacono zapomogi z tego tytułu na łączną kwotę 5600 złotych. 

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

 
W roku 2015 na dotychczasowych zasadach prowadzone były działania mające na celu utrzymanie siedziby 

DOIIB w pełnej sprawności technicznej. Polegały one na      regularnym przeprowadzeniu okresowych 

przeglądów technicznych wbudowanych urządzeń w tym m.in: instalacji alarmowej, p.pożarowej, klap 

przeciwpożarowych, dźwigów, kotłowni, wentylacji mechanicznej, kominów dymowych  oraz na usuwaniu 

bieżących awarii, szczególnie              w zakresie  przecieków w instalacji centralnego ogrzewania oraz naprawy 

oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. W celu zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu, w 2015 r. nastąpiła 



zmiana sposobu ochrony budynku z 24 godzinnej ochrony osobowej na 14 godzinną. W pozostałych godzinach 

obiekt jest monitorowany zdalnie. W celu optymalizacji zagospodarowania przestrzeni i poprawienia jakości 

pracy  przebudowano pomieszczenia OROZ uzyskując znacznie większą powierzchnię. Zlikwidowany został 

pokój gościnny,  

a jego pomieszczenie przeznaczone zostało na potrzeby Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  

Po 9-letnim użytkowaniu budynku zostały odnowione jego wnętrza. Odmalowano pomieszczenia biurowe oraz 

klatkę schodową i wymieniono wykładzinę podłogową. Prowadzone prace nie kolidowały z bieżącą działalnością 

biura. W celu poprawy jakości  komunikacji internetowej z biurem DOIIB w grudniu 2015 r. została podpisana 

umowa  

z  Orange Polska SA na dostawę usługi pn.: miejski ETHERNET (uruchomienie złącza symetrycznego 10/10 MB. 

W związku z podjęciem przez Radę DOIIB decyzji o odstąpieniu od dalszego wynajmowania lokalu 

gastronomicznego z powodu braku opłacalności   

i przeznaczeniu pomieszczeń na parterze na cele biurowe, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

pozwoleniem na ich przebudowę. Obecnie trwają prace projektowe. Ponieważ piwnice budynku podlegają 

zawilgoceniu (co podlegało analizie w 2014r), podjęto decyzję aby projekt przewidywał również sposób 

zabezpieczenia budynku przed dalszym zawilgoceniem. Podjęto działania zmierzające do sprzedaży 

wyposażenia zaplecza kuchennego w tym min.: regałów, lodówek i pieców kuchennych.  

 
 
ad 19.  
Administrowanie nieruchomością DOIIB w Przesiece, kontynuacja działań związanych ze sprzedażą 
obiektu  

 
Działania dotyczące nieruchomości polegały  na zabezpieczeniu budynku „Wzgórze Marty”    i terenu wokół niego 

przed degradacją techniczną wynikającą z nieużytkowania obiektu.       W tym celu zlecono przeprowadzenie prac 

porządkowych wokół budynku. Obiekt jest monitorowany zdalnie przez firmę PIAST. Firma ta również dokonuje 

codziennych obchodów stanu budynku. W 2015 r. kontynuowano działania związane ze sprzedażą obiektu.  

W czerwcu 2015 r. Rada DOIIB podjęła decyzję o obniżeniu ceny sprzedaży budynku  

do kwoty 990 tys. zł. Zainteresowani zakupem klienci po obejrzeniu obiektu i zapoznaniu się z inwentaryzacją 

obiektu odstępowali od dalszych negocjacji. W grudniu 2015 r. Rada DOIIB podjęła kolejną uchwałę o obniżeniu 

ceny sprzedaży budynku do kwoty 800 tys. zł.  

O podjętych działaniach zostali poinformowani  potencjalni klienci.  

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

 
Rada  DOIIB  na  bieżąco  na swych posiedzeniach była  informowana  o  działaniach wszystkich organów Izby, 

które w roku 2015 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 2015. 

Rada DOIIB zapewniła dobre warunki organizacyjne i finansowe działania tych organów. 

 
 
ad 21.  
Działania zespołów i komisji Rady DOIIB  
 

W minionym, 2015 roku, działały następujące zespoły i komisje Okręgowej Rady DOIIB: 
 
21.1  Zespół Prawno – Regulaminowy  

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



 
Zespół Prawno Regulaminowy Rady DOIIB w roku 2015 działał na podstawie regulaminu pracy tego 

Zespołu. Powołany zespół wspomagał swoją pracą Radę  

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 2015 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 2015 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. 

Zespół przygotował opinie i pracował nad projektami zapisów do  następujących projektów: 

 
1) ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane,  
2) projekt ustawy Kodeks budowlany, 
3) poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

4) projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw, charakterystyki 
energetycznej budynku lub części budynku, w ramach tzw. konsultacji społecznych, 

5) Statut PIIB, 
6) opiniowanie -  załącznika nr 2 do Uchwały Zjazdu nr 27/Z/2015 r., zawierającego  wnioski złożone 

przez delegatów XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB skierowane do rozpatrzenia 
przez Radę DOIIB, 

7) projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego, 

8) projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich  
Unii Europejskiej, 

9) projekt ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (projekt wdrażający 
dyrektywy: klasyczną i sektorową), 

10) wiele innych konsultacji, uwag, spotkań dotyczących projektów i aktualnie obowiązujących aktów 
prawnych. 

 
21.2  Kapituła Konkursu "Inżynier Roku” dla członków DOIIB  

do końca stycznia 2015 r. tj. do czasu rezygnacji z członkostwa w Izbie Pana Aleksandra  Nowaka, skład 
Kapituły był następujący: 
Przewodniczący:  Aleksander Nowak 
Z-ca przewodniczącego:  Andrzej Kudła 
Sekretarz:   Anita Fokczyńska 
Członkowie:   Ewa Dobrowolska 
     Grażyna Kaczyńska 
     Tadeusz Olichwer 
     Barbara Pawnuk 
     Tadeusz Ponisz  
dd marca 2015 r. Kapituła pracowała w następującym składzie:  
Przewodniczący:            Andrzej Kudła 
Z-ca przewodniczącego:  Anita Fokczyńska  
Sekretarz:   Barbara Pawnuk 
Członkowie:   Ewa Dobrowolska 
     Grażyna Kaczyńska 
     Tadeusz Olichwer 
     Tadeusz Ponisz  
 
 
W roku 2015 Kapituła po raz piąty wyłoniła laureatów Konkursu INŻYNIER ROKU.  

W edycji za rok 2014 wpłynęło 11 zgłoszeń, z czego 2 nie spełniały warunków formalnych, zatem w 

konkursie ocenianych było 9 zgłoszeń, po 3 w każdej kategorii. 

 



TYTUŁ INŻYNIERA ROKU 2014  
wraz ze statuetką i nagrodą w wysokości 10.000 zł otrzymali: 
 

w kategorii PROJEKTANT: 
dr inż. Maciej Minch za projekt konstrukcji Afrykarium – Oceanarium na terenie ZOO Wrocław 

 
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY: 
mgr inż. Jakub Trojanowski za realizację budowy obiektu Silver Tower Center przy Placu Konstytucji 3 
Maja we Wrocławiu 
 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 
mgr inż. Andrzej Ptak za nadzór inwestorski nad realizacją Hali Widowiskowo-Sportowej RCS przy ul. 
Odrodzenia 28 B w Lubinie 
 
 
WYRÓŻNIENIA oraz miniatury statuetek otrzymali: 
 

w kategorii PROJEKTANT: 

 mgr inż. Jan Bernard Michalski za projekt wiaduktu kolejowego nad ulicami: Polna Droga  

i Sprzymierzeńców w Świdnicy 

 mgr inż. Marek Śródka za projekt Green Day: „Budowa budynku biurowego z częścią usługowo-
handlową i garażem podziemnym”  we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 9 

 
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY: 

 Zespół pod kierunkiem mgr inż. Mariusza Głowackiego w składzie: 

mgr inż. Jarosław Brodowski, mgr inż. Sławomir Drążkiewicz, mgr inż. Marcin Endel-Ragis, mgr inż. 
Maciej Figiel, mgr inż. Grzegorz Gad, mgr inż. Zbigniew Jagodziński, mgr inż. Monika Pustelnik, mgr inż. 
Adam Szczepański, mgr inż. Konrad Wiśniewski za realizację budowy budynku biurowego z częścią 
usługowo-handlową i garażem podziemnym „Green Day” przy ul. Szczytnickiej 9 we Wrocławiu 
 

 Zespół pod kierunkiem mgr inż. Tomasza Mędrykiewicza w składzie: kierownik budowy mgr inz. Tomasz 

Mędrykiewicz, kierownik robót – mgr inż. Waldemar Pietrowski za realizację budowy Afrykarium – 

Oceanarium na terenie ZOO Wrocław usługowo-handlową i garażem podziemnym”  we Wrocławiu przy 

ul. Szczytnickiej 9  

  
w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

 inż. Jacek Ogórek za nadzór inwestorski nad zabezpieczeniem skarp zbocza masywu Boguszy (Góry 
Włodzickie) w celu zatrzymania procesów osuwiskowych w ramach zadania: „Budowa obwodnicy Nowej 
Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej       nr 381 – etap III” 

 

 mgr inż. Teresa Pawłowska za nadzór inwestorski nad budową wiaduktu stanowiącego część realizacji 
budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda drogi wojewódzkiej nr 395 do 
drogi krajowej nr 94) 

 
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Gali Inżynierskiej  w dniu 25.09.2015 r. Aktualnie 

obowiązujący tekst regulaminu konkursu dostępny  jest na stronie internetowej Izby.  

 

 

21.3  Komisja ds. zamówień w roku 2015 pracowała składzie: 

Przewodniczący:  Andrzej Kudła 
Członkowie:   Andrzej Pawłowski 

      Janusz Szczepański 
 

W celu optymalizacji zagospodarowania przestrzeni w siedzibie DOIIB we Wrocławiu     i poprawienia 

jakości pracy, Rada DOIIB podjęła Uchwałę nr 85/R/2015 w sprawie wykonania w siedzibie bieżących prac 

konserwacyjnych polegających na odmalowaniu pomieszczeń biurowych, klatki schodowej, wymianie 

wykładziny podłogowej oraz przebudowie pomieszczeń OROZ i likwidacji pokoju gościnnego. 

Pomieszczenie przeznaczone zostało na potrzeby Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Komisja ds. zamówień, 

zgodnie z obowiązującymi w DOIIB procedurami, przeprowadziła postępowanie ofertowe i dokonała 

wyboru wykonawcy prac budowlanych. Prace zostały zakończone w październiku 2015 r. 

W związku z Uchwałą Rady DOIIB nr 33/R/2015 dotyczącą rezygnacji z dalszego wynajmu lokalu 

gastronomicznego i przeznaczeniu jego  pomieszczeń na cele statutowe, Komisja ds. zamówień dokonała 

wyboru oferty na opracowanie projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami                  i kosztorysem inwestorskim. Projekt zostanie opracowany w I kw. 2016 r. 



Ponadto w roku  2015 zgodnie z obowiązującymi  zasadami dokonywania zakupów, DOIIB   na podstawie 

rekomendacji Komisji zakupiła m. in: 

1) w styczniu - kserokopiarkę Kyocera  i drukarkę na potrzeby sekretariatu (wymiana sprzętu) za kwotę 

brutto 6393,54 zł; 

2) w marcu - dwie kawiarki na potrzeby OKK i sekretariatu  za łączną  kwotę brutto 4338,00 zł; 

3) w październiku - meble do nowego pokoju Radcy Prawnego i Koordynatora OROZ  za kwotę brutto 

3515,34 zł; 

4) w grudniu – krzesła biurowe na potrzeby biura na I piętrze (wymiana zużytych)  

za kwotę brutto 2317,32 zł.         

  
 
21.4  Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB pracował w składzie: 

Przewodniczący:  Adrian Ciejak 
Członkowie:   Rainer Bulla 
     Wiesława Grzelka-Zimmermann 
   Tadeusz Ponisz 
   Janusz Szczepański 
   Ewa Ulicka 
 
Do zadań  Zespołu należy rozpoznawanie potrzeb i rekomendowanie działań niezbędnych dla 

prawidłowego utrzymania nieruchomości DOIIB  (siedziba DOIIB we Wrocławiu i Wzgórze Marty w 

Przesiece), w tym w szczególności: 

       kontynuacja dotychczasowych działań;  

       monitoring stanu technicznego, w tym przeglądy okresowe;  

       rekomendowanie Radzie DOIIB niezbędnych prac budowlanych i porządkowych;  

       realizacja uchwał Rady DOIIB dotyczących nieruchomości DOIIB;  

       nadzór nad realizacją zleconych prac budowlanych i porządkowych. 

Szczegółowy opis działań Zespołu został zawarty w pkt. 18 i 19 sprawozdania. 

  
 
21.5  Zespół ds. zbycia nieruchomości w Przesiece w składzie: 

Przewodniczący:  Andrzej Kudła 
Członkowie:   Rainer Bulla  
   Wiesława Grzelka-Zimmermann 
   Janusz Szczepański 
 

Do zadań Zespołu należy rekomendowanie i nadzorowanie działań związanych  

ze sprzedażą nieruchomości w Przesiece. W roku 2015  kontynuowano działania związane ze sprzedażą 

obiektu. Ponieważ budynek od  dnia zakupu w 2008 r. jest nieużytkowany, pomimo działań 

zabezpieczających ulega stopniowej degradacji. Budynek jest wystawiony na sprzedaż przez biuro 

nieruchomości WGN sp. z o.o. we Wrocławiu, z którym DOIIB ma podpisaną umowę. Niezależnie od 

zlecenia sprzedaży przez WGN, w 2015 r. DOIIB wykupiła kilkakrotnie sesje ogłoszeniowe w prasie 

ogólnopolskiej. Na budynku Wzgórze Marty został wywieszony nowy baner informujący o sprzedaży 

budynku. W związku z brakiem zainteresowania, w czerwcu 2015 r. Rada DOIIB podjęła decyzję o 

obniżeniu ceny sprzedaży budynku do kwoty 990 tys. zł. Zainteresowani zakupem klienci po obejrzeniu 

obiektu i zapoznaniu się z jego inwentaryzacją odstępowali od dalszych negocjacji. W grudniu 2015 r. 

Rada DOIIB podjęła kolejną uchwałę o obniżeniu ceny sprzedaży budynku do kwoty 800 tys. zł. O 

podjętych działaniach zostali poinformowani  potencjalni klienci.  

 
 
21.6  Zespół ds. współpracy z zagranicą pracował  w składzie: 

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

 
 

21.7  Zespół Organizacyjny XIV Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w 2015 r. 



pod przewodnictwem Tadeusza Olichwera zakończył prace po przeprowadzeniu XIV Zjazdu DOIIB. Do 
organizacji kolejnego, XV Zjazdu, został powołany w dniu 03.09.2015 r.  Zespół Organizacyjny XV 
Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w roku 2016  w składzie:      

Przewodniczący:  Tadeusz Olichwer  
Z-ca Przewodniczącego: Barbara Pawnuk 
 Członkowie:   Małgorzata Czajkowska  
     Ewa Karkut-Żabińska 
     Danuta Paginowska 
     Janusz Szczepański 
          
Zadaniem Zespołu jest opracowanie harmonogramu działań związanych z organizacją XV Okręgowego 

Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, podział zadań na poszczególnych członków Zespołu oraz realizac ja 

zadań zgodna z przyjętym harmonogramem. Do zadań Zespołu należy również zabezpieczenie 

organizacyjne przedsięwzięcia, tj. rezerwacja sali, zapewnienie elektronicznego głosowania, ustalenie listy 

gości, przygotowanie zaproszeń itp. We wrześniu 2015 r. opracowano terminarz działań 

przygotowawczych do XV Zjazdu, który został przyjęty przez Radę w formie Uchwały w dniu 22.10.2015 r. 

Prace Zespołu trwać będą do czasu zakończenia XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 

   

 
21.8  Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB  

pracowała w roku 2015 w następującym składzie:  
Przewodniczący:   Andrzej Pawłowski 
Członkowie:   Jan Czupajłło (do 25.06.2015 r., po złożeniu rezygnacji) 
     Anita Fokczyńska 

Wiesława Grzelka-Zimmermann 
Marek Jagiełło 
Maciej Kubat 

     Tadeusz Olichwer 
Danuta Paginowska 
Ryszard Rotter 
Roma Rybiańska 
Zbigniew Wnęk (od 25.06.2015 r.) 

 
Ze względu na obowiązki zawodowe, z pracy w Komisji zrezygnował kol. Jan Czupajłło. Na jego miejsce 

25 czerwca 2015 r. został powołany kol. Zbigniew Wnęk.    

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, 

9) przygotowania do wykorzystania telewizji internetowej w działalności szkoleniowej.  

 

W roku 2015 Komisja zbierała się trzykrotnie: 15 marca, 8 lipca oraz 1 grudnia.  

W czasie posiedzeń określano plan działania na kolejny okres, 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. Zainteresowani członkowie Komisji 

brali również udział   w spotkaniu w dniu 17 sierpnia, podczas którego, pod przewodnictwem kol. Piotra 

Zwoździaka, dyskutowano o planach rozwoju telewizji internetowej DOIIB, w tym           o możliwościach i 

formach jej wykorzystania w celach szkolenia. Przewodniczący Komisji uczestniczył w posiedzeniach 

Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB, które odbywają się cyklicznie w 

Warszawie (20.03.2015r., 29.05.2015r., 28.10.2015r.,11.12.2015r.). Dyskutowano, oprócz stałego punktu 



programu tych spotkań – propozycjach i ocenach ogólnopolskich szkoleń internetowych -  przede 

wszystkim sprawy wymuszonego przez zmiany w prawie obowiązkowego szkolenia dla osób skreślonych 

z listy członków i ponownie ubiegających się o wpis, zagadnienia regulaminowe, sposoby realizacji 

doskonalenia zawodowego w izbach okręgowych. Część jednego z posiedzeń była poświęcona 

problematyce BIM (modelowanie informacji o budynkach), która w coraz większym zakresie wkracza do 

praktyki budowlanej. Kontynuowana jest współpraca  

z organizacjami technicznymi i uczelniami. Szkolenia związane z instalacjami elektrycznymi, które 

koordynuje kol. Tadeusz Olichwer, organizowane są wspólnie ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. 

Obowiązuje także umowa z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych. Na podstawie 

osobnego porozumienia z Odziałem Wrocławskim Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa członkowie DOIIB nadal mogą bezpłatnie korzystać  z zasobów bibliotecznych Ośrodka 

Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB. Tradycyjnie, podczas Targów Budowlanych TARBUD, DOIIB 

organizuje (kol. Grażyna Kaczyńska) otwarty dla wszystkich zwiedzających, blok prezentacji obiektów 

budowlanych i krótkich szkoleń pod hasłem Vademecum Budowlane. Oprócz szkoleń organizowanych 

wspólnie z wrocławskimi uczelniami technicznymi wspierane są także najważniejsze dolnośląskie 

konferencje, w obradach których mogą zwykle uczestniczyć członkowie Izby. Wspierana jest również 

nauka języków obcych w formie indywidualnego dofinansowania uczestnictwa w kursach lingwistycznych. 

Szczegóły podejmowanych  

w roku 2015 działań szkoleniowych znajdują się w tabelach w punkcie 8 sprawozdania.    

 
21.9  Składy Orzekające ds. indywidualnych członków DOIIB  

pracowały w trzyosobowych zespołach, w skład których wchodziły osoby spośród niżej wymienionych: 
Przewodnicząca:  Grażyna Kaczyńska 
Członkowie:   Wiesława Grzelka-Zimmermann 

Roma Rybiańska 
Anita Fokczyńska  

W roku 2015 odbyło się 12 posiedzeń Składów Orzekających, na których rozpatrzono niżej wymienione 
wnioski: 

       399 wnioski o wpis do izby 
       166 wniosków o przywrócenie członkostwa 

     338 wnioski o zawieszenie członkostwa 
         48 wniosków o skreślenie 

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

       zawieszono 192osób (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.) 
       skreślono 145 osoby (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.) 

Dokonano 5 wpisów transgranicznych 
 

 
21.10 Skład Orzekający DOIIB ds. członkostwa transgranicznego DOIIB 

pracował w tym samym jak rok wcześniej trzyosobowym składzie: 
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 2015 odbyło się   8 posiedzeń. 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 2015 r. wpłynęło 6 wniosków, w tym 3 od 

obywateli Niemiec i 3 od obywatela Czech. Wszystkie dotyczyły wykonywania w Polsce usługi projektanta 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dokonano pięciu wpisów, jeden wniosek nie został rozpatrzony 

z powodu braków formalnych nie uzupełnionych przez wnioskodawcę.  

 
21.11 Rada Programowa czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”  

działa bez zmian od 2010 r. w składzie : 
Przewodniczący:  dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr. 
Członkowie:   prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk 
     prof. dr inż. Kazimierz Czapliński 
     dr inż. Andrzej Pawłowski 
     mgr inż. Agnieszka Środek 
 



Redagowanie i publikacja czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie” w roku 2015 zostały omówione w 
punkcie 6 sprawozdania. 

 
21.12 Zespół organizacyjny FORUM INŻYNIERSKIEGO  

został powołany 12.02.2015 r. w składzie:  
Przewodniczący:  Eugeniusz Hotała 
Członkowie:              Andrzej Pawłowski  
     Janusz Szczepański 
     Małgorzata Czajkowska 
       
Zespół zorganizował Forum Inżynierskie w Brunowie koło Lwówka Śląskiego w dniu  18 września 2015 r.  
Tematyka obrad obejmowała: 
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. 
W obradach Forum wzięło udział 158 uczestników, w tym 108 członków DOIIB.  
 

 
21.13 Zespół ds. zapomóg losowych  

w okresie sprawozdawczym pracował 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. Zespół zajmuje się również przyznawaniem zapomogi z 

tytułu urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. 

Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 17 sprawozdania.  

 
 

21.14 Zespół ds. zmiany siedziby DOIIB w składzie: 

Przewodniczący:  Piotr Zwoździak 
Członkowie:   Rainer Bulla 
     Wiesława Grzelka-Zimmermann 
     Marek Kaliński 
     Andrzej Kudła 
     Daniel Jarząbek 
     Tadeusz Olichwer 
     Janusz Szczepański 
 
Prace Zespołu przedłużono najpierw na rok 2015, a w grudniu 2015 r. Rada postanowiła przedłużyć jego 

prace do grudnia 2017 r. Zespół w roku 2015 spotkał się dwa razy. Z przeprowadzonej analizy 

pomieszczeń będących w zagospodarowaniu  

na cele działalności Izby wynikał brak powierzchni dla archiwum oraz brak jednego pomieszczenia dla 

działalności merytorycznej. Z tytułu rozwiązania umowy z najemcą lokalu gastronomicznego zwolniły się 

pomieszczenia do tej pory zajmowane na tą działalność. Rada podjęła działania związane z 

wykorzystaniem tej powierzchni na cele związane z funkcjonowaniem Izby. Z tego to tytułu Zespół zawiesił 

swoją działalność na czas nie określony i działania ograniczyły się tylko do monitorowania rynku 

nieruchomości, celem znalezienia odpowiedniego terenu do budowy nowej siedziby. Jak do tej pory nie 

znaleziono terenu w dobrej lokalizacji i za dobrą cenę. Warunki potrzebne do budowy nowej siedziby 

zostały określone w poprzednim okresie sprawozdawczym. 

 
  
21.15 Komisja Likwidacyjna pracowała w składzie:: 

Przewodniczący:  Janusz Szczepański 
Członkowie:   Ewa Ulicka 

Izabela Zakrzewska 
 
W roku 2015 komisja w związku z przeprowadzonym remontem pomieszczeń  zlikwidowała zaplecze 

kuchenne w pokoju OROZ. Ponadto komisja zajmowała się również sprawą likwidacji wyposażenia 



gastronomicznego DOIIB. 

 
 

21.16 Zespół organizacyjny I Zawodów Narciarskich DOIIB pracował w składzie: 

Przewodniczący:  Piotr Zwoździak 
Członkowie:   Daniel Jarząbek 
     Marek Kaliński 
 
W dniu 14 lutego 2015 r. odbyły się I Mistrzostwa DOIIB w narciarstwie alpejskim. Zawody 

przeprowadzono w ośrodku narciarskim Czarna Góra. W imprezie uczestniczyło prawie 50 osób. 

Rywalizowano w VI grupach wiekowych, osobno dla pań i panów. Najmłodszy zawodnik miał 4 lata a 

najstarszy 72 lata. Zawody rozegrano  

w dwóch przejazdach, przyjmując wynik lepszego przejazdu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

medale a pierwsza  trójka  w każdej kategorii pamiątkowe puchary. Wyniki zawodów zostały opublikowane 

na stronie internetowej DOIIB oraz     w WIADOMOŚCIACH DOLNOŚLĄSKICH. Na rok 2016 zostały 

zaplanowane zawody na dzień 28 lutego, również w ośrodku narciarskim Czarna Góra. Przewiduje się 

udział około 80 do 100 uczestników. W roku 2016 sprawozdanie z zawodów  zostanie wyemitowane przez 

naszą telewizję internetową TV DOIIB. 

 
 
21.17 Zespół ds. przygotowania obchodów XV- lecia DOIIB  

został powołany w czerwcu 2015 r. w składzie: 
Przewodniczący:  Piotr Zwoździak 
Członkowie:   Anita Fokczyńska 
     Daniel Jarząbek 
     Danuta Paginowska 
     Ryszard Rotter 
     Janusz Szczepański 
     Rafał Zarzycki 
 
Zespół podzielił się częściowo zadaniami i na dzień sporządzenia sprawozdania wykonano kilka 

przymiarek co do scenariusza obchodów. Uznano, że w obchodach powinna uczestniczyć jak największa 

liczba członków Izby. Będzie to okazja do podsumowania naszej działalności za ten okres i jak to zwykle 

bywa przy okrągłych rocznicach stanie się to okazją do wyróżnienia najbardziej zaangażowanych 

członków naszego samorządu. Zespół do czerwca 2016 przygotuje szczegółowy scenariusz oraz wstępny 

preliminarz kosztów. 

 
 
21.18 Zespół ds. związanych z obchodami ESK Wrocław 2016  

został powołany w IV kwartale 2015 r. w składzie: 
Przewodniczący:  Rainer Bulla 
Z-ca Przewodniczącego:   Andrzej Pwłowski 
Członkowie:   Tomasz Białek 
     Anita Fokczyńska 
     Marek Kaliński 
     Danuta Paginowska 

Roma Rybiańska 
Agnieszka Środek 
Rafał Zarzycki 

  
DOIIB w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 organizuje Festiwal Budownictwa. 

Patronat honorowy nad Festiwalem objął JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz 

Więckowski. Hasłem przewodnim Festiwalu jest: Odbudowa i Budowa Tradycja. Postęp. Innowacyjność. 

W ramach Festiwalu organizowane będą koncerty, wycieczki, projekcje filmów dokumentalnych  

o Wrocławiu, wystawy oraz dyskusje. Zwieńczeniem Festiwalu będzie uroczysta Gala Inżynierska z 

udziałem przedstawicieli władz i parlamentarzystów, partnerów strategicznych, sponsorów oraz 

przedstawicieli izb inżynierów budownictwa z Polski, Czech, Niemiec a także hiszpańskiego miasta San 

Sebastian, które również jest ESK 2016. Zespół przygotował projekt programu Festiwalu, który 

prezentujemy poniżej: 

 
 

FESTIWAL BUDOWNICTWA 
Odbudowa i Budowa 



Tradycja. Postęp. Innowacyjność. 
czerwiec 2016 – wrzesień 2016 

 
Organizator:  Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Patronat honorowy: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej 
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski 

Partnerzy strategiczni: Budimex SA, Skanska S.A.,  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,  
PB Inter-System S.A., HOBAS System Polska Sp. z o.o., 
Wilo Polska Sp. z o.o., Archicom Holding Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

PROGRAM 
 

1) NARODOWE FORUM MUZYKI   (07.06.2016 r.) 

     Koncert – Chór Filharmonii Narodowej, Chór NFM,  

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej,  

Jacek Kasprzyk – dyrygent,   

Richard Wagner „Tristan i Izolda” 

- udział – 200 osób 

- zwiedzanie NFM oraz prelekcja i dyskusja z uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

2) PRZEGLĄD FILMÓW DOKUMENTALNYCH O WROCŁAWIU  (17.06.2016 r.) 

Kino Nowe Horyzonty, sala na 450 miejsc. Jednodniowy pokaz filmów dokumentalnych o Wrocławiu. 
Pokaz rozpocznie prelekcja historyka, bądź historyka architektury. Projekcja każdego filmu poprzedzona 
zostanie krótkim wstępem wprowadzającym widza w kontekst powstania filmu. 

    REPERTUAR: 

Fragmenty PKF z lat 1945-1965, 20-25 minut  
Blok kilku - kilkunastu fragmentów Polskiej Kroniki Filmowej dotyczących Wrocławia, odbudowy i 
architektury miasta. Blok zostanie przegrany i przygotowany specjalnie  
na potrzeby tego pokazu. 

Wrocław 1959 (1959), reż. Jadwiga Plucińska, 12 minut  
Wrocław roku 1959 jest miastem kontrastów. Z jednej strony pulsujące życiem, nowoczesne 
śródmieście, z drugiej zaniedbane, ciągle jeszcze leżące w ruinach przedmieścia. Ale nawet w 
warunkach, które dla dzisiejszego mieszkańca miasta wydawałyby się karygodne, można znaleźć 
przysłowiowy własny kąt, gdzie można urządzić sobie życie. 

Nasz Wrocław (1974), reż. Bogusław Rybczyński, 38 minut 
Film zrealizowany na zamówienie władz Wrocławia, ukazuje dzieje miasta od ostatnich akordów Festung 
Breslau po połowę lat siedemdziesiątych. Widzimy najpierw walki o miasto, potem jego ruiny i wreszcie 
odbudowę (fragmenty archiwalnych kronik filmowych). W dalszej kolejności ukazane zostało życie 
kulturalne i przemysłowe miasta oraz sielankowe scenki  
z wrocławskich ulic, dyskotek oraz innych ówczesnych atrakcji Wrocławia. W finale panorama miasta z 
lotu ptaka. 

Odbudowa Wrocławia (2005), reż. Marcin Bradke, 28 minut 
Film opowiada o powojennej odbudowie Wrocławia, ukazuje problemy, jakie towarzyszyły temu 
przedsięwzięciu. Autorzy przypominają historię miasta i jego wielokulturową przeszłość.  

40 dni wrocławskiej fabryki wagonów (1947), realizacja  K. Gordon, 15 minut  
Relacja z uruchomienia fabryki wagonów we Wrocławiu. 

Wrocławski eksperyment (1966), realizacja W. Norbert, 10 minut 
Wielki remont miasta, zatłoczone ulice, niedogodności , ciasne przejścia dla pieszych, drewniane kładki, 
praca maszyn przy ubijaniu nowego asfaltu na drogach – słowem wielki remont miasta. 

Wrocławskie dworce kolejowe (2008), realizacja Kinga Wołoszyn-Świerk, 13 minut 
Początki historii wrocławskiego węzła kolejowego sięgają I polowy XIX wieku. Dla  
budowniczych i projektantów kolej była nowym wyzwaniem. Traktowana początkowo  
jako ciekawostka techniczna, szybko znalazła swoje miejsce na rynku, stając się z biegiem czasu 
głównym środkiem transportu towarowego i pasażerskiego na Dolnym Śląsku. 

 
3) PANORAMA RACŁAWICKA  (09.06.2016 r.) 



 zwiedzanie grupowe - dwie grupy po 70 osób, 

 prelekcja o historii powstania muzeum i procesie inwestycyjnym. 
 
4) MOSTY WROCŁAWIA  (11.06.2016 r.) 

Zwiedzanie Wrocławskiego Węzła Wodnego statkiem żeglugi śródlądowej. Trasa – od Wyspy 
Opatowickiej do Śluzy Rędzin, czas trwania ok. 8 godzin. Udział - 100 osób.  Patronat RZGW Wrocław. 

 
5) MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. 

HISTORIA I TERAŻNIEJSZOŚĆ  (14.06.-15.06.2016 r.) 

 Zwiedzanie Zakładu Produkcji Wody Na Grobli  -  - wydajność ZPW 130.000 m
3
/d 

 Zwiedzanie „Hydropolis” w dawnym zbiorniku wody czystej.  W podziemnym mieście uczącym o 
wodzie przygotowano dla zwiedzających 64 interaktywnych instalacji między innymi hologram kuli 
ziemskiej, której odbicie widoczne jest w tafli wody, albo 65-metrowe ekrany, na których wyświetlana 
jest historia Ziemi. Poznamy technologie oparte na napędzie wodnym, dzięki którym rozwinęła się 
technika i przemysł. A najmłodsi będą mogli mówić jak delfiny. „Hydropolis” adresowany jest do 
wszystkich grup wiekowych. Liczba uczestników – dwie grupy po 50 osób. 

 Zwiedzanie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. 
Nowoczesny zakład oczyszczania ścieków i utylizacji osadów ściekowych. 
Liczba uczestników – 50 osób (jedna grupa). 

 
6) WYSTAWA O WROCŁAWIU - KONKURS FOTOGRAFICZNY (08.06.-22.06.2016 r.) 

 Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcia współczesnych budynków Dolnego Śląska 
(powstałych w latach 2008-2015), konkurs otwarty. Nagrody (1000 zł, 500 zł, 300 zł, 10 nagród 
książkowych); 

 wystawa plenerowa – 20 plansz - Wrocław. Odbudowaliśmy. Budujemy – 20 plansz, 10 plansz – 
Działalność DOIIB i laureaci Konkursu Inżynier Roku (tekst      i współczesne fotografie). 

 10 plansz – historia odbudowy Wrocławia i powstanie nowych obiektów (tekst,  
    fotografie archiwalne  i współczesne; fotografie ze zbiorów Muzeum Historycznego 
    Wrocławia.  

 
7) KONCERT I IMPREZY MŁODZIEŻOWE  (10.06.2016 r.- 21.06.2016 r.) 

    Udział w imprezach organizowanych w „Starym Klasztorze”. 
 
8) DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW  (18.06.2016 r.) 

Dolnośląska dolina warta królów. Ma Francja piękny szlak zamków nad Loarą, a Polska Dolinę Pałaców i 
ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Pałace: Wojanów, Łomnica, Bukowiec, Karpniki, Pakoszów. W roku 
2012 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wpisał Dolinę Pałaców i Ogrodów na prestiżową listę 
„Pomników historii”, a najprawdopodobniej w roku 2016 Dolina Pałaców i Ogrodów zostanie wpisana na 
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wycieczka autokarowa - 50 osób. 

 
9) AFRYKARIUM – WROCŁAWSKIE ZOO (21.06.2016 r.) 

 zwiedzanie Afrykarium 

 zwiedzanie części podziemnej (urządzenia technologiczne) 

 prelekcja i dyskusja z uczestnikami procesu inwestycyjnego 

 udział – 100 osób 
 
10) WYKŁADY I WYSTAWY SPONSORÓW (20.06.2016 r.) 
     HOBAS System Polska Sp. z o.o., SAINT –GOBAIN Construction Products Polska   

Sp. z o.o.,  Wilo Polska Sp. z o.o., Ebro Armaturen Sp. z o.o. 
 
11) GALA INŻYNIERSKA (14.09.2016 r.) 

Sala IMPART ul. Mazowiecka 17 – uroczysta Gala Inżynierska z udziałem przedstawicieli władz, 
parlamentarzystów, przedstawicieli Izb Inżynierów Budownictwa z Czech, Niemiec  
i San Sebastian- miasta, które również jest ESK 2016. 

 
 
 
 
 
 
 



 
21.19 Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień  

Zespół został powołany w III kwartale 2015 r. w składzie: 
Przewodniczący:  Rainer Bulla 
Członkowie:    Anita Fokczyńska 
     Wiesława Grzelka-Zimmermann 
     Edward Kaspura 
     Danuta Witek 
 
Zespół przygotował i przesłał do wszystkich Obwodowych Zespołów Członkowskich regulaminy i ustawy 

dotyczące przyznawania odznaczeń i wyróżnień z prośbą              o przedstawienie kandydatur swoich 

członków do tych wyróżnień. W IV kwartale 2015 r. odbyło się jedno posiedzenie w sprawie wydania opinii 

na temat przyznania odznaki honorowej „Zasłużony dla Budownictwa”. Zespół przekazał swoją opinię 

Przewodniczącemu DOIIB. 

 
 
B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2015 
 

W roku 2015 budżet DOIIB został zrealizowany w granicach wcześniej zaplanowanych kwot. Na podstawie 
wyników finansowych za III kwartały w budżecie wprowadzono 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 4 110,8 tys. zł, osiągnięte przychody są większe 
od planowanych, przekroczyły zakładany poziom o 7% i wyniosły 4 398,4 tys. zł. Poziom zaplanowanych kosztów 
to 4 110,8 tys. zł, a zrealizowane koszty były niższe o 1,5% od zaplanowanych. Tym samym rok 2015 zamknął 
się dodatnim wynikiem finansowym, który w ujęciu budżetowym wyniósł 348,8 tys. zł. 
 
Główne źródło przychodów DOIIB stanowią składki członkowskie. W roku 2015 założono nieznacznie niższą 
liczbę czynnych członków niż w roku 2014 – 9 600 osób. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. liczba czynnych 
członków DOIIB wyniosła 9 962 osób i tym samym przekroczyła liczbę członków zakładaną na początku roku, co 
przyczyniło się do zwiększenia przychodu ze składek o 3,6%. Wpływy z tytułu wpisowego były większe o 5% od 
preliminowanych, a przychody z tytułu procedury kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej były większe od zakładanych o 
23,5%. Przychody z działalności gospodarczej były zaplanowane w mniejszej wysokości niż w latach poprzednich 
z uwagi na rezygnację z wynajmu lokalu gastronomicznego, ostatecznie zostały zrealizowane w 56%.  
Koszty administracyjne w minionym roku były wyższe niż w latach poprzednich ze względu na przeprowadzone 
prace remontowe w siedzibie Izby – stanowiły ponad 27% wszystkich kosztów i były o 2% niższe od 
preliminowanych. Mniej niż połowę z nich stanowią wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia, które były niższe od 
założeń budżetowych              tj. o 4,2%. Koszty usług obcych nieznacznie przekroczyły zakładaną wysokość – o 
0,2%. Koszty zużycia materiałów również nieznacznie przekroczyły zakładaną wielkość, natomiast w pozycji 
pozostałych kosztów budżet został zrealizowany w 95,4%. Koszty związane            z budynkiem w Przesiece były 
wyższe od zakładanych o 1,7%. 
Zrealizowane koszty statutowe ogółem były niższe od zakładanych o 1,3%. Koszty działalności organów (OKR, 
OROZ, OKK) zrealizowane zostały w ustalonej wysokości, natomiast koszty działalności OSD zostały nieznacznie 
przekroczone o 0,6%. W przypadku OKK koszty zrównoważone zostały przez większe przychody z tytułu opłat za 
procedury kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Na bezpośrednie działania na rzecz członków w roku 2015 
przeznaczono większe środki niż w roku poprzednim. Zrealizowane koszty okazały się wyższe od założeń 
budżetowych o 2,1%. Najwięcej środków przeznaczono na seminaria        i szkolenia, ostatecznie pozycja ta 
została przekroczona o 4,6%. Koszty prenumeraty czasopism były wyższe o 0,4%. Wykorzystanie pozycji 
pozostałych kosztów przekroczyło wartość przewidzianą w budżecie o 1,5%. W zakresie pomocy losowej koszty 
zostały przekroczone o 4%. Koszty organizacji Zjazdu i Konferencji Programowej okazały się niższe od założeń 
budżetowych o 1,4%. W założonej wielkości zmieściły się koszty współpracy        z zagranicą i innym 
organizacjami oraz koszty działalności gospodarczej. Fundusz zapasowy, którego wielkość skorygowano w 
momencie wprowadzania zmian do budżetu, został wykorzystany w całości. 
Rok 2015 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 348,8 tys. zł w ujęciu budżetowym. W wyniku 
finansowym nie były uwzględnione, wydzielone w osobnej pozycji odsetki od lokat bankowych, które w roku 2015 
przyniosły 116,1 tys. zł przychodu. 
Gospodarka finansowa DOIIB była na bieżąco kontrolowana przez biegłego księgowego. Po zakończeniu roku 
obrachunkowego został sporządzony przez niego bilans przedstawiający sytuację majątkową i finansową Izby w 
roku 2015. 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 
2015 wyniósł 402 869,66 zł a suma bilansowa wyniosła 10 786 247,83 zł. 
 
 

 
 
 
 



ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015 

( w tys. zł) 
 

POZYCJE BUDŻETOWE 
Budżet 

planowany 
Budżet 

wykonanie 

% 
wykonania 

budżetu 

A. PRZYCHODY 4 110,8 4 398,4 107,0% 

1. Składki członkowskie 3 340,8 3 461,4 103,6% 

2. Wpisowe  40,0 42,0 105,0% 

3. Procedura kwalifikacyjna  720,0 889,4 123,5% 

4. Działalność gospodarcza 10,0 5,6 56,0% 

B. KOSZTY 4 110,80 4 049,6 98,5% 

I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 1 125,0 1 102,8 98,0% 

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 560,0 536,5 95,8% 

2. Usługi obce  380,0 380,8 100,2% 

3. Zużycie materiałów i energii  60,0 64,0 106,7% 

4. Pozostałe koszty  90,0 85,9 95,4% 

5. Koszty związane z budynkiem w Przesiece  35,0 35,6 101,7% 

II. KOSZTY STATUTOWE (z funduszem 
zapasowym) 

2 971,8 2 933,5 98,7% 

1. Koszty bieżącej działalności organów 1 375,0 1 338,6 97,4% 

a) Koszty działalności OKR 65,0 64,4 99,1% 

b) Koszty działalności OSD 160,0 161,0 100,6% 

c) Koszty działalności OROZ 250,0 243,9 97,6% 

d) Koszty działalności OKK 900,0 869,3 96,6% 

  - w tym koszty procedur kwalifikacyjnych 
 

503,5 
 

  -      koszty bieżącej działalności OKK 
 

365,8 
 

2. Koszty bieżącej działalności Rady 350,0 344,2 98,3% 

3. Działania na rzecz Członków 1 060,0 1 081,8 102,1% 

 a) seminaria i szkolenia 425,0 444,4 104,6% 

 b) biuletyny i czasopisma 270,0 271,2 100,4% 

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

355,0 360,5 101,5% 

 d) samopomoc 10,0 5,8 58,0% 

4. Fundusz pomocy losowej 50,0 52,0 104,0% 

5. Okręgowy Zjazd Delegatów  105,0 103,5 98,6% 

6. Współpraca z zagranicą i innymi organizacjami 16,8 13,3 79,2% 

7. Fundusz zapasowy (rezerwa) 15,0 0,0 0,0% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 14,0 13,3 95,0% 

C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B) 0,00 348,80 
 

 
Koszty bieżącej działalności organów, wykazane w analizie wykonania budżetu, obejmują: 



koszt zatrudnienia pracownika obsługującego dany organ, ryczałty oraz wynagrodzenia za pracę na rzecz Izby 
wypłacone członkom organu, koszty usług obcych (pocztowe, telefoniczne, naprawy sprzętu),  koszty utrzymania 
i amortyzacji obliczone wg zajmowanej powierzchni, koszty obsługi prawnej, koszty szkolenia członków organu 
oraz zakup artykułów biurowych i niezbędnego wyposażenia. 
 
ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016  
  

Projekt budżetu na rok 2016 został opracowany na podstawie doświadczeń wynikających z analizy przychodów i 
kosztów w latach poprzednich oraz przewidywanych zmian przychodów i kosztów w okresie planowania. 
Przygotowany dokument jest zgodny z Zasadami Gospodarki Finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
które są aktualizowane podczas każdego Krajowego Zjazdu Izby. 
Podstawą budżetu DOIIB są przychody ze składek członkowskich. Biorąc pod uwagę liczbę członków w ostatnich 
latach założono, że w roku 2016 liczba czynnych członków Izby, tzn. opłacających na bieżąco składki, wyniesie 
9900. 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 500 osób, zakładając opłaty w wysokości 1600 zł. 
Przychody z działalności gospodarczej ustalono na poziomie 50 tys. zł, uwzględniając planowaną sprzedaż 
wyposażenia lokalu gastronomicznego oraz otrzymane dofinansowanie kosztów organizacji „Festiwalu 
Budownictwa” podczas obchodów ESK 2016. 
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 2015 przewiduje się sumaryczny wzrost kosztów o ok. 10%, przy 
czym  na działalność statutową Izby planuje się przeznaczyć blisko 500 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. 
Znaczna część tej kwoty to koszty organizacji „Festiwalu Budownictwa” podczas obchodów ESK 2016, które są 
wydzielone w osobnej pozycji budżetowej. Ponadto zakładany jest wzrost kosztów w grupie kosztów 
bezpośrednich działań prowadzonych na rzecz członków. Wydzielone zostały koszty działań związanych 
z promocją Izby i zawodu inżyniera w mediach, zaplanowano również środki na działania integracyjne i kulturalne. 
W pozycjach budżetowych dotyczących kosztów działalności poszczególnych organów DOIIB  zakłada się 
nieznaczne zwiększenia w stosunku do roku 2015. Przewidywane w projekcie budżetu na rok 2016 koszty 
funkcjonowania Rady DOIIB pozostawiono na poziomie roku ubiegłego. Z uwagi na możliwość otrzymania przez 
członków Izby zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, celowe jest zwiększenie środków przeznaczonych na 
fundusz pomocy losowej.  W razie potrzeby zwiększenia kosztów w tym lub innym obszarze będzie można 
skorzystać z rezerwy budżetowej, wynoszącej ponad 110 tys. zł. Koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB oraz 
Konferencji Programowej zaplanowano w wysokości 120 tys. zł . 
Z uwagi na udział Izby w tak ważnym wydarzeniu jak obchody ESK 2016 w planowanym budżecie przewidywana 
jest strata w wysokości 200 tys. zł, która w razie potrzeby zostanie pokryta z Funduszu Statutowego DOIIB. 
Budżet przygotowano w ujęciu księgowym, co ułatwia bieżący nadzór nad jego realizacją. Przyjęta forma 
opracowania oznacza, że część kosztów to amortyzacja budynków i wyposażenia, które wchodzą w skład 
kosztów, chociaż nie zawsze wiążą się z bieżącym wydatkowaniem środków. 

 

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 

 

A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2016) 
Struktura w 

budżecie 2016 

  PRZYCHODY 4 335,2 100,00% 
1 Składki  9900*29zł*12 miesięcy 3 445,2 79,47% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,92% 

3 Procedura kwalifikacyjna    500x1600 zł 800,0 18,45% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 50,0 1,15% 

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2016) 
Struktura w 

budżecie 2016 

  KOSZTY 4 535,2 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 050,0 23,15% 



1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 12,57% 

2 Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, 
księgowe, bankowe, pozostałe) 290,0 6,39% 

3 
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 
eksploatacyjne, energia, wyposażenie, pozostałe) 60,0 1,32% 

4 Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 2,09% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 35,0 0,77% 

II.  Koszty statutowe 3 455,2 76,19% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem 
na organy (wszystkie koszty związane z 
działaniem organów) 1 355,0 29,88% 

  OKR 85,0 1,87% 

  OSD 170,0 3,75% 

  OROZ 250,0 5,51% 

  OKK 850,0 18,74% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie 
koszty związane z działaniem Rady) 350,0 7,72% 

3 Działania na rzecz członków 1 190,0 26,24% 

a seminaria i szkolenia 490,0 10,80% 

b biuletyny i czasopisma 270,0 5,95% 

c pozostałe wydatki 200,0 4,41% 

d integracja, kultura itp. 30,0 0,66% 

e promocja (Gala, Konkurs Inżynier Roku, media) 200,0 4,41% 

4 Fundusz pomocy losowej 100,0 2,20% 

5 
Okręgowy Zjazd Delegatów, Konferencja 
Programowa 120,0 2,65% 

6 Współpraca z zagranicą i innymi organizacjami 30,0 0,66% 

7 Fundusz zapasowy 110,2 2,43% 

8 Obchody ESK 2016 "Festiwal Budownictwa" 200,0 4,41% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 30,0 0,66% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -200,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   

 

Szanowni Państwo, 

 

Podczas obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB mija drugi rok czwartej kadencji działalności samorządu 

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

Programową, która miała miejsce 12 grudnia 2015 r. we Wrocławiu. 

Rok 2015 był okresem, w którym Okręgowa Rada DOIIB kadencji 2014-2018 prowadziła intensywną i nową 

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

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

podstawowych zadań dolnośląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa takich jak: umacnianie 

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

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

zawodu. 

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

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

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

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

przedsięwzięciem na tym polu były przygotowania do uruchomienia własnej telewizji internetowej DOIIB, która 



rozpoczęła normalną działalność z początkiem roku 2016. 

Jak zwykle ważnym obszarem działań 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. 

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

realizowana jest też poprzez powoływane Obwodowe Zespoły Członkowskie. Pod koniec roku 2015 działało już 

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

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

W roku 2015 wydane zostały przez DOIIB 4 numery elektronicznego czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie”, 

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

promocja dolnośląskich inżynierów budownictwa i ich dokonań zawodowych oraz prezentacja najciekawszych 

obiektów budowlanych Dolnego Śląska.  

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

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

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

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

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

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

DOIIB, wzięła udział rekordowa liczba 3 tyś. członków DOIIB.   

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

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

różnych aktów prawnych z dziedziny budownictwa, która w roku 2015 była bardzo intensywna.  

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

Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz Kierownikami Wydziałów Architektury i Budownictwa 

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

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

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

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

stanowisko w ważnych sprawach. Współpraca z różnymi organizacjami społecznymi, samorządowymi, 

instytucjami państwowymi i kulturalnymi, uczelniami oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i innymi 

samorządami zawodowymi przybierała różnorodne formy. Członkowie Prezydium Rady uczestniczyli aktywnie w 

wielu uroczystych i roboczych spotkaniach z przedstawicielami tych środowisk. W roku 2015 DOIIB wzięła po raz 

piąty aktywny udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD, prezentując cykl ciekawych 

wykładów podczas tych targów. Współpraca Izby Dolnośląskiej z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz z 

innymi izbami okręgowymi jest bardzo owocna i powinna ona być nadal rozwijana. Nasi członkowie uczestniczą w 

pracach wielu krajowych organów i zespołów PIIB. Mamy też powody do satysfakcji ze stanu współpracy z 

zagranicznymi izbami inżynierów budownictwa.  

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

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

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

14 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, 17.03.2016 r. 



UCHWAŁA Nr 33/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.03.2016 r. 

w sprawie przyjęcia projektów porządku obrad i regulaminu    
XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego  Dolnośląskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa oraz wzoru karty zgłoszenia kandydata  

na członka Rady DOIIB. 

 

§ 1 

Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty:  

 

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

Budownictwa - załącznik nr 1; 

2. Regulaminu XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa - załącznik nr 2; 

3. Wzór karty zgłoszenia kandydata na członka Rady DOIIB - załącznik nr 3; 

 

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

Izby Inżynierów Budownictwa.   

  
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia. 
 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/R/2016 z dnia 17.03.2016 r. 

 

Porządek obrad XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w dniu 16 kwietnia 2016 r. 

 
1. Otwarcie Zjazdu  

2. Wystąpienia gości Zjazdu 

Przerwa 

3. Przyjęcie Regulaminu XV 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 2015 

12. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB 

14. Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2016 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Pana Tomasza Białka 

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

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

17. Wybory uzupełniające członka Okręgowej Rady w kadencji 2014-2018 

18. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów organizacji uroczystych obchodów XV-lecia DOIIB  

19. Podjęcie uchwały w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa 

20. Sprawy różne 

21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 

22. Zakończenie obrad 

Obiad 

Załącznik nr 2 do Uchwały  nr 33/R/2016 z dnia 17.03.2016 r. 

 

REGULAMIN XV OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

W DNIU 16.04.2016 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 pierwotny: Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz.42, tekst jednolity: Dz. U. 2014r. poz.1946), zwana dalej Ustawą, 

2. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 

3. uchwały nr 148/R/2015 Okręgowej 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., 

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 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 według Regulaminu wyborów do organów Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2014-2018, przyjętego uchwałą nr 02/Z/2014 XIII 
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB z dn. 12.04.2014 r. 

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 Krajową Radę PIIB lub Krajowy Zjazd 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 2016, 

7) podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Pana Tomasza Białka, 

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

- zmniejszeniu odpowiednio liczby członków Rady lub 

- objęciu mandatu członka Rady w wyniku wyborów uzupełniających  

9) przeprowadzenie wyborów uzupełniających członka Okręgowej Rady w kadencji 2014-2018, 

10)  podjęcie uchwały w sprawie kosztów organizacji uroczystych obchodów XV-lecia DOIIB, 

11)  podjęcie uchwały w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa,   

12)  rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych zakresem działalności Izby, 

13)  podjęcie uchwał. 

§ 9 

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

2. Delegaci mają prawo zadawania pytań. 

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

4. O zasadach głosowania informuje Komisja Skrutacyjna. 



5. Głosować może tylko osobiście delegat na Zjazd. 

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 elektronicznego  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 podpisują: 

- Przewodniczący Rady – uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zjazdu i wyboru 
Przewodniczącego Zjazdu, 

- Przewodniczący Zjazdu oraz jeden z Sekretarzy Zjazdu – pozostałe. 

 

§ 14 

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

§ 15 

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

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Uchwały nr 33/R/2016 z dnia 17.03.2016 r. 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
 

 

 

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

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

 

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

          (imię i nazwisko) 

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

 

na członka Okręgowej Rady DOIIB w kadencji 2014-2018). 

  

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

 

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

zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który stanowi: 

„1) Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem  

i powinnością członka izby. 

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

obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki 

wynikające z tej funkcji.” 

Naruszenie zasad etycznych powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

organami samorządu zawodowego. 

 

 

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

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

       (miejscowość oraz data ) 



UCHWAŁA NR 34/1-30/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 30 osób 

 
UCHWAŁA NR 35/1-13/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 36/1-2R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 22/10/R/2016 z dnia 29.02.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 37/1-33/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2016r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 33 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 38/1-5/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2016r. 
 

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 39/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 40/1-5/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2016r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 41/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 42/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2016r. 
 

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

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



UCHWAŁA NR 43/1-3/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 44/1-2/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2016r. 

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

(na wniosek osób zainteresowanych) 

 
UCHWAŁA NR 45/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.03.2016r. 

 
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 46/1-6/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.03.2016r. 
 

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 47/1-23/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 23 osób 

 
UCHWAŁA NR 48/1-19/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.04.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 49/1-3R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.04.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 37/1/R/2016 z dnia 30.03.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób 
 

UCHWAŁA NR 50/1-23/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2016r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 23 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 51/1-10/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2016r. 
 

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 52/1-12/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 



z dnia 28.04.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 53/1-8/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2016r. 
 

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 54/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.04.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 55/1-7/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 56/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.04.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 57/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.04.2016r. 

 
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 58/1-9/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.04.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 59/1-12/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób 

 
UCHWAŁA NR 60/1-16/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.05.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 61/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.05.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 52/3/R/2016 z dnia 28.04.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 62/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2016r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 63/1-21/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2016r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 64/1-8/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 65/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 66/1-10/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2016r. 
 

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

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



 
UCHWAŁA NR 67/1-4/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.05.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 68/1-4/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.05.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 69/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.05.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 70/1-10/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.05.2016r. 

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

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

UCHWAŁA NR 71/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.06.2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 81/R/2015 z dnia 11.06.2015 r. dot. powołania członków Rady do składu 

orzekającego rozpatrującego sprawy związane z wpisem, skreśleniem, zawieszeniem oraz wznawianiem 

członkostwa w DOIIB. 

 

Działając na podstawie § 2 pkt 8 i § 10 pkt 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

w związku z art. 19 pkt 8 i art. 11 ust. 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (Dz.U.2014.1946 j.t.)  Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:  

 

§ 1 

Powołać spośród członków Rady DOIIB dodatkowo 2 osoby do Składu Orzekającego do rozpatrywania spraw 

indywidualnych dotyczących wpisu, skreślenia, zawieszenia i wznowienia członkostwa w DOIIB. Są to: 

1. Ewa Dobrowolska 

2. Kazimierz Haznar 

§ 2 

Z uwzględnieniem powołanych w § 1 osób, Skład Orzekający do rozpatrywania spraw indywidualnych 

dotyczących wpisu, skreślenia, zawieszenia  i wznowienia członkostwa w DOIIB stanowią następujące osoby 

powołane spośród członków Rady: 

 

1. Kaczyńska Grażyna – Przewodnicząca Składu 

2. Dobrowolska Ewa 

3. Fokczyńska Anita 

4. Grzelka-Zimmermann Wiesława 



5. Haznar Kazimierz 

6. Rybiańska Roma 

 

§ 3 

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 81/R/2015  z dnia 11.06.2015 r. pozostają bez zmian. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 72/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.06.2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Uchwały nr 1/PR/2016 Prezydium Rady DOIIB 

w sprawie zwiększenia kosztów organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2016 organizowanej w ramach 

obchodów Dni Budowlanych. 

 

 

§ 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/2016 z dnia 

11.05.2016 r., w sprawie zwiększenia kosztów organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2016, ustalonej w Uchwale 

Rady DOIIB nr 17/R/2016 z dnia 18.02.2016 r. 

  

§ 2 

Uchwała nr 1/PR/2016 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 72/R/2016 z dnia 09.06.2015 r. 

 

UCHWAŁA Nr 1/PR/2016 

Prezydium Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 11.05.2016 r. 

w sprawie zwiększenia kosztów organizacji Gali Inżynierskiej w roku 2016 organizowanej w ramach 

obchodów Dni Budowlanych. 

 

§1 

Na podstawie § 2 pkt 3 Uchwały Rady DOIIB nr 17/R/2016 z dnia 18.02.2016 r. Prezydium Rady Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zwiększa środki budżetowe na pokrycie kosztów organizacji Gali 

Inżynierskiej w roku 2016 do kwoty 75 000,00 zł( słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA Nr 73/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.06.2016 r. 

w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB 

na terenie lubińskiego 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 29.04.2016 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym, 

działający na terenie lubińskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 16/13/S. 



 

§ 2 

1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-16/13/S jest 

mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk – DOŚ/IS/0114/11,  Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB IV kadencji 2014-

2018. 

2.  W skład OZC-16/13/S, na dzień powołania wchodzi 5 osób, które podpisały wniosek o jego powołanie, wg 

załącznika nr 1 do Uchwały. 

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

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

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 74/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 09.06.2016 r. 

w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego 
XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu 2017 r. 

 

§ 1 

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

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół Organizacyjny XVI 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 30.09.2016 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 75/1-15/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2016r. 
 

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

 
UCHWAŁA NR 76/1-11/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 77/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 53/7/R/2016 z dnia 28.04.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 78/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2016r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 58/9/R/2016 z dnia 28.04.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 79/1-4/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2016r. 

 
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 80/1-30/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2016r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 30 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 81/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2016r. 
 

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 82/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 83/1-36/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2016r. 
 

w sprawie zawieszenia w prawach członka  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 36 osób 

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



 
UCHWAŁA NR 84/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 85/1-4/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.06.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 86/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 87/1-12/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.06.2016r. 

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

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

UCHWAŁA NR  88/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 13.07.2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 14/R/2016 r. z dnia 18.02.2016 r. dot.  wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości  położonej w Przesiece  

przy ul. Karkonoskiej 26, gm. Podgórzyn. 

 

§ 1 

Na podstawie §15 pkt 1 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zmienia określony w § 1 Uchwały nr 14/R/2016 z dnia 18.02.2016 r. 

termin zbycia 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 zabudowaniami gospodarczymi, stanowiącego 

odrębną nieruchomość Spółce WICHBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  przy ul. Dwernickiego 7/41 na dzień 

31 października 2016 r., pod warunkiem złożenia przez firmę WICHBUD Sp. z.o.o. na przechowanie do 

notariusza oświadczenia o wyrażenie zgody na wykreślenie z działu III księgi wieczystej nr JG1J/00020212/3 

roszczenia o zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 14/R/2016  z dnia 18.02.2016 r. nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



UCHWAŁA NR 89/1-58/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 58 osób 

 
UCHWAŁA NR 90/1-9/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.07.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 91/1-5/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.07.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 83/7/R/2016 z dnia 30.06.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób 
 

UCHWAŁA NR 92/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2016r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 87/11/R/2016 z dnia 30.06.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 93/1-18/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.07.2016r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 94/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 95/1-8/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 96/1-8/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2016r. 
 

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 97/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.07.2016r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 



 
UCHWAŁA NR 98/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.07.2016r. 

 
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 99/1-3/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.07.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 100/1-68/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 68 osób 

 
UCHWAŁA NR 101/1-14/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 102/1-2/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 96/3/R/2016 z dnia 28.07.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 
 

UCHWAŁA NR 103/1-21/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 104/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
 

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 105/1-6/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 106/1-5/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
 

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

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



 
UCHWAŁA NR 107/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 108/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
 

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/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 

 
UCHWAŁA NR 110/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2016r. 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 111/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 31.08.2016r. 

 
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 112/1-9/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób 

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

UCHWAŁA NR 113/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 31.08.2016r. 
 

w sprawie uchylenia uchwały nr 93/1/R/2016 z dnia 28.07.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 

 
UCHWAŁA NR 114/1-23/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2016r. 

 
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 23 osób 

 
UCHWAŁA NR 115/1-15/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 116/1/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 96/6/R/2016 z dnia 28.07.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby 
 

UCHWAŁA NR 117/1-19/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 118/1-6/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 119/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 120/1-13/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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

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

 
 



UCHWAŁA NR 121/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 122/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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 123/1-4/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 124/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 

 
UCHWAŁA NR 125/1-2/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2016r. 

 
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 126/1-3/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 127/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 81/R/2015 z dnia 11.06.2015 r. dot. powołania członków Rady do składu 

orzekającego rozpatrującego sprawy związane z wpisem, skreśleniem, zawieszeniem oraz wznawianiem 

członkostwa w DOIIB. 

 

Działając na podstawie § 2 pkt 8 i § 10 pkt 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 Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:  

§ 1 

Powołać spośród członków Rady DOIIB dodatkowo 3 osoby do rozpatrywania spraw indywidualnych dotyczących 

wpisu na listę tymczasowych członków DOIIB osób, które złożyły oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi 

transgranicznej. Są to: 

1. Fokczyńska Anita 

2. Rotter Ryszard 

3. Rybiańska Roma 

 



§ 2 

Z uwzględnieniem powołanych w § 1 osób, Skład do rozpatrywania spraw indywidualnych dotyczących wpisu na 

listę tymczasowych członków DOIIB osób, które złożyły oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi 

transgranicznej, o którym mowa w  § 2 pkt 2 zmienianej uchwały, stanowią następujące osoby powołane spośród 

członków Rady: 

 

1. Pawłowski Andrzej – Przewodniczący Składu 

2. Bulla Rainer 

3. Fokczyńka Anita 

4. Grzelka-Zimmermann Wiesława 

5. Kaczyńska Grażyna 

6. Rotter Ryszard 

7. Rybiańska Roma 

§ 3 

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 81/R/2015  z dnia 11.06.2015 r. zmienionej Uchwałą nr 71/R/2016 r. z dnia 
09.06.2016 r. nie ulegają zmianie. 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 128/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2016 r. 

 
w sprawie wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Radę DOIIB, 

złożonych przez delegatów na XV 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 Uchwały nr 25/Z/2016 z 

dnia 16.04.2016 r. podjętej przez XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje: 

§ 1 

Przekazane Radzie do rozpatrzenia wnioski o numerach: 2, 3, 4, 7, 8, 11 i 13, Rada DOIIB, po analizie 

merytorycznej uwzględniającej opinię Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB, opinię prawną oraz ramy 

uchwalonego budżetu, postanawia zrealizować w sposób opisany w załącznikach nr 1-7 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

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. 

§ 3 

Informacja o sposobie i zakresie realizacji wniosków zjazdowych będzie przesłana w formie pisemnej Delegatom 

na Okręgowy Zjazd DOIIB. Będzie również zamieszczona w sprawozdaniu z działalności Rady DOIIB za rok 

2016. 

§ 4 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Uchwały: 

1) Załącznik nr 1 - wniosek nr 2 – stanowisko Rady 

2) Załącznik nr 2 - wniosek nr 3 – stanowisko Rady  

3) Załącznik nr 3 - wniosek nr 4 – stanowisko Rady 

4) Załącznik nr 4 - wniosek nr 7 – stanowisko Rady 

5) Załącznik nr 5 - wniosek nr 8 – stanowisko Rady 

6) Załącznik nr 6 – wniosek nr 11 – stanowisko Rady 

7) Załącznik nr 7 – wniosek nr 13 – stanowisko Rady 



8) Załącznik nr 8 – zestawienie wniosków  

  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 128/R/2016  z dnia 29.09.2016 r. 
 

 

WNIOSEK NR 2  

stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 2: 

Powołanie przez Radę DOIIB zespołu d.s. ustanowienia złotej jubileuszowej odznaki pamiątkowej DOIIB (np. 20, 

lub 25-lecia) 

Uzasadnienie: 

Ustanowienie takiej odznaki, której otrzymanie przez członka byłoby uzależnione od jednego tylko kryterium: 

czasokresu opłacania składek (np. 20 lat) umożliwiłoby uhonorowanie wszystkich czynnych członków, niezależnie 

od pełnionych przez nich funkcji w DOIIB. Odznaka taka byłaby przyznawana jednorazowo, w przypadku 

likwidacji Izby odznaka ta przyznana by została jako pamiątkowa wszystkim czynnym członkom Izby, stanowiłaby 

ona wartościową pamiątkę. 

 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Wniosek został rozpatrzony przez Radę DOIIB. Zgodnie z Regulaminem okręgowych rad, Rada może tworzyć 

komisje i zespoły pomocnicze i opiniodawczo-doradcze, w tym w sprawie ustanowienia złotej jubileuszowej 

odznaki pamiątkowej DOIIB. Biorąc jednak pod uwagę cel ustanowienia tej odznaki, którym jest zamiana 

zgromadzonych przez DOIIB znacznych środków pieniężnych na rachunkach bankowych na zdeponowane w 

mennicy złote odznaki przez 5 lat do czasu obchodów XX-lecia izby lub do czasu hipotetycznej likwidacji izby, 

Rada DOIIB uznała, że ten wniosek nie powinien być realizowany. Wytworzenie ponad 10 tyś. odznak 

sprawiłoby, że nie miałyby one unikalnej wartości numizmatycznej tylko wartość zawartego w nich złotego 

kruszcu. W hipotetycznym przypadku likwidacji izby odznaki te wchodziłyby w masę likwidacyjną zgodnie ze 

stosowną ustawą (podobnie jak w przypadku izby urbanistów) i nie byłoby możliwości wręczenia ich członkom 

izby. Obdarowywanie członków izby złotem miałoby też bardzo zły oddźwięk społeczny, a sprawą 

zainteresowałyby się z pewnością media.  Trzeba też zauważyć, że Rada DOIIB przyjęła do realizacji wniosek z 

XIII Okręgowego Zjazdu DOIIB i powołała zespół ds. zmiany siedziby izby, stąd zgromadzone środki potrzebne 

mogą być w przypadku podjęcia przez zjazd decyzji o zmianie siedziby izby. Rada podejmuje stale różne 

inicjatywy służące członkom (telewizja internetowa, współpraca z mediami, Festiwal Budownictwa), których 

realizacja jest możliwa dzięki zgromadzonym środkom finansowym. Takie działania będą nadal podejmowane w 

najbliższym czasie. 

   Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 128/R/2016  z dnia 29.09.2016 r. 
 

 

WNIOSEK NR 3 

stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 3: 

W związku ze znaczną nadwyżką finansową Izby oraz jubileuszem 15-lecia Izby wnoszę by Rada Izby 

przeanalizowała możliwość pokrycia składki członkowskiej członkom Izby za rok 2017 mającym określony staż 

członkowski. 

 

Uzasadnienie: 

Izba posiada znaczną nadwyżkę finansową, co do której Rada Izby nie ma pomysłu na ich wykorzystanie. 

Należałoby w związku z tym rozważyć możliwość pokrycia składki członkowskiej za 2017 r. osobom, które mają 

określony staż w opłacaniu składek i w istocie złożyli się na powstałą nadwyżkę. Z okazji jubileuszu Izby takie 

posunięcie byłoby faktycznym działaniem na rzecz członków. 

 



Wynik rozpatrzenia wniosku:  

Nie istnieje przepis prawny wyłączający ustawowy obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich 

przez członków izby. Obowiązek ten opisany jest w art.41 pkt 4 ustawy o samorządach zawodowych architektów 

oraz inżynierów budownictwa jako podstawowy, warunkujący członkostwo w izbie dające prawo legalnego 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 

można zwolnić członka izby z opłacania składek, a składki opłaca on w swoim imieniu. Składki członkowskie 

stanowią przychód izby i służą realizacji ustawowych i statutowych zadań samorządu zawodowego. Inny sposób 

realizacji wniosku to darowizna izby dla członków w celu ponownej wpłaty tej darowizny do izby przez członków 

jako składki członkowskiej. Byłaby to jednak pozorowana darowizna i z pewnością byłaby zakwestionowane przez 

organy skarbowe. Operacja przeprowadzenia 10 tyś. indywidualnych darowizn byłaby niemożliwa do wykonania 

ze względów organizacyjnych i księgowych. Rada postanawia nie podejmować działań na rzecz realizacji 

tego wniosku.     

 
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 128/R/2016  z dnia 29.09.2016 r. 

 
 

WNIOSEK NR 4 

stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 4: 

Wnoszę by przy organizacji następnych zjazdów brać pod uwagę możliwość parkowania przy obiekcie oraz 

konieczną wielkość powierzchni do rozmów kuluarowych 

 

Uzasadnienie: 

Dzisiejsza lokalizacja miejsca obrad nie pozwala na wygodne zaparkowanie w pobliżu miejsca obrad oraz na 

swobodne prowadzenie rozmów podczas przerwy 

 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Rada postanawia przyjąć wniosek do realizacji w miarę istniejących możliwości, przy czym możliwość 

wygodnego parkowania i miejsca na rozmowy kuluarowe nie będzie założeniem priorytetowym. Lokalizacje, które 

brane są pod uwagę przy organizacji zjazdów muszą przede wszystkim spełniać wymogi związane z organizacją 

obrad, a więc wielkością sali, jej wyposażeniem oraz cateringiem. Delegaci na Zjazd otrzymują zaproszenie z 

wyprzedzeniem, co daje im możliwość sprawdzenia i zaplanowania miejsca parkowania. W zaproszeniu na zjazd 

będą podane możliwości parkowania w okolicy miejsca obrad.     

 
 

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 128/R/2016  z dnia 29.09.2016 r. 
 
 

WNIOSEK NR 7 

stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 7: 

Wprowadzenie szkoleń Izby Inżynierów z UE dotyczących możliwości wykonywania zawodu poza granicami 

Polski. 

 

Uzasadnienie: 

Przybliżenie możliwości podjęcia pracy na terenie Unii Europejskiej przez członków DOIIB. 

 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego DOIIB do realizacji. W organizacji szkoleń dotyczących tej tematyki będzie położony 

nacisk na dobór wykładowców, którzy mają osobiste doświadczenie w tym zakresie i faktycznie samodzielnie 

wykonują zawód za granicą. 

 

 



Załącznik nr 5  do Uchwały Nr 128/R/2016  z dnia 29.09.2016 r. 
 
 

WNIOSEK NR 8 

stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 8: 

Zwiększenie wydatków w budżecie na integrację i kulturę itp. 

 

Uzasadnienie: 

Integracja środowiska inżynierów. 

 
Wynik rozpatrzenia wniosku:  

 

Rada przyjmuje wniosek do realizacji. Realizację wniosku rozpoczęto już w roku 2016, a w budżecie na ten rok 

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 128/R/2016  z dnia 29.09.2016 r. 
 

WNIOSEK NR 11 

stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 11: 

Podjęcie przez DOIIB organizacji szkoleń nt "ochrona budynków przed korozją biologiczną" w zakresie 

destrukcyjnego działania szkodników biologicznych - grzybów domowych, pleśni, owadów i in. na elementy 

budynku w tym ich szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt.  

 

Uzasadnienie: 

Daje się zauważyć pogłębiającą się korozję elementów budowlanych prowadzącą do degradacji biologicznej 

nawet całych budynków czy to substancji sprzed roku 1945 czy to noworealizowanej. Uświadomienie 

przedmiotowe inżynierów jest konieczne dla zachowania dbałości projektowej, eksploatacyjnej podczas 

przeglądów obiektów oraz w fazie realizacyjnej. Ochrona budynków przed korozją biologiczną jest problemem 

powszechnym, mogącym wynikać z niewiedzy stąd zasługuje na szczególną uwagę. 

Wynik rozpatrzenia wniosku: 

  

Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Z uwagi na zakres tematyczny wniosek zostanie 

zrealizowany w ramach organizowanych cyklicznie przez izbę tzw. spotkań z ekspertem.  

 

 

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr 128/R/2016  z dnia 29.09.2016 r. 
 

WNIOSEK NR 13 

stanowisko Rady DOIIB 

 

Treść wniosku nr 13: 

Przygotować katalog spraw, rozstrzygniętych w ostatnich okresach, prowadzonych przez Sąd Dyscyplinarny i 

Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej. 

 

Uzasadnienie: 

Taki katalog, pokazujący sprawy bez oczywiście wymieniania personaliów pozwalających zidentyfikować miejsce 

i osoby, byłby dobrym materiałem szkoleniowym o charakterze powszechnym. 

Wynik rozpatrzenia wniosku:  



Nie ma przeszkód prawnych do publikacji prawomocnych orzeczeń w sprawach odpowiedzialności zawodowej i 

dyscyplinarnej, po anonimizacji. Publikacja wybranych prawomocnych orzeczeń znajduje się na stronie 

internetowej KSD PIIB, a prawie wszystkie złożone i pouczające sprawy trafiają właśnie do Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego. W bieżącym roku w telewizji internetowej DOIIB oraz w czasopiśmie DOIIB „Budownictwo 

Dolnośląskie” rozpoczęto realizację wykładów i artykułów poświęconych omawianiu ciekawych przypadków z 

zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby. Rada postanawia realizować zgłoszony 

wniosek poprzez omawianie w publikacjach oraz audycjach telewizji internetowej prowadzonych spraw 

dyscyplinarnych w izbie oraz informacje na stronie internetowej izby o możliwości zapoznania się z orzeczeniami 

izbowych sądów dyscyplinarnych na stronie internetowej PIIB.     

 

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 128/R/2016 z dnia 29.09.2016 r. 

 
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW  

ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW NA XV 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 

2 

Treść wniosku: 

Powołanie przez Radę DOIIB zespołu d.s. ustanowienia 

złotej jubileuszowej odznaki pamiątkowej DOIIB (np. 20, 

lub 25-lecia) 

Uzasadnienie: 

Ustanowienie takiej odznaki, której otrzymanie przez 

członka byłoby uzależnione od jednego tylko kryterium: 

czasokresu opłacania składek (np. 20 lat) umożliwiłoby 

uhonorowanie wszystkich czynnych członków, niezależnie 

od pełnionych przez nich funkcji w DOIIB. Odznaka taka 

byłaby przyznawana jednorazowo, w przypadku likwidacji 

Izby odznaka ta przyznana by została jako pamiątkowa 

wszystkim czynnym członkom Izby, stanowiłaby ona 

wartościową pamiątkę. 

Jerzy Pawul 

124  

Rada postanawia nie podejmować 
działań na rzecz realizacji tego 
wniosku.     

 

 

3 

Treść wniosku: 

W związku ze znaczną nadwyżką finansową Izby oraz 

jubileuszem 15 lecia Izby wnoszę by Rada Izby 

przeanalizowała możliwość pokrycia składki członkowskiej 

członkom Izby za rok 2017 mającym określony staż 

członkowski. 

Uzasadnienie: 

Izba posiada znaczną nadwyżkę finansową, co do której 

Rada Izby nie ma pomysłu na ich wykorzystanie. 

Należałoby w związku z tym rozważyć możliwość pokrycia 

składki członkowskiej za 2017 r. osobom, które mają 

określony staż w opłacaniu składek i w istocie złożyli się 

na powstałą nadwyżkę. Z okazji jubileuszu Izby takie 

posunięcie byłoby faktycznym działaniem na rzecz 

członków. 

Włodzimierz 

Lewowski 

85 

Rada postanawia nie podejmować 
działań na rzecz realizacji tego 
wniosku.     

 

4 

Treść wniosku: 

Wnoszę by przy organizacji następnych zjazdów brać pod 

uwagę możliwość parkowania przy obiekcie oraz 

konieczną wielkość powierzchni do rozmów kuluarowych 

Uzasadnienie: 

Dzisiejsza lokalizacja miejsca obrad nie pozwala na 

wygodne zaparkowanie w pobliżu miejsca obrad oraz na 

Włodzimierz 

Lewowski 

85 

Realizacja wniosku według 

Załącznika nr 3 



swobodne prowadzenie rozmów podczas przerwy 

7 

Treść wniosku: 

Wprowadzenie szkoleń Izby Inżynierów z UE dotyczących 

możliwości wykonywania zawodu poza granicami Polski. 

Uzasadnienie: 

Przybliżenie możliwości podjęcia pracy na terenie Unii 

Europejskiej przez członków DOIIB. 

Anita 
Fokczyńska 

39 
 

Jacek 
Fokczyński 

40 

Rada postanawia przyjąć do 

realizacji zgłoszony wniosek. 

Zostanie on przekazany Komisji 

Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego DOIIB do realizacji. 

W organizacji szkoleń dotyczących 

tej tematyki będzie położony 

nacisk na dobór wykładowców, 

którzy mają osobiste 

doświadczenie w tym zakresie i 

faktycznie samodzielnie wykonują 

zawód za granicą. 

8 

Treść wniosku: 

Zwiększenie wydatków w budżecie na integrację i kulturę 

itp. 

Uzasadnienie: 

Integracja środowiska inżynierów. 

Anita 
Fokczyńska 

39 
 

Jacek 
Fokczyński 

40 

Rada przyjmuje wniosek do 

realizacji. 

11 

. 
Treść wniosku: 

Podjęcie przez DOIIB organizacji szkoleń nt. "ochrona 

budynków przed korozją biologiczną" w zakresie 

destrukcyjnego działania szkodników biologicznych - 

grzybów domowych, pleśni, owadów i in. na elementy 

budynku w tym ich szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi i 

zwierząt.  

Uzasadnienie: 

Daje się zauważyć pogłębiającą się korozję elementów 

budowlanych prowadzącą do degradacji biologicznej 

nawet całych budynków czy to substancji sprzed roku 

1945 czy to noworealizowanej. Uświadomienie 

przedmiotowe inżynierów jest konieczne dla zachowania 

dbałości projektowej, eksploatacyjnej podczas przeglądów 

obiektów oraz w fazie realizacyjnej. Ochrona budynków 

przed korozją biologiczną jest problemem powszechnym, 

mogącym wynikać z niewiedzy stąd zasługuje na 

szczególną uwagę. 

Danuta Duch-

Mackaniec 

35 

Rada postanawia przyjąć do 

realizacji zgłoszony wniosek.  

Z uwagi na zakres tematyczny 

wniosek zostanie zrealizowany  

w ramach organizowanych 

cyklicznie przez izbę tzw. spotkań 

z ekspertem.  

 

13 

Treść wniosku: 

Przygotować katalog spraw, rozstrzygniętych w ostatnich 

okresach, prowadzonych przez Sąd Dyscyplinarny i 

Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej. 

Uzasadnienie: 

Taki katalog, pokazujący sprawy bez oczywiście 

wymieniania personaliów pozwalających zidentyfikować 

miejsce i osoby, byłby dobrym materiałem szkoleniowym o 

charakterze powszechnym. 

Piotr Zwoździak 

171 

Rada postanawia realizować 

zgłoszony wniosek poprzez 

omawianie w publikacjach oraz 

audycjach telewizji internetowej 

prowadzonych spraw 

dyscyplinarnych w izbie oraz 

informacje na stronie internetowej 

izby o możliwości zapoznania się z 

orzeczeniami izbowych sądów 

dyscyplinarnych na stronie 

internetowej PIIB.     

 

 

 



UCHWAŁA NR 129/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016 r. 

 

w sprawie ustalenia terminu XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB  

w kwietniu 2017 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 XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa na dzień 8 kwietnia 2017 r.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 130/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016 r. 

w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych  

do XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 

 

§ 1 

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań 

przygotowawczych do XVI 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 XVI Zjazdu 

Sprawozdawczego DOIIB do zmian terminów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XVI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB, 

upoważnienie do zmian, o których mowa powyżej przysługuje Zastępcy Przewodniczącego Zespołu 

Organizacyjnego XVI Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 130/R/2016 z dnia 29.09.2016r. 

TERMINARZ DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH  
 XVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO DOIIB W DNIU 8 KWIETNIA 2017 R. 

TERMIN DO ZADANIA ODPOWIEDZIALNY 

2016-09-30 Rezerwacja sal w hotelu NOVOTEL&IBIS Małgorzata Czajkowska 

2016-11-09 Wysłanie zlecenia do hotelu NOVOTEL&IBIS Małgorzata Czajkowska 

2016-11-09 
Wyznaczenie firmy realizującej elektroniczne liczenie głosów  
oraz omówienie z nią zasad i trybu głosowań  

Małgorzata Czajkowska 

2017-02-16 
Przygotowanie projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB 

Danuta Witek 

2017-02-23 
Weryfikacja projektu sprawozdania z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB 

Izabela Orzeł, Tadeusz Olichwer, Andrzej 
Pawłowski, Eugeniusz Hotała, Grażyna 
Kaczyńska, Andrzej Kudła, Danuta 
Paginowska, Janusz Szczepański, Barbara 
Pawnuk, Piotr Zwoździak 



2017-02-23 
Opracowanie dokumentów zjazdowych (mandatu, regulaminu, 
porządku obrad, zaproszenia, druków zgł. wniosku i do dyskusji) 

Tadeusz Olichwer 

2017-02-23 
Sporządzenie listy gości Zjazdu i uzgodnienie jej z Przewodniczącym 
Rady 

Rainer Bulla 

2017-02-23 Opracowanie projektu uchwał zjazdowych Tadeusz Olichwer 

2017-03-02 
Posiedzenie Zespołu Organizacyjnego Zjazdu w sprawie przyjęcia 
projektu dokumentów zjazdowych i projektu uchwał zjazdowych 

Tadeusz Olichwer 

2017-03-02 
Przekazanie projektu sprawozdania finansowego Okręgowej Rady 
DOIIB za rok 2016 i projektu budżetu DOIIB na rok 2017. 
Przygotowanie projektów uchwał w tym zakresie. 

Piotr Dobrzański 
Janusz Szczepański 

2017-03-02 Przekazanie  sprawozdań OKK, OSD, OROZ do Biura 
Kazimierz Czapliński, Władysław Juchniewicz, 
 Stanisław Stojewski 

2017-03-03 
Przekazanie projektu sprawozdania  z działalności Okręgowej Rady 
DOIIB, wstępnego sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 
2016 oraz projektu budżetu DOIIB na rok 2017  Przewodniczącej OKR 

Izabela Orzeł 

2017-03-09 

Posiedzenie Okręgowej Rady DOIIB w sprawie przyjęcia: 
- sprawozdania z działalności Okręgowej Rady DOIIB 
- sprawozdania z wykonania budżetu DOIIB za rok 2016  
- projektu budżetu DOIIB na rok 2017 
- projektu uchwał zjazdowych i dokumentów zjazdowych 

Eugeniusz Hotała 
Janusz Szczepański 
Tadeusz Olichwer 
Barbara Pawnuk 

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

Informacja o sprawozdaniu OKR Anna Ficner 

2017-03-14 Wysłanie zaproszeń do gości Zjazdu  Małgorzata Czajkowska 

2017-03-17 
Przekazanie ostatecznej wersji sprawozdań wszystkich organów 
DOIIB do Biura (w celu powielenia i wysłania do delegatów) 

Eugeniusz Hotała, Kazimierz 
Czapliński, Władysław Juchniewicz, 
Stanisław Stojewski, Anna Ficner 

2017-03-17 
Ustalenie listy delegatów DOIIB oraz listy członków organów DOIIB 
niebędących delegatami 

Izabela Orzeł 

2017-03-21 

Wysłanie do delegatów DOIIB: zaproszeń, sprawozdań organów  
za rok 2016, projektu porządku obrad, projektu regulaminu zjazdu, 
projektów uchwał zjazdu. Wysłanie zaproszeń do członków organów 
DOIIB niebędących delegatami. 

Izabela Orzeł 

2017-03-27 
Przygotowanie teczek z dokumentami zjazdowymi dla prezydium  
i komisji zjazdowych 

Tadeusz Olichwer 

2017-04-04 Wydrukowanie mandatów Małgorzata Czajkowska 

2017-04-04 Sporządzenie listy obecności delegatów Izabela Orzeł 

2017-04-08 XVI Zjazd DOIIB   

2017-04-28 
Przekazanie sprawozdań, protokołów i uchwał z XVI Zjazdu DOIIB do 
KR PIIB 

Przewodniczący Zjazdu  

 
 

UCHWAŁA Nr 131/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016 r. 

w sprawie organizacji III 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 III Konferencji Programowej Delegatów na 

Okręgowy Zjazd DOIIB w dniu 10 grudnia 2016 r. 

§ 2  



4. Za organizację Konferencji odpowiedzialne jest Prezydium Rady DOIIB, które może ustalić inny termin 

Konferencji. 

5. 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. 

6. 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 132/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016 r. 

w sprawie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń lokalu gastronomicznego 

w budynku siedziby DOIIB.  

 

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

nr 52/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków oraz Uchwalą nr 15/R/2016 z dnia 18.02.2016 r. w 

sprawie kosztów projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń lokalu gastronomicznego  

w budynku DOIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 

1.  Wyraża zgodę na wszczęcie procedury związanej z wyborem wykonawców robót budowlanych dotyczących z 

przebudowy pomieszczeń lokalu gastronomicznego w budynku DOIIB na podstawie decyzji Urzędu 

Miejskiego Wrocławia nr 4392/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 

z dnia 26.08.2016 r. i wykonanie tych robót na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. Roboty budowlane należy podzielić na trzy następujące zadania: 

- Zadanie nr 1: przebudowa pomieszczeń parteru 

- Zadanie nr 2: osuszanie i izolacja ścian pomieszczeń piwnicznych wraz z ich  wykończeniem; 

- Zadanie nr 3: roboty elewacyjne 

3. Rada zatwierdza następujące maksymalne koszty realizacji przebudowy: 

a) zadanie nr 1 – 220.000 złotych (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) 

b) zadanie nr 3 – 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) 

4. Koszty realizacji zadania nr 2 ustalone zostaną w terminie późniejszym. 

§ 2 

1. Roboty w poszczególnych zadaniach mogą być wykonywane przez niezależnych wykonawców. 

2. Zadanie nr 2 może być zrealizowane wg  technologii innej niż przedstawiona w projekcie budowlanym. 

3. Procedura wyboru wykonawców i udzielenia zamówień odbędzie się w trybie negocjacji z zachowaniem 
konkurencji - zgodnie z Uchwałą nr 38/R/09 Krajowej Rady PIIB z dnia 16.12.2009 r. 

4. Komisja ds. zamówień DOIIB przygotuje specyfikację istotnych warunków zamówień i przeprowadzi stosowne 
postępowania do dnia 30 grudnia 2016 r. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 133/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 29.09.2016 r. 

w sprawie kosztów wykonania izolacji przeciwwilgociowej  
na fragmencie ściany piwnicznej w budynku 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 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) na 

pokrycie kosztów wykonania izolacji przeciwwilgociowej na odsłoniętym fragmencie zewnętrznej ściany 

piwnicznej w budynku DOIIB – od strony prowadzonej budowy przy ul. Garbary 3/4. 

§ 2 

Izolację przeciwwilgociową wykona firma, która realizuje prace budowlane na w/w budowie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

UCHWAŁA NR 134/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.09.2016 r. 

 
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 13/R/2015 z dnia 12.02.2015 r. w ten sposób, że: 

1)  W rozdziale V pkt 2 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:  

     „Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby DOIIB”.  

2)  W rozdziale VI: 

a)  dopisuje się  pkt 1 o następującym brzmieniu:  

       „Numer członkowski kandydata”,  

b) dotychczasowe punkty 1-6 otrzymują oznaczenie odpowiednio 2-7, 

c) w pkt 4 dopisuje się zdanie:  
„Wskazane dołączenie minimum 2 zdjęć obiektu w formacie jpg (opcjonalnie z podaniem ich autora) oraz 
pisemnej zgody na publikację zdjęć załączonych do zgłoszenia oraz nazwiska (opcjonalnie także 
wizerunku) w materiałach opracowanych przez DOIIB lub na zlecenie i za zgodą DOIIB (do 
wykorzystania  np. w prezentacji na Gali Inżynierskiej, w czasopiśmie DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” 
w TV Internetowej DOIIB itp.).”, 

    d)  w pkt 6 po słowie „środowisko” dopisuje się:  

           „w trakcie realizacji oraz użytkowania”, 

e)  w pkt 7 w miejsce cyfry „1” wpisuje się cyfrę „2” oraz w miejsce cyfry „5”  
        wpisuje się cyfrę „6”. 

3)   W rozdziale VII pkt 4 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:  

      „Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 31 sierpnia.” 

 
§ 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 134/R/2016 z dnia 29.09.2016 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 użytkowania w ciągu roku poprzedzającego rok ich 

przyznania. 

6. Koszty konkursu pokrywane są ze środków DOIIB. 

    

II. Cele konkursu 

1. Promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB. 

2. Promocja osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań. 

3. Nawiązanie, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i 

technologie a projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru  inwestorskiego. 

  

III. Kategorie konkursu 

1. Tytuł  Inżynier Roku przyznawany będzie w następujących kategoriach: 

- Projektant 

- Kierownik budowy lub kierownik robót 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego 

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

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie 

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

2. Kandydatem może być również zespół członków DOIIB, który zrealizował jeden, ten sam obiekt (zespół 

projektantów, kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru inwestorskiego z branżowymi 

inspektorami nadzoru z tym, że tylko jedna wskazana w zgłoszeniu osoba pełniąca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie na tym obiekcie może uzyskać tytuł Inżyniera Roku, natomiast zespół może 

uzyskać wyróżnienie). 

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

obiektu budowlanego. 

4. Kandydatów mogą zgłaszać: 

 – 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, na adres siedziby DOIIB.  

 

VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata obiektu budowlanego 

1. Numer członkowski kandydata. 

2. Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na budowę 

oraz daty dopuszczenia do użytkowania. 

3. Orientacyjna wartość wykonanego obiektu. 

4. Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z załączoną dokumentacją 

fotograficzną lub filmową. Wskazane dołączenie minimum 2 zdjęć obiektu w formacie jpg (opcjonalnie z 

podaniem ich autora) oraz pisemnej zgody na publikację zdjęć załączonych do zgłoszenia oraz nazwiska 

(opcjonalnie także wizerunku) w materiałach opracowanych przez DOIIB lub na zlecenie i za zgodą DOIIB 

(do wykorzystania  np. w prezentacji na Gali Inżynierskiej, w czasopiśmie DOIIB „Budownictwo 

Dolnośląskie” w TV internetowej DOIIB itp.). 

5. Podanie czasu realizacji obiektu. 



6. Wpływ na środowisko w trakcie realizacji oraz użytkowania. 

7. Informacje, o których mowa w pkt. 2 do 6 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 31 sierpnia.  

 

VIII. Kapituła 

1. Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku. 

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

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

4. Kapituła, spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego. 

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

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

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

    

   

IX. Komisje obwodowe 

1. Kapituła, w przypadku o którym mowa w rozdziale VII pkt 3, może powołać Komisje obwodowe w 

porozumieniu z delegatami obwodu wyborczego właściwego dla zgłoszonego do konkursu członka izby. 

Przez obwód wyborczy rozumie się obwód ustalony dla potrzeb wyboru delegatów na Zjazd DOIIB.  

2. Komisje obwodowe działają w składzie do 5 osób. 

 

X. Tytuły i nagrody 

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

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

3. Kapituła może przyznać wyróżnienia oraz miniatury statuetek. 

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

 
UCHWAŁA NR    135/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 18-10-2016 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 



UCHWAŁA NR 136/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 18-10-2016 

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 
UCHWAŁA NR 137/1-14/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.10.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 138/1-12/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.10.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 139/1-22/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.10.2016r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 140/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.10.2016r. 
 

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 141/1-3/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.10.2016r. 
 

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

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

 
UCHWAŁA NR 142/1-3/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 28.10.2016r. 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 143/1-10/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.10.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 144/1-7/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 28.10.2016r. 
 

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 145/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.11.2016 r. 
 

w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2017. 

 
§ 1 

1. Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę  

na pokrycie kosztów spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2017. 

2. Koszt jednodniowego spotkania zorganizowanego dla 1 - 2 obwodów wyborczych nie może przekroczyć 

kwoty 14.000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) lub 100 zł (słownie: sto złotych) na osobę, jeśli liczba 

uczestników przekroczy 140 osób. W przypadku dwudniowego spotkania koszt spotkania nie może 

przekroczyć 17.000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). 

3. Koszt jednodniowego spotkania zorganizowanego dla 3 lub więcej obwodów wyborczych nie może 

przekroczyć kwoty 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) lub 100 zł (słownie: sto złotych) na 

osobę, jeśli liczba uczestników przekroczy 180 osób. W przypadku dwudniowego spotkania koszt spotkania 

nie może przekroczyć 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). 

§ 2 
Preliminarz  kosztów  będzie  zatwierdzany  każdorazowo  przez  Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UCHWAŁA NR 146/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.11.2016 r. 
 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania 
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2017. 

 

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 2017 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 01.01.2017  r. 
 

UCHWAŁA Nr 147/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.11.2016 r. 

w sprawie kosztów obsługi medialnej  
internetowej telewizji DOIIB oraz realizacji programów w tej telewizji.  

 
§ 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 2017 kwoty do 30.000 zł 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na pokrycie kosztów comiesięcznej obsługi medialnej (abonament, serwer) 
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 w roku 2017 określone będą w aneksie do obowiązującej w roku 
2016 ramowej umowy w tej sprawie, zawartej pomiędzy DOIIB a Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców. 

§ 4   
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

UCHWAŁA Nr 148/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 17.11.2016 r. 
 
 

w sprawie kosztów udziału w uroczystej Gali wręczenia DOIIB Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji 

w Katowicach.   

 
 

§ 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 36 000 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) 

brutto na pokrycie kosztów udziału członków i gości DOIIB w uroczystej Gali wręczenia Dolnośląskiej Okręgowej 

Izbie Inżynierów Budownictwa Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji przez Regionalną Izbę Gospodarczą w 

Katowicach w dniu 5.01.2017 r. Koszty te składają się m.in. z kosztów uczestnictwa ok. 30 osób w 

okolicznościowym koncercie, kosztów transportu, noclegu oraz informacji o DOIIB w wydawnictwie prezentującym 

laureatów Gali. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
UCHWAŁA Nr 149/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 17.11.2016 r. 

 

w sprawie kosztów usług ochroniarskich i porządkowych w siedzibie DOIIB.  

 
§ 1 

Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z uchwałą 
nr 52/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie rocznie, począwszy od roku 2017, kwoty do 200 000 zł (słownie: 

dwieście tysięcy złotych) brutto na pokrycie kosztów usług ochroniarskich i porządkowych w siedzibie DOIIB przy 
ul. Odrzańskiej nr 22. 
 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 150/1-11/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób 

 
UCHWAŁA NR 151/1-11/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 152/1-2/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2016r. 

 
w sprawie uchylenia uchwały nr 117/18/R/2016 z dnia 29.09.2016r. dot. zawieszenia w prawach członka 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób 

 
UCHWAŁA NR 153/1-14/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 30.11.2016r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 154/1-7/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 155/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 156/1-5/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2016r. 
 

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



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

UCHWAŁA NR 157/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2016r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 158/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 159/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2016r. 
 

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 160/1-6/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 30.11.2016r. 
 

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 161/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2016 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2016 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 2016 według  Załącznika nr 1.   

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 161/R/2016 z dnia 15.12.2016 r. 
 

 

Aktualizacja budżetu 2016 

            
A.  PRZYCHODY Zatwierdzony Aktualizacja Zmiana   

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w 

tys. zł 
(2016) 

Struktura 
w 

budżecie 
2016 

Kwota w tys. 
zł (2016) 

  

Struktura 
w 

budżecie 
2016 

  PRZYCHODY 4 335,2 100,00% 4 335,2   100,00% 
1 Składki  9900*29zł*12 miesięcy 3 445,2 79,47% 3 445,2   79,47% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,92% 40,0   0,92% 

3 Procedura kwalifikacyjna    500x1600 zł 800,0 18,45% 800,0   18,45% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 50,0 1,15% 50,0   1,15% 

  
 

          



B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w 

tys. zł 
(2016) 

Struktura 
w 

budżecie 
2016 

Kwota w tys. 
zł (2016) 

  

Struktura 
w 

budżecie 
2016 

  KOSZTY 4 535,2 100,00% 4 535,2   100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 050,0 23,15% 1 050,0   23,15% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 12,57% 570,0   12,57% 

2 

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, 
księgowe, bankowe, pozostałe) 290,0 6,39% 290,0   6,39% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały 
biurowe i eksploatacyjne, energia, 
wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 60,0 1,32% 60,0   1,32% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże 
służbowe, ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 2,09% 95,0   2,09% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 35,0 0,77% 35,0   0,77% 

II.  Koszty statutowe 3 455,2 76,19% 3 455,2   76,19% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z 
podziałem na organy (wszystkie koszty 
związane z działaniem organów) 1 355,0 29,88% 1 405,0   30,98% 

  OKR 85,0 1,87% 85,0   1,87% 

  OSD 170,0 3,75% 170,0   3,75% 

  OROZ 250,0 5,51% 270,0 +20,0 5,95% 

  OKK 850,0 18,74% 880,0 +30,0 19,40% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie 
koszty związane z działaniem Rady) 350,0 7,72% 360,0 +10,0 7,94% 

3 Bezpośrednie działania na rzecz członków 1 190,0 26,24% 1 230,0 +40,0 27,12% 

a seminaria i szkolenia 490,0 10,80% 490,0   10,80% 

b biuletyny i czasopisma 270,0 5,95% 270,0   5,95% 

c pozostałe wydatki 200,0 4,41% 240,0 +40,0 5,29% 

d integracja, kultura itp. 30,0 0,66% 30,0   0,66% 

e promocja Izby (Gala, Inżynier Roku, media) 200,0 4,41% 200,0   4,41% 

4 Fundusz pomocy losowej 100,0 2,20% 100,0   2,20% 

5 
Okręg. Zjazd Delegatów, Konferencja 
Programowa 120,0 2,65% 120,0   2,65% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, 
współpraca z zagranicą 30,0 0,66% 30,0   0,66% 

7 Fundusz zapasowy 110,2 2,43% 10,2 -100,0 0,22% 

8 Obchody ESK 2016 "Festiwal budownictwa" 200,0 4,41% 200,0   4,41% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 30,0 0,66% 30,0   0,66% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -200,0   -200,0     

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE           

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   100,0     



 
 

UCHWAŁA NR 162/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2016 r. 

 
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2017 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 2017, w 
którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na koszty statutowe przeznacza się 3 520,2 tys. złotych, a na koszty 
administracyjne kwotę 1015,0 tys. złotych.  

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 162/R/2016 z dnia 15.12.2016 r. 
 



 

 

 

Prowizorium budżetowe na rok 2017 

      
A.  PRZYCHODY 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2017) 
Struktura w 

budżecie 2017 

  PRZYCHODY 4 295,2 100,00% 
1 Składki  9900*29zł*12 miesięcy 3 445,2 80,21% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,93% 

3 Procedura kwalifikacyjna    500x1600 zł 800,0 18,63% 

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

  
 

    

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW                

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. zł 

(2017) Struktura w 
budżecie 2017 

  KOSZTY 4 545,2 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1 015,0 22,33% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 12,54% 

2 

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, 

księgowe, bankowe, pozostałe) 290,0 6,38% 

3 

Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i 

eksploatacyjne, energia, wyposażenie, wydawnictwa, 

pozostałe) 60,0 1,32% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, 
ubezpieczenia, inne koszty) 95,0 2,09% 

II.  Koszty statutowe 3 520,2 77,45% 

1 

Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na 

organy (wszystkie koszty związane z działaniem 

organów) 1 355,0 29,81% 

  OKR 85,0 1,87% 

  OSD 170,0 3,74% 

  OROZ 250,0 5,50% 

  OKK 850,0 18,70% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty 
związane z działaniem Rady) 350,0 7,70% 

3 bezpośrednie działania na rzecz członków 1 190,0 26,18% 

a seminaria i szkolenia 490,0 10,78% 

b biuletyny i czasopisma 270,0 5,94% 

c pozostałe wydatki 200,0 4,40% 

d integracja, kultura itp. 30,0 0,66% 

e promocja Izby (Gala, Inżynier Roku, media) 200,0 4,40% 

4 Fundusz pomocy losowej 100,0 2,20% 

5 Okręg. Zjazd Delegatów, zebrania wyborcze 120,0 2,64% 

6 
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z 
zagranicą 30,0 0,66% 

7 Fundusz zapasowy 125,2 2,75% 

8 Obchody XV-lecia DOIIB 250,0 5,50% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 10,0 0,22% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY -250,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   100,0   



UCHWAŁA NR 163/R/2016 
Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 15.12.2016 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 konferencje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 163/R/2016 z dnia 15.12.2016 r. 
 

 

Lista konferencji rekomendowanych w roku 2017, 

w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę 

 

1. VI Edycja Konferencji „BUDUJEMY HALE” (Poznań, 09.02.2017r.). 

2. Kurs Mykologiczno-Budowlany „Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem” 

(Warszawa, 20 lutego - 3 marca 2017r.). 

3. XXXII Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI” (Wisła, 7-10 

marca 2017r.). 

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

5. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane” (Szczecin - Międzyzdroje, 22-26 maja 

2017 r.).  

6. Konferencja Naukowo-Techniczna „INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH” (Niepołomice, 8-

10 czerwca 2017r.). 

7. 62 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN   

i Komitetu Nauki PZITB (Krynica, wrzesień 2017r.). 

8. Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” (Wrocław, listopad 2017r.). 

9. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne na podstawie rekomendacji 

Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB. 

 

UCHWAŁA NR 164/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2016 r. 
 

w sprawie ustalenia listy rekomendowanych konferencji w 2017 r. 
których organizatorzy mogą ubiegać się o dofinansowanie przez DOIIB. 

 

§ 1 

Zgodnie z uchwałą Prezydium Rady DOIIB nr 12/PR/2005 z dnia 09.02.2005 r. dotyczącą zasad dofinansowania 
rekomendowanych konferencji, seminariów  i szkoleń, Rada DOIIB postanawia rekomendować do 
dofinansowania w roku 2017 konferencje wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164./R/2016 z dnia 15.12.2016 r. 



 
Lista konferencji w roku 2017, których organizatorzy mogą być dofinansowani  

zgodnie z uchwałą 12/R/2005 z dnia 09.02.2005 r.  
na podstawie złożonego wniosku 

  

 
1.VI Edycja Konferencji „BUDUJEMY HALE” (Poznań , 09.02.2017r.). 

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

3. Seminarium „Wrocławskie Dni Mostowe” (Wrocław, listopad 2017r.). 

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

na podstawie rekomendacji Przewodniczącego Rady i Skarbnika DOIIB.  

 

 
UCHWAŁA Nr 165/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 15.12.2016 r. 

 
w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2017.  

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

§ 1 
Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) na 

pokrycie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu 2017 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 2017 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 2017 wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich organów 

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

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA NR 166/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 15.12.2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 132/R/2016 w sprawie realizacji robót budowlanych związanych z 
przebudową pomieszczeń lokalu gastronomicznego w budynku siedziby DOIIB.  

 
W związku z brakiem rozstrzygnięcia procedury wyboru wykonawcy z powodu wpłynięcia tylko jednej oferty 
Okręgowa Rada DOIIB postanawia, co następuje:   

§ 1 
1.  W § 2 ust. 4 Uchwały nr 132/R/2016 z dnia 29.09.2016 r. zmienia się datę „30 grudnia 2016 r.” na datę „30 

marca 2017 r.”. 

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 132/R/2016 pozostają bez zmian. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

UCHWAŁA NR 167/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 



z dnia 15.12.2016 r. 

w sprawie kosztów wymiany oświetlenia klatki schodowej   
(użytkowe i awaryjne) w budynku DOIIB. 

 
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z uchwałą 
nr 52/R/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie limitu wydatków, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 
Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 26.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) na 
pokrycie kosztów wymiany oświetlenia użytkowego i awaryjnego klatki schodowej w budynku DOIIB. Konieczność 
naprawy lub wymiany wynika z ostatniego przeglądu działania oświetlenia awaryjnego. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
UCHWAŁA Nr 168/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 15.12.2016 r. 

w sprawie organizacji III Zawodów Narciarskich DOIIB.  

Na podstawie § 2 ust. 1. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje: 

§ 1 
 Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na 

pokrycie kosztów organizacji III Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2017, 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 169/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
z dnia 15.12.2016 r. 

w sprawie wniosków o przyznanie Medalu Honorowego  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

  
Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu nadawania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 27.06.2014 r., Okręgowa Rada 
DOIIB postanawia, co następuje: 

 

§ 1 
Złożyć niezwłocznie wnioski do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o nadanie Medalu 
Honorowego PIIB przyznawanego za szczególne zasługi na rzecz rozwoju samorządności i budownictwa 
następującym osobom: 

         prof. dr hab. inż. Jerzemu Jasieńce 

         prof. dr hab. inż. Cezaremu Madryasowi 

 
§ 2 

Wnioski, o których mowa w § 1 stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UCHWAŁA NR 170/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

z dnia 15.12.2016 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr 147/R/2016 w sprawie kosztów obsługi medialnej internetowej telewizji 
DOIIB oraz realizacji programów w tej telewizji. 

 

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

§ 1 
W Uchwale Okręgowej Rady DOIIB nr 147/R/2016 z dnia 17.11.2016 r. w miejsce obecnego § 4 wpisuje się nowy 
§ 4 o treści: „Przewodniczący i Skarbnik Rady mogą zlecić wszystkie usługi, o których mowa w § 1-3 Uchwały, 
innemu podmiotowi gospodarczemu niż Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Wesołej 2/15 na identycznych lub korzystniejszych warunkach finansowych”. 

§ 2 
Obecny  § 4 oznaczony zostaje jako § 5. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

UCHWAŁA NR 171/1-6/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób 

 
UCHWAŁA NR 172/1-8/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.12.2016r. 

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

 
UCHWAŁA NR 173/1-39/R/2016 

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 
z dnia 29.12.2016r. 

 
w sprawie zawieszenia w prawach członka  

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 39 osób 

(na wniosek zainteresowanych) 
 

UCHWAŁA NR 174/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

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 175/1-14/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

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

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

UCHWAŁA NR 176/1-5/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

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



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

UCHWAŁA NR 177/1-2/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 178/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

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

(na wniosek osoby zainteresowanej) 
 

UCHWAŁA NR 179/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

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

(których członkostwo ustało na skutek śmierci) 
 

UCHWAŁA NR 180/1/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

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 181/1-27/R/2016 
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ  IZBY  INŻYNIERÓW  BUDOWNICTWA 

z dnia 29.12.2016r. 
 

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 27 osób 

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

 


