UCHWAŁA NR 1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 16-01-2019
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 2/1-67/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 67 osób
UCHWAŁA NR 3/1-16/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób
UCHWAŁA NR 4/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 183/3/R/2018
UCHWAŁA NR 5/1-21/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 6/1-6/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 7/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
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 8/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 9/1-6/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)

UCHWAŁA NR 10/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 11/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 12/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
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 13/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.01.2019r.
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/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie jeleniogórskiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
oraz wniosku o powołanie
stałego OZC z dnia 14.01.2019 r., Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze stałym,
działający na terenie jeleniogórskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 14/6/S.
§2
1. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącą OZC-14/6/S jest
mgr inż. Maria Patejuk-Stenzel – DOŚ/IS/0480/01, Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB V kadencji 20182022.
2. W
skład
OZC-14/6/S,
na
dzień
powołania
z Przewodniczącym), które podpisały wniosek o jego powołanie.

wchodzą

3

osoby

(wraz

3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności
określa Uchwała Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 15/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
w sprawie organizacji statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy
i członków DOIIB w swoich obwodach wyborczych.
Działając na podstawie Statutu PIIB oraz §2 pkt 13 i §5 pkt 1.4 Regulaminu okręgowych rad PIIB, w związku ze
zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Rada DOIIB postanawia, co następuje:
§1

W

Uchwale

Rady

nr

51/R/2018

z

dnia

27.04.2018

r.

wprowadza

się

nową

treść

załącznika

nr 1 do Uchwały - „Wniosku o powołanie zespołu”.
§2
Wzór Wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 91/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.
§4
Pozostałe zapisy Uchwały nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. nie ulegają zmianie.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do Uchwały Rady nr 15/R/2019 z dnia 21.02.2019 r.

WNIOSEK
O POWOŁANIE STAŁEGO / DORAŹNEGO* OBWODOWEGO ZESPOŁU
CZŁONKOWSKIEGO
I.

Wnosimy o powołanie Obwodowego Zespołu Członkowskiego w obwodzie wyborczym nr

………..……

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w następującym składzie:

L.p.

Imię i nazwisko/
tytuł zawodowy
i naukowy

Nr członkowski

Funkcja w OZC
(przewodniczący /
członek zespołu)

1

2

3

4

1
2
3
4
5
II.

Plan zamierzeń:
……………….…………..……………………………………………………………………………………………………..……………….
..………………….………………………………………………………………………………………………..……………………….……
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III.

Oświadczenia:
Podstawą prawną przetwarzania przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441,
danych osobowych podanych w niniejszym wniosku w celu powołania stałego/doraźnego* obwodowego Zespołu
Członkowskiego jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu DOIIB w postaci realizacji zadań statutowych związanych z
działalnością DOIIB oraz wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na DOIIB.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych znajdującą się na stronie
internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”.

Oświadczam, że znane są mi cele i zasady dobrowolnej, statutowej działalności delegatów na Okręgowe Zjazdy oraz członków
DOIIB
w swoich obwodach wyborczych.
Dane kontaktowe członków Obwodowego Zespołu Członkowskiego pobierane są z bazy danych Członków DOIIB. Tym samym,
w przypadku zmiany danych zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania DOIIB poprzez złożenie stosownego
oświadczenia.

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

PODPISY CZŁONKÓW OZC:
1. ……………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………
niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady DOIIB nr 150/R/2015 z dn. 22.10.2015 r. , zmienionej Uchwałą Rady nr
12/R/2017 z dn. 09.02.2017 r. oraz Uchwałą Rady nr 93/R/2018 z dn. 21.06.2018 r. dotyczącej przyznawania
członkowi DOIIB zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie.
Na podstawie art. 8 pkt 12 i art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz.U.2016,poz.1725 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 16 Regulaminu okręgowych rad Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa oraz w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, Rada
DOIIB postanawia, co następuje:
§1
Wprowadza się nową treść „Wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka członkowi DOIIB lub przyjęcia
przez członka DOIIB dziecka na wychowanie”.
§2
Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 93/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.
§3
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015r. znowelizowanej Uchwałą nr
12/R/2017 z dnia 09.02.2017 r. nie ulegają zmianie.
§4
Rada przyjmuje nowy tekst jednolity Uchwały nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015 r. wraz ze zmienionym
załącznikiem, jako załącznik do niniejszej Uchwały.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.

Załącznik do Uchwały nr 16/R/2019 z dnia 21.02.2019 r.
Tekst jednolity Uchwały nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015r. według stanu na dzień 21.02.2019 r.
UCHWAŁA NR 150/R/2015
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 22.10.2015 r.
w sprawie przyznawania członkowi DOIIB zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka
na wychowanie zmieniona Uchwałą nr 12/R/2017 z dnia 09.02.2017 r. oraz Uchwałą nr 16/R/2019 z dnia
21.02.2019 r.
Na podstawie art. 8 pkt 12 i art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz.U.2014r.,poz.1946) w związku z § 2 pkt 16 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Rada DOIIB postanawia, co następuje:
§1
1.

Zapomoga przyznawana jest członkom DOIIB z tytułu:
a)

urodzenia się dziecka członkowi DOIIB,

b) przyjęcia przez członka DOIIB dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie.
2.

O

zapomogę

można

wystąpić

w

ciągu

roku

od

daty

urodzenia

się

dziecka

lub przyjęcia dziecka na wychowanie.
3.

Warunkiem przyznania zapomogi jest czynne członkostwo w DOIIB oraz opłacone składki członkowskie na
dzień zdarzenia i złożenia wniosku.
§2

1.

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

2.

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka – będącemu członkiem DOIIB i
spełniającemu warunki określone w §1.

3.

W przypadku urodzenia podczas jednego porodu lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
zapomoga przysługuje na każde dziecko.

4.

Kwota zapomogi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek będzie
opłacany przez członka DOIIB w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie informacji - PIT 8C otrzymanej od DOIIB w ustawowym terminie.

5.

Wniosek o zapomogę, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, składa do DOIIB matka,
ojciec lub opiekun prawny dziecka, będący członkiem DOIIB.

6.

Do wniosku o zapomogę należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka członka DOIIB lub
dokument poświadczający przyjęcie dziecka na wychowanie.

7.

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

przyznanie zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa, w trzyosobowym Składzie powołanym zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu
spośród jego członków.
8.

Decyzje

w

sprawach

udzielenia

zapomogi

podejmuje

Skład

Zespołu,

o

którym

mowa

w pkt 7. Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych informuje na piśmie wnioskodawcę o podjętej
decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania zapomogi.
9.

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

Radę DOIIB o liczbie podjętych decyzji o przyznaniu zapomóg oraz o decyzjach odmownych.
§3
Uprawnienia do interpretacji szczegółowej celów i zasad przyznawania zapomogi posiada Rada DOIIB.
§4
Kontrolę nad gospodarką w zakresie udzielanych na podstawie niniejszej Uchwały zapomóg sprawuje Rada
DOIIB oraz Komisja Rewizyjna DOIIB.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z
Załącznik do Uchwały nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015 r. wg. stanu na dzień 21.02.2019 r.

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA CZŁONKOWI
DOIIB
LUB PRZYJĘCIA PRZEZ CZŁONKA DOIIB DZIECKA NA WYCHOWANIE
………………………………….…………………………………….
(Nazwisko i imię wnioskodawcy – Członka DOIIB)
………………………………………………..………………………
(Adres zamieszkania, numer telefonu)
………………………………………………..………………………
(Numer Pesel wnioskodawcy)
………………………………………………………………………..
(Nr ewidencyjny DOŚ/ … / … )

Do:
Dolnośląskiej
Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

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

1. Proszę o udzielenie zapomogi z tytułu urodzenia się / przyjęcia na wychowanie* dziecka.
2. Zapomogę proszę przekazać na moje konto:
oddział banku............................................................ numer rachunku
........................................................................................................
lub przekazem pocztowym na adres
..............................................................................................................................................................
UWAGA:
Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub dokument poświadczający przyjęcie dziecka
na wychowanie oraz formularz „Dane do podatku” stanowiący załącznik do niniejszego wniosku, ewentualnie inne
dokumenty (na żądanie DOIIB).

Oświadczenia:
Warunkiem skorzystania z zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Członkowi DOIIB lub przyjęcia przez Członka DOIIB dziecka
na wychowanie przyznawanej przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441, jest
przedłożenie wskazanych wyżej dokumentów, co wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, przy czym celem
przetwarzania jest rozpatrzenie niniejszego wniosku, ustalenie podstaw do przyznania zapomogi oraz realizacja zadań
statutowych DOIIB. Z kolei podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ochrona żywotnych interesów
wnioskodawcy lub innej osoby fizycznej, jak również prawnie uzasadniony interes DOIIB w postaci możliwości ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres ich przedawnienia. W przypadku szczególnych kategorii danych osobowych
(danych wrażliwych), które mogą znajdować się w kopiach przekazywanych dokumentów, podstawą prawną przetwarzania
danych jest niezbędność do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez DOIIB lub wnioskodawcę w
dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, oraz ochrona żywotnych interesów wnioskodawcy lub innej osoby
fizycznej.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie
internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”.
Oświadczam, że znane są mi zasady przyznawania zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Członkowi DOIIB lub przyjęcia
przez Członka DOIIB dziecka na wychowanie.
……………………..............................
(data i podpis wnioskodawcy)

_________________________________________________________________________________
_____

WYPEŁNIA DOIIB
1.

Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:

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

2.

Zatwierdzono do wypłaty kwotę

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

3.

Zapomogę losową przekazano przelewem / przekazem pocztowym * w dniu ……………………… w kwocie
...............................

słownie: .................................................................................................................... dla
................................................................................
na konto nr / na adres *
…………………………………………........................................................................................................................
………………………………………………
(podpisy)
* Niepotrzebne skreślić

Załącznik do Wniosku o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka członkowi DOIIB
lub przyjęcia przez członka DOIIB dziecka na wychowanie

DANE DO PODATKU
NAZWISKO

………………………………………………………………
….

IMIONA

……………………………………..…………………………
….

DATA URODZENIA

…………………………………..…………………………….
..

NR PESEL

………………………………….……………………………..

NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą)

………………………………………………………………
…..

ADRES ZAMIESZKANIA:
KOD POCZTOWY, POCZTA

………………………………………………………………
….

MIEJSCOWOŚĆ

………………………………….……………………………
…

ULICA, NR DOMU, LOKALU

………………………………………………………………
…..

WOJEWÓDZTWO

…………………………….…………………………………
……

GMINA

……………………………..…………………………………
…..

POWIAT

………………………………………………………………
…….

NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO

……………………………………….………………………
……

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

TELEFON KONTAKTOWY

………………………..………………………………………
…

NR KONTA BANKOWEGO

……………………..…………………………………………
…

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

……………………..............................
(podpis)

UCHWAŁA NR 17/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie art. 8 pkt 12 i art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa
(t.j.
Dz.U.2016,
poz.1725
z
późn.
zm.)
w związku z § 2 pkt 16 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w związku ze
zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, Rada DOIIB postanawia, co następuje:
§1
Zmianie ulega Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa – stanowiący załącznik do Uchwały Rady nr 92/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. w ten sposób, że
wprowadza się nową treść załącznika nr 2 do Regulaminu - „Wniosek o zapomogę losową” i załącznika nr 3 do
Regulaminu -„Wniosek o zapomogę losową po śmierci członka DOIIB”.
§2
Jednolity tekst znowelizowanego Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nr 17/R/2019 z dnia
21.02.2019 r.
REGULAMIN
przyznawania zapomogi losowej członkom
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
§1
1.

Regulamin przyznawania

zapomogi losowej

członkom Dolnośląskiej Okręgowej

Izby Inżynierów

Budownictwa (zwanej dalej DOIIB) został opracowany na podstawie:
a) Art.8 pkt 12 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa ( t.j. Dz.U.2001.5.42 z późn. zm.),
b) § 18 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w
dniu 12.06.2014 r.
§2

4.

Zapomogi losowe przyznawane są członkom DOIIB w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci członka DOIIB.

5.

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

6.

O zapomogę można wystąpić raz w roku.

7.

Warunkiem uzyskania zapomogi losowej jest czynne członkostwo w DOIIB oraz opłacone składki
członkowskie na dzień zdarzenia i złożenia wniosku.

8.

Przyznanie zapomogi losowej i jej wysokość są zależne od wielkości środków przewidzianych w budżecie
DOIIB na ten cel z zastrzeżeniem § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa.
§3

10. Maksymalna kwota zapomogi losowej wypłacanej w przypadkach określonych w §
nie może przekraczać w roku podatkowym, w którym jest

udzielona,

kwoty

2 pkt 2
zwolnionej

z podatku dochodowego określonej ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wartości
określonej w załącznik nr 1 do Regulaminu.
11. Wniosek o zapomogę losową składa do DOIIB osoba zainteresowana wg wzoru – załącznik nr 2 lub
załącznik nr 3 do Regulaminu.
12. Do wniosku o zapomogę losowa należy dołączyć dokumenty poświadczające przypadek losowy oraz
aktualną

sytuację

wnioskodawcy

oraz

rodziny

zamieszkującej

wspólnie

z wnioskodawcą: PIT, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, odcinki renty, itp.
13. Do wniosku o zapomogę losową po śmierci członka DOIIB należy dołączyć kopię aktu zgonu członka DOIIB
i ewentualnie inne dokumenty.
14. Wniosek o zapomogę losową rozpatruje Zespół ds. zapomóg losowych powołany przez Radę DOIIB.

15. Wysokość jednorazowej zapomogi losowej (uwzględniając zapisy załącznika nr 1 do Regulaminu) ustala
trzyosobowy Skład Zespołu, powoływany każdorazowo zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu ds.
zapomóg losowych spośród członków zespołu.

16. Decyzje w sprawach udzielenia zapomogi losowej Skład, o którym mowa w § 3 pkt 6, podejmuje zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.
17. W przypadku konieczności zwiększenia kwoty pomocy losowej ponad kwoty jakimi może dysponować
Zespół, Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych występuje

z odpowiednim wnioskiem do

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

Zespołu

ds.

zapomóg

losowych

informuje

na

piśmie

wnioskodawcę

o podjętej decyzji w sprawie przyznania lub nie przyznania zapomogi losowej.
19. Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych na najbliższym posiedzeniu informuje Prezydium Rady lub
Radę DOIIB o liczbie podjętych decyzji o przyznaniu zapomóg i ich wysokości oraz o decyzjach
odmownych.
§4
Zapomoga losowa przysługuje:
a)

członkom DOIIB,

b)

współmałżonkowi lub jednemu dziecku w przypadku śmierci członka DOIIB.
§5

1.

Zapomoga losowa udzielana jest z funduszy własnych DOIIB.

2.

Formy wypłaty zapomogi losowej mogą być zróżnicowane: przekaz pocztowy lub przelew na konto
wnioskodawcy.
§6

Uprawnienia do interpretacji szczegółowej celów i zasad przyznawania zapomogi losowej posiada Rada DOIIB.
§7
Kontrolę nad gospodarką w zakresie udzielanych zapomóg losowych sprawuje:
a)
Rada DOIIB,
b)

Komisja Rewizyjna DOIIB.
§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (Uchwała Rady DOIIB Nr 17/R/2019)
TABELA WYSOKOŚCI ZAPOMOGI LOSOWEJ

Lp.

Odbiorcy zapomogi finansowej

Zapomoga losowa
przyznawana przez Zespół

Zapomoga losowa
przyznawana przez

ds. zapomóg losowych

Przewodniczącego Rady DOIIB

1.

Członkowie DOIIB

do 1500 zł

2.

Współmałżonek lub jedno dziecko
zmarłego członka DOIIB

do 800 zł

do 100 %
do 50 %

UWAGI:
Podane w
z § 3 pkt 1.

tabeli

procenty

odnoszą

się

do

maksymalnej

kwoty

zapomogi

losowej

zgodnie

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (Uchwała Rady DOIIB Nr 17/R/2019)

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ
………………………………….…………………………………….
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)
………………………………………………..………………………
(Adres zamieszkania wnioskodawcy)
………………………………………………………………………..
(Numer telefonu)

Do:
Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

………………………………………………………………………..
(Numer PESEL)
………………………………………………………………………..
(Nr ewidencyjny DOŚ….)

1. Proszę o udzielenie zapomogi losowej w wysokości:
.....................................................................................................................................................................................................
.......
2. Swoją prośbę uzasadniam:
.....................................................................................................................................................................................................
.......
3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto:
Oddział banku .................................................... Numer rachunku
........................................................................................................
lub przekazem pocztowym na adres
.......................................................................................................................................................
Uwaga:
Do wniosku należy dołączyć dokumenty, poświadczające przypadek losowy oraz aktualną sytuację wnioskodawcy oraz
rodziny zamieszkującej wspólnie z wnioskodawcą: PIT, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, odcinki renty,
itp.

Oświadczenia:
Warunkiem skorzystania z zapomogi losowej przyznawanej przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław, REGON:
932882889, NIP: 8971679441, jest przedłożenie wskazanych wyżej dokumentów, co wiąże się z przetwarzaniem danych
osobowych, przy czym celem przetwarzania jest rozpatrzenie niniejszego wniosku, ustalenie podstaw do przyznania zapomogi
oraz realizacja zadań statutowych DOIIB. Z kolei podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ochrona żywotnych
interesów wnioskodawcy lub innej osoby fizycznej, jak również prawnie uzasadniony interes DOIIB w postaci możliwości
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres ich przedawnienia. W przypadku szczególnych kategorii danych
osobowych (danych wrażliwych), które mogą znajdować się w kopiach przekazywanych dokumentów, podstawą prawną
przetwarzania danych jest niezbędność do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez DOIIB lub

wnioskodawcę w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, oraz ochrona żywotnych interesów wnioskodawcy
lub innej osoby fizycznej.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie
internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”.
Oświadczam, iż znane są mi zasady przyznawania zapomogi określone w Regulaminie przyznawania zapomogi losowej
członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
…………………………..............................

(data i podpis wnioskodawcy)

WYPEŁNIA DOIIB
1.

Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:

............................................................................................................................................................................................................
...........
............................................................................................................................................................................................................
...........
........................................................................................
(podpisy)
2. Zatwierdzono do wypłaty kwotę
……………………………………..…….……………………………………………..……………………………...………….…………
…….…..
………………………………….………...…………………
(podpisy)
3. Zapomogę losową przekazano przelewem / przekazem pocztowym * w dniu ……….……..…. w kwocie
.......................................
słownie: ...................................................................................... dla
.....................................................................................................
na konto nr / na adres *
…………………………………………...............................................................................................................
………………………………………………
(podpisy)
*Niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB (Uchwała Rady DOIIB Nr 17/R/2019)

WNIOSEK O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ PO ŚMIERCI CZŁONKA DOIIB
………………………………….…………………………………….
(Nazwisko i imię wnioskodawcy)
………………………………………………..………………………
(Adres zamieszkania wnioskodawcy, tel.)
………………………………………………………………………..
(Stopień pokrewieństwa)

Do:
Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

………………………………………………………………………..
(Numer PESEL wnioskodawcy)
………………………………………………………………………..
(Nazwisko i imię zmarłego Członka DOIIB)
………………………………………………………………………..
(nr ewidencyjny DOŚ… .)

1. Proszę o udzielenie zapomogi losowej w wysokości:
.....................................................................................................................................................................................................
.......
2. Swoją prośbę uzasadniam:
.....................................................................................................................................................................................................

.......
3. Zapomogę proszę przekazać na moje konto:
Oddział banku .................................................... Numer rachunku
........................................................................................................
lub przekazem pocztowym na adres
.......................................................................................................................................................
Uwaga: Do wniosku należy dołączyć kopię aktu zgonu Członka DOIIB oraz ewentualnie inne dokumenty

Oświadczenia:
Warunkiem skorzystania z zapomogi losowej po śmierci Członka DOIIB przyznawanej przez DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50-114
Wrocław, REGON: 932882889, NIP: 8971679441, jest przedłożenie wskazanych wyżej dokumentów, co wiąże się z
przetwarzaniem danych osobowych, przy czym celem przetwarzania jest rozpatrzenie niniejszego wniosku, ustalenie podstaw
do przyznania zapomogi oraz realizacja zadań statutowych DOIIB. Z kolei podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest ochrona żywotnych interesów wnioskodawcy lub innej osoby fizycznej, jak również prawnie uzasadniony interes DOIIB w
postaci możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres ich przedawnienia. W przypadku szczególnych
kategorii danych osobowych (danych wrażliwych), które mogą znajdować się w kopiach przekazywanych dokumentów,
podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełniania obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez
DOIIB
lub
wnioskodawcę
w
dziedzinie
zabezpieczenia
społecznego
i ochrony socjalnej, oraz ochrona żywotnych interesów wnioskodawcy lub innej osoby fizycznej.
Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Klauzulą informacyjną Administratora Danych Osobowych, znajdującą się na stronie
internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce „Ochrona Danych”.
Oświadczam, iż znane są mi zasady przyznawania zapomogi określone w Regulaminie przyznawania zapomogi losowej
członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
…………………………..............................

(data i podpis wnioskodawcy)

WYPEŁNIA DOIIB
1. Decyzja Składu Zespołu ds. zapomóg losowych:
............................................................................................................................................................................................................
............
........................................................................................
(podpisy)
2. Zatwierdzono do wypłaty kwotę
……………………………………..…….………………………………………………………………..………………….………………
.…….....
………………………………….………...…………………
(podpisy)
3. Zapomogę losową przekazano przelewem / przekazem pocztowym * w dniu ………..………… w kwocie
......................................
słownie: .................................................................................................................... dla
.........................................................................
na konto nr / na adres *
…………………………………………..................................................................................................................
………………………………………………
(podpisy)
* Niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA Nr18/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Etyki
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w oparciu o
postanowienia Uchwały nr 18/R/19 Krajowej Rady PIIB z dnia 05.08.2018r. o powołaniu Komisji ds. Etyki
Krajowej Rady PIIB, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Komisję ds. Etyki DOIIB na V kadencję.
§2
Program działania Komisji ds. Etyki DOIIB musi być spójny z programem działania Komisji ds. Etyki Krajowej
Rady PIIB, przy czym Komisja ds. Etyki DOIIB może podejmować również inne działania z zakresu szeroko
pojętej tematyki etyki. Program działania Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
Komisja będzie się spotykać się raz na kwartał i ustalać program działania na najbliższy okres. Komisja realizuje
zadania zlecone przez Komisję ds. Etyki Krajowej Rady PIIB.
§4
Ustala się trzyosobowy skład Komisji ds. Etyki DOIIB:
1. Ija Czyżewska – członek Rady DOIIB.
2. Rafał Walkowiak – członek Rady DOIIB
3. Piotr Zwoździak – członek Rady DOIIB.
Na pierwszym posiedzeniu Komisja ds. Etyki DOIIB wybierze przewodniczącego Komisji.
§5
Przewodniczący Komisji będzie informował Przewodniczącego Rady i Radę DOIIB o wynikach podjętych działań.
§6
Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie
działania Komisji.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 18/R/2019 z dnia 21.02.2019 r.

Program działania Komisji ds. Etyki KR PIIB
Lp. Działania
1.

2.

3.

4.

Analiza zapisów kodeksu etyki
zawodowej
zebranie opinii z izb okręgowych
opracowanie wniosków
przedłożenie materiałów Krajowej
Radzie PIIB
Udział członków komisji w
przedsięwzięciach dotyczących etyki
organizowanych przez inne
samorządy i organizacje
Analiza pozytywnych i negatywnych
postaw członków izby
zebranie materiałów do analizy we
współpracy z rzecznikami
odpowiedzialności zawodowej
opracowanie wniosków
przedłożenie opracowanych materiałów
Krajowej Radzie
Organizacja konferencji na szczeblu

Terminy
realizacji
praca ciągła
28.02.2019 r.
20.04.2019 r.
30.05.2019 r.

Zakładane efekty
dostosowanie treści kodeksu do
oczekiwań członków PIIB oraz
aktualnych przepisów

praca ciągła

przekazywanie dobrych praktyk,
przykładów i doświadczeń
członkom PIIB

praca ciągła

podniesienie standardów
etycznych w PIIB

28.02.2019 r.

20.04.2019 r.
30.05.2019 r.
I półrocze

informacja o sytuacji w naszej

5.

6.

krajowym dotyczącej etyki w
zawodzie inżyniera budownictwa
inspirowanie działań z zakresu etyki w
formie szkoleń, konferencji itp. w
okręgowych izbach
Prowadzenie akcji informacyjnej
dotyczącej etycznej postawy
inżynierów
bezpośrednie spotkania członków
komisji z organami izb okręgowych
udział w szkoleniach dotyczących m.in.
zagadnień z zakresu etyki
organizowanych w okręgach
w razie potrzeby pomoc w organizacji
szkoleń dotyczących etyki zawodu
publikacja artykułów w czasopismach i
środkach komunikacji elektronicznej
Rozwiązywanie problemów natury
etycznej występujących
w określonych grupach członków
izby, jak i indywidualnych
współpraca z rzecznikami
odpowiedzialności zawodowej i
komisjami etyki (tam gdzie są
powołane) w okręgach
pomoc w powołaniu „osób zaufania”
na szczeblu okręgów
pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości i
problemów natury etycznej

2020r.
praca ciągła

grupie zawodowej adresowana
zarówno do środowiska
inżynierskiego jak i otoczenia

praca ciągła

utrzymanie standardów
etycznych w środowisku oraz
pokazanie od strony etycznej
wizerunku inżyniera
budownictwa

Działalność
ciągła

poprawa i utrzymanie
poprawnych wewnętrznych
relacji w środowisku inżynierów
jak i relacji z otoczeniem
zewnętrznym.

Przewodniczący Komisji ds. Etyki
Gilbert Okulicz-Kozaryn
UCHWAŁA Nr 45/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia projektów regulaminu oraz porządku obrad XVIII Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie art. 19 pkt 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U.2016r.,poz.1725 z późn. zm.) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
postanawia:
§1
1. Przyjąć projekt regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stanowiący załącznik nr 1
2. Przyjąć projekt porządku obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa stanowiący załącznik nr 2
W celu przedstawienia obu projektów do podjęcia uchwał w przedmiotowym zakresie przez XVIII Okręgowego
Zjazdu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/R/2019 z dnia 07.03.2019 r.
PROJEKT
Załącznik do uchwały nr 01/Z/2019
REGULAMIN XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W DNIU 06.04.2019 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. 2016r. poz.1725 z późn. zm.), zwana
dalej Ustawą,
2.
Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
3.
uchwały nr 79/R/2018 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia
21.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu
2019 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.
W Zjeździe mogą wziąć udział bez prawa udziału w głosowaniach inne osoby zaproszone przez Okręgową
Radę DOIIB.
6.
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”.
7.
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.
1.
2.

§6
Zjazd uchwala porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana delegatom
w materiałach
na Zjazd.
Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania Komisji Zjazdowych,
w tym:
1) Komisji Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listę kandydatów
do Okręgowej Rady DOIIB oraz listę kandydatów na delegata na Krajowy Zjazd PIIB:
a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Izby, którzy przed terminem rozpoczęcia
Zjazdu
nie
zostali
skreśleni
z
listy
członków
Izby
lub
zawieszeni
w prawach członka Izby, z zastrzeżeniem §10 ust.14 statutu samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa,
b) zgłaszanie kandydatur, tylko przez delegatów na Zjazd, następuje pisemnie na karcie zgłoszenia
(załącznik nr 1 i załącznik nr 2),
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
liście wyborczej w porządku alfabetycznym. Na liście jest umieszczony pełny numer ewidencyjny
kandydata,
f)
wybory przeprowadza się w sposób tajny,
g) głosowanie na kandydatów może odbywać się metodą elektroniczną.
2) Komisji Skrutacyjnej, która:
a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości,
b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów,
c)
przejmuje wydruki określające wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów,
d) dokonuje liczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń elektronicznego
liczenia głosów,
e) podaje wyniki głosowań w protokole, w którym określa:
- liczbę osób uprawnionych do głosowania,
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
- liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych,
f)
przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.
3) Komisji Uchwał i Wniosków, która:
a) przyjmuje, w określonym przez Przewodniczącego Zjazdu miejscu i czasie, wnioski członków Izby,
dotyczące ustawowych działań samorządu zawodowego sporządzone w formie pisemnej i
zawierające uzasadnienie merytoryczne,
b) przygotowuje projekty uchwał w sprawach zgłoszonych wniosków, rekomendując Zjazdowi
przekazanie wniosków do rozpatrzenia lub realizacji przez Radę DOIIB, bądź przekazanie wniosków
do rozpatrzenia przez 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.
4.
5.
6.

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.
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.
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.
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.
8.
1.
2.
3.

Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przedstawiają wnioski Komisji Uchwał i
Wniosków.
§7
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.
Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie z jej działalności.
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 2019,
7) podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd DOIIB
i mandatu członka Okręgowej Rady Pana Rainera Bulli i Pana Andrzeja Zawadzkiego,
8) podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd PIIB Pana Rainera Bulli,
9)
podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Rady, polegającej na zmniejszeniu
odpowiednio liczby członków Rady lub objęcia mandatu członka Rady w wyniku wyborów
uzupełniających,
10) wybory uzupełniające delegata na Krajowy Zjazd PIIB
11) podjęcie uchwał w sprawie wniosków o przyznanie Odznak Honorowych PIIB,
12) rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych zakresem działalności Izby,
13) podjęcie uchwał.
Uwaga!
Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone według Szczegółowego Regulaminu Wyborów do organów
DOIIB na V Kadencję 2018-2022, przyjętego uchwałą nr 22/Z/2018 z dnia 21.04.2018 r. XVII Okręgowego
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB
§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.
1.
2.
3.

§ 10
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.
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.
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 punktu 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,

4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.
4.

9) ponowne przeliczenie głosów,
10) zmiany w sprawie prowadzenia dyskusji.
Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności.
O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów.
Przewodniczący Zjazdu może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania wystąpień, jak
również w wypadkach wypowiadania się nie na temat.
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.
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
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.
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.
W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu.
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.
1.
2.

3.
4.
5.

§ 13
Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół.
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 Zjazdu i jeden z Sekretarzy Zjazdu.
Do protokołu dołącza się teksty uchwał podjętych przez Zjazd oraz protokoły komisji Zjazdu.
Obrady Zjazdu są dokumentowane w formie audiowizualnej z możliwością publikacji na stronie internetowej
i w czasopismach Izby.
Uchwały Zjazdu podpisują:
- Przewodniczący Rady – uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Zjazdu i wyboru
Przewodniczącego Zjazdu,
- Przewodniczący Zjazdu - uchwałę w sprawie wyboru Prezydium 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 2 do Uchwały nr 45/R/2019 z dnia 07.03.2019 r.
PROJEKT
Załącznik do uchwały nr 03/Z/2019
Porządek obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w dniu 6 kwietnia 2019 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otwarcie Zjazdu
Wystąpienia gości Zjazdu
Przyjęcie Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB
Wybór Przewodniczącego Zjazdu
Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
Wybór Prezydium Zjazdu
Wybór Komisji Mandatowej
Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu
Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd DOIIB
i mandatu członka Okręgowej Rady Pana Rainera Bulli i Pana Andrzeja Zawadzkiego
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd PIIB Pana Rainera Bulli
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
Wybór Komisji Zjazdowych:
a) Komisji Wyborczej
b)
Komisji Skrutacyjnej
c)
Komisji Uchwał i Wniosków
Sprawozdania:
a) Okręgowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe
b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
d) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
e) Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami
Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB
Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2019
Wybory uzupełniające w przypadku podjęcia uchwały o objęciu mandatu członka Rady
w wyniku wyborów uzupełniających
Wybory uzupełniające delegata na Krajowy Zjazd PIIB
Podjęcie uchwał w sprawie wniosków o przyznanie Odznak Honorowych PIIB
Sprawy różne
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
Zakończenie obrad
UCHWAŁA Nr 20/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie organizacji wycieczki technicznej - rejsu statkiem po Odrze.

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 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na
pokrycie kosztów organizacji wycieczki technicznej na obiekty Wrocławskiego Węzła Wodnego – rejs po Odrze
statkiem wycieczkowym.
§2
Osobą odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Marek Kaliński – Zastępca Przewodniczącego Rady
DOIIB.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 21.02.2019 r.
w sprawie przyjęcia projektów porządku obrad oraz regulaminu
XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
§1
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekty:
1. Porządku obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa - załącznik nr 1;
2. Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa - załącznik nr 2;
celem przedstawienia ich do uchwalenia przez XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/R/2019 z dnia 21.02.2019 r.
Projekt
Porządek obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w dniu 6 kwietnia 2019 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Otwarcie Zjazdu
Wystąpienia gości Zjazdu
Przyjęcie Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB
Wybór Przewodniczącego Zjazdu
Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
Wybór Prezydium Zjazdu
Wybór Komisji Mandatowej
Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady i delegata na Okręgowy Zjazd
DOIIB Pana Andrzeja Zawadzkiego
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
Wybór Komisji Zjazdowych:
d) Komisji Wyborczej – w przypadku podjęcia uchwały o objęciu mandatu członka Rady
w wyniku wyborów uzupełniających
e)
Komisji Skrutacyjnej
f)
Komisji Uchwał i Wniosków
Sprawozdania:
f) Okręgowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe
g) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
h) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
i) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
j) Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami
Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB
Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2019
Wybory uzupełniające w przypadku podjęcia uchwały o objęciu mandatu członka Rady
w wyniku wyborów uzupełniających
Podjęcie uchwał w sprawie wniosków o przyznanie Odznak Honorowych PIIB
Sprawy różne
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
Zakończenie obrad

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/R/2019 z dnia 21.02.2019 r.

PROJEKT
REGULAMIN XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W DNIU 06.04.2019 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. 2016r. poz.1725 z późn. zm.), zwana dalej
Ustawą,
2.
Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
3.
uchwały nr 79/R/2018 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia
21.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu
2019 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.
W Zjeździe mogą wziąć udział bez prawa udziału w głosowaniach inne osoby zaproszone przez Okręgową
Radę DOIIB.
6.
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”.
7.
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.
1.

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

2.

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.
Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania Komisji Zjazdowych,
w tym:
1) Komisji Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listy kandydatów
do Okręgowej Rady DOIIB:
a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Izby, którzy przed terminem rozpoczęcia
Zjazdu nie zostali skreśleni z listy członków Izby lub zawieszeni w prawach członka Izby, z
zastrzeżeniem §10 ust.14 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
b) zgłaszanie kandydatur, tylko przez delegatów na Zjazd, następuje pisemnie na karcie zgłoszenia
(załącznik),
c)
delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów. Jeśli kandydat
nie jest delegatem i nie jest obecny, odpowiedzi na pytania udziela zgłaszający,
d) kandydaturę uważa się za przyjętą, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie,
e) Komisja Wyborcza umieszcza nazwiska zgłoszonych i przyjętych kandydatur na
liście wyborczej w porządku alfabetycznym. Na liście jest umieszczony pełny numer ewidencyjny
kandydata,
f)
wybory przeprowadza się w sposób tajny,
g) głosowanie na kandydatów może odbywać się metodą elektroniczną.
2) Komisji Skrutacyjnej, która:
a) informuje o zasadach głosowania oraz wyjaśnia zgłoszone w tym zakresie wątpliwości,
b) kontroluje prawidłowość przebiegu elektronicznego liczenia głosów,
c)
przejmuje wydruki określające wyniki głosowania z urządzeń elektronicznego liczenia głosów,
d) dokonuje liczenia głosów oddanych bez korzystania z urządzeń elektronicznego
liczenia głosów,
e) podaje wyniki głosowań w protokole, w którym określa:
- liczbę osób uprawnionych do głosowania,
- liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,
- liczbę głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę głosów oddanych,
f)
przekazuje protokoły głosowań Przewodniczącemu Zjazdu.
3) Komisji Uchwał i Wniosków, która:
a) przyjmuje, w określonym przez Przewodniczącego Zjazdu miejscu i czasie, wnioski członków
Izby, dotyczące ustawowych działań samorządu zawodowego sporządzone w formie pisemnej i
zawierające uzasadnienie merytoryczne,
b) przygotowuje projekty uchwał w sprawach zgłoszonych wniosków, rekomendując Zjazdowi
przekazanie wniosków do rozpatrzenia lub realizacji przez Radę DOIIB, bądź przekazanie wniosków
do rozpatrzenia przez 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.
4.
5.
6.
7.

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

1.
2.
3.

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.
Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie z jej działalności.
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 2019,
7)
podjęcie uchwał
w
sprawie
wygaśnięcia mandatu
członka Okręgowej
Rady
Pana
Andrzeja Zawadzkiego,
8)
podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Rady, polegającej na zmniejszeniu
odpowiednio liczby członków Rady lub objęcia mandatu członka Rady w wyniku wyborów
uzupełniających
9)
podjęcie uchwał w sprawie wniosków o przyznanie Odznak Honorowych PIIB,
10) rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych zakresem działalności Izby,
11) podjęcie uchwał.
Uwaga!
Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone według Szczegółowego Regulaminu Wyborów do organów
DOIIB na V Kadencję 2018-2022, przyjętego uchwałą nr 22/Z/2018 z dnia 21.04.2019 r. XVII Okręgowego
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB
§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.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

§ 10
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.
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.
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 punktu 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.
Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności.
O przyjęciu wniosków o charakterze formalnym decyduje zwykła większość głosów.
Przewodniczący Zjazdu może czynić delegatom uwagi dotyczące formy i czasu trwania wystąpień, jak
również w wypadkach wypowiadania się nie na temat.

7.
8.

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.
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
Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie:
3) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów
odrębnie,
4) 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,
g) adnotacje o podjętych uchwałach,
h) wnioski delegatów,
i)
przebieg głosowania,
j)
adnotacje o wszelkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w trakcie obrad Zjazdu,
k) adnotacje o zamknięciu Zjazdu.
4) Protokół podpisuje Przewodniczący Zjazdu 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 - uchwałę w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu,
- Przewodniczący Zjazdu oraz jeden z Sekretarzy Zjazdu – pozostałe.
1.

§ 14
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego
§ 15
Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 10 dni od zakończenia Zjazdu.

zamknięcie.

PROJEKT
Załącznik do Regulaminu XVIII Zjazdu DOIIB

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA

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

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

Zgłaszam kandydaturę Pana/Pani
.......................................................................
...........
(imię i nazwisko)

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

na członka Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa
w kadencji 2018-2022

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

Oświadczam, że znana mi jest treść pkt 7. ppkt 1 i 2 Kodeksu zasad etyki
zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który stanowi:
„1) Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem
i powinnością członka izby.
2) Członek izby, któremu powierzona została funkcja w organach samorządu,
obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki
wynikające z tej funkcji.”
Naruszenie zasad etycznych powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną przed
organami samorządu zawodowego.
Wyrażam zgodę na kandydowanie

.......................................................................
(podpis kandydata)

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

UCHWAŁA NR 22/1-85/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 85 osób
UCHWAŁA NR 23/1-14/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób
UCHWAŁA NR 24/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 9/2/R/2019
UCHWAŁA NR 25/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 13/3/R/2019
UCHWAŁA NR 26/1-22/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 27/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 28/1-11/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 29/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 30/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 31/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 32/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 33/1-6/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
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 34/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 208/1/R/2018
UCHWAŁA NR 35/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.02.2019r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 109/1/R/2018

UCHWAŁA NR 36/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa za rok 2018 celem przedstawienia go do rozpatrzenia i zatwierdzenia przez XVIII Okręgowy
Zjazd Sprawozdawczy DOIIB.
§1
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje Sprawozdanie Okręgowej
Rady DOIIB za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do rozpatrzenia i
zatwierdzenia przez XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby inżynierów
Budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 36/R/2019 z dnia 7.03.2019 r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2018 r.
A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
I.

Informacja o Okręgowej Radzie DOIIB

Rok 2018 był rokiem końca IV i początkiem V kadencji działalności Okręgowej Rady DOIIB. Podczas XVII
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w dniu 21.04.2018 r. odbyły się wybory członków
organów nowej kadencji.
Do dnia XVII Zjazdu Okręgowa Rada pracowała w składzie 29 osób:
1.
2.

Przewodniczący Rady:
Z-ca Przewodniczącego:

dr hab. inż. Eugeniusz Hotała
mgr inż. Rainer Bulla

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Z-ca Przewodniczącego:
Skarbnik
Sekretarz
Z-ca Sekretarza
Członek Prezydium Rady:
Członek Prezydium Rady:
Członek Prezydium Rady:
Członek Prezydium Rady:
Członek Prezydium Rady:
Członek Prezydium Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:

dr inż. Andrzej Pawłowski
mgr inż. Janusz Szczepański
mgr inż. Tadeusz Olichwer
inż. Wiesława Grzelka-Zimmermann
mgr inż. Adrian Ciejak
mgr inż. Daniel Jarząbek
inż. Marek Kaliński
mgr inż. Zbigniew Kiliszek
mgr inż. Danuta Paginowska
mgr inż. Piotr Zwoździak
mgr inż. Piotr Bryk
mgr inż. Ewa Dobrowolska
mgr inż. Anita Fokczyńska
mgr inż. Kazimierz Haznar
dr inż. Marek Jagiełło
mgr inż. Grażyna Kaczyńska
mgr inż. Daniela Kozmowska
mgr inż. Maciej Kubat
mgr inż. Andrzej Kudła
mgr inż. Edward Kaspura
dr hab. inż. Krzysztof Parylak
mgr inż. Barbara Pawnuk
mgr inż. Jakub Pisarek
inż. Tadeusz Ponisz
mgr inż. Ryszard Rotter
mgr inż. Roma Rybiańska
mgr inż. Rafał Zarzycki

XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DOIIB w dniu 21 kwietnia 2018 r.
Okręgowej Rady DOIIB, a Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:
1.
Przewodniczący Rady:
mgr inż. Janusz Szczepański
2.
Z-ca Przewodniczącego:
mgr inż. Rainer Bulla
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Z-ca Przewodniczącego:
Z-ca Przewodniczącego:
Skarbnik:
Zastępca Skarbnika:
Sekretarz:
Zastępca Sekretarza
Członek Prezydium Rady:
Członek Prezydium Rady:
Członek Prezydium Rady:
Członek Prezydium Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:

inż. Marek Kaliński
mgr inż. Rafał Zarzycki
dr inż. Andrzej Pawłowski
mgr inż. Anita Fokczyńska
mgr inż. Danuta Paginowska
inż. Wiesława Grzelka-Zimmermann
mgr inż. Adrian Ciejak
dr inż. Marek Jagiełło
inż. Tadeusz Ponisz
mgr inż. Ryszard Rotter
mgr inż. Teresa Bilińska
mgr inż. Andrzej Bobiński
mgr inż. Ija Czyżewska
mgr inż. Grażyna Kaczyńska
mgr inż. Andrzej Kudła
mgr inż. Jarosław Okrzeja
mgr inż. Tadeusz Olichwer
mgr inż. Barbara Pawnuk
mgr inż. Barbara Rajca

wybrał

30 członków

Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:
Członek Rady:

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29. Członek Rady:
30. Członek Rady:

mgr inż. Roma Rybiańska
mgr inż. Anna Siwek
mgr inż. Barbara Skorys
mgr inż. Tomasz Stojewski
mgr inż. Bartłomiej Surowski
mgr inż. Rafał Walkowiak
mgr inż. Andrzej Zawadzki
mgr inż. Piotr Zwoździak
mgr inż. Jerzy Żurawski

ZAKRESY ZADAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY DOIIB
L.p.

1

Funkcja

Przewodniczący
Rady

Nazwisko i imię
członka Prezydium

Janusz Szczepański

Zakres zadań i odpowiedzialności

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
 koordynacja współpracy rady z organami
DOIIB

2

Zastępca
Przewodniczącego
Rady

Rainer Bulla

 koordynacja i nadzór nad pracami komisji
i zespołów rady
 zadania zlecone przez przewodniczącego
rady, w tym zastępowanie go w niektórych
jego obowiązkach
 Składanie oświadczeń woli w imieniu

okręgowej rady zgodnie ze stosownymi
uchwałami rady i w porozumieniu
z przewodniczącym rady

3

Zastępca
Przewodniczącego
Rady

Marek Kaliński

4.

Zastępca
Przewodniczącego
Rady

Rafał Zarzycki

5

Skarbnik Rady

Andrzej Pawłowski

 działania w zakresie aktywizacji młodych
członków DOIIB oraz inicjowanie działań
w zakresie pomocy tym członkom
 współpraca z uczelniami w sprawie
programów nauczania
 organizowanie doskonalenia zawodowego
członków DOIIB
 szkolenia i konferencje
 zadania zlecone przez przewodniczącego
rady, w tym zastępowanie go w niektórych
jego obowiązkach
 Składanie oświadczeń woli w imieniu
okręgowej rady zgodnie ze stosownymi
uchwałami rady i w porozumieniu
z przewodniczącym rady
 współpraca ze szkołami technicznymi
i uczelniami w sprawie programów
nauczania
 organizowanie doskonalenia zawodowego
członków DOIIB, - szkolenia i konferencje
 współpraca z organami samorządu
terytorialnego oraz parlamentarzystami
 nadzór nad stroną internetową DOIIB
 zadania zlecone przez przewodniczącego
rady, w tym zastępowanie go w niektórych
jego obowiązkach
 składanie oświadczeń woli w imieniu
okręgowej rady zgodnie ze stosownymi
uchwałami rady i w porozumieniu
z przewodniczącym rady
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

6.

Zastępca Skarbnika

Anita Fokczyńska

7

Sekretarz Rady

Danuta Paginowska

 kontrolowanie działalności gospodarczej,
inwestycyjnej i remontowej izby
 bieżący nadzór nad regulowaniem składek
członkowskich i ubezpieczeniowych oraz
rozliczeń z Krajową Izbą w tym zakresie
 przedkładanie radzie lub składowi
orzekającemu wniosków o zawieszenia
w prawach członkowskich oraz skreślenia
z listy członków okręgowej izby, w związku
z zaleganiem w opłacaniu składek
członkowskich
 udział w zespołach rady zajmujących się
sprawami związanymi ze znacznymi
wydatkami finansowymi
 realizacja zadań zleconych przez
przewodniczącego rady
 wspomaganie w organizacji doskonalenia
zawodowego
 współdziałanie ze Skarbnikiem w realizacji
jego zadań
 współpraca z izbami zagranicznymi.
 realizacja zadań zleconych przez
przewodniczącego rady
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-

Zastępca
Sekretarza Rady

Wiesława GrzelkaZimmermann

Członek Prezydium

Adrian Ciejak

10

Członek Prezydium

Tadeusz Ponisz

11

Członek Prezydium

Marek Jagiełło

12

Członek Prezydium

Ryszard Rotter

8

9

technicznymi, współpraca z PIIB
 przewodniczenie Zespołowi PrawnoRegulaminowemu analizującemu zmiany
w prawie dotyczącym sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, współpraca w tym zakresie
z PIIB
 Realizacja zadań zleconych przez
przewodniczącego rady
 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
 współpraca z wydziałami Architektury
i Budownictwa oraz PINB w zakresie
interpretacji przepisów prawa budowlanego
 realizacja zadań zleconych przez
przewodniczącego rady
 pomoc w tworzeniu i organizacji działalności
Obwodowych Zespołów Członkowskich
DOIIB
 organizacja imprez integracyjnych
i promujących DOIIB
 realizacja zadań zleconych przez
przewodniczącego rady
 promocja zawodu Inżyniera
 udział w pracach KUDZ
 realizacja zadań zleconych przez
przewodniczącego rady
 pomoc przy organizacji nowych OZC
 koordynowanie wszystkich działań DOIIB
związanych z BIM
 organizacja i promowanie zawodów
sportowych
 działania samopomocowe skierowane do
członków DOIIB
 realizacja zadań zleconych przez
przewodniczącego rady

W roku 2018 Rada zebrała się na posiedzeniach 7 razy w dniach: 15 lutego, 15 marca,
27 kwietnia, 21 czerwca, 6 września, 25 października i 20 grudnia.
Działające w imieniu Rady DOIIB Składy Orzekające ds. indywidualnych zebrały się 13 razy, a Składy Orzekające
ds. członków transgranicznych 3 razy.
W roku 2018 Rada DOIIB podjęła 209 uchwał.
Prezydium Rady zebrało się 6 razy w dniach: 1 lutego, 1 marca, 21 maja, 12 lipca, 11 października i 22 listopada.
Podjęło 1 uchwałę.
Do czerwca 2018 r. w strukturach PIIB pracowali:


Eugeniusz Hotała

-



Janusz Szczepański



Tadeusz Olichwer

- Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz członek
Komisji Wniosków PIIB
- Członek Krajowej Rady PIIB,

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

ds.



Danuta Duch-Mackaniec

- Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,



Danuta Paginowska

-



Anna Ficner



Stanisław Stojewski

-

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,



Andrzej Pawłowski

-

Członek
Komisji
przy KR PIIB.

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

- Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej,

Ustawicznego

Doskonalenia

Zawodowego

Zgodnie z decyzją XVII Krajowego Zjazdu PIIB w strukturach krajowych od czerwca 2018 r. prace podjęli:


Andrzej Pawłowski



Janusz Szczepański



Eugeniusz Hotała

- Członek Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej



Roma Rybiańska

- Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego



Anna Ficner



Stanisław Stojewski

- Wiceprezes Krajowej Rady PIIB
- Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB

- Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej
-

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
r.)

(od 23.06.2017

Rada Izby skupiła się na wykonywaniu zadań statutowych samorządu zawodowego. Istotnym elementem pracy
była realizacja uchwał podjętych na XVII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB. Dbano o
podnoszenie kwalifikacji członków poprzez organizację różnorodnych szkoleń. Zorganizowano szereg wydarzeń
integracyjno-kulturalnych, w tym w ramach obchodów „Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018”.
Kontynuowano działania wypracowujące dobre relacje pomiędzy członkami Izby
a przedstawicielami
organów nadzoru budowlanego i urzędów architektoniczno-budowlanych.
Zadania Rady realizowane były m.in. przez powołane przez nią zespoły i komisje. Ich prace zostały opisane w
punkcie 18 sprawozdania.

II. Informacja o działalności Okręgowej Rady DOIIB z podziałem na zadania
W działalności Okręgowej Rady DOIIB w roku 2018 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
o przynależności do Izby;

5.

Dystrybucja informacji i prasy fachowej;

6.

Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” i jego publikacja;

7.

Wdrożenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i
organizacyjnych zapewniających 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 XVII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB;

danych

Członków

DOIIB

i

wydawanie

zaświadczeń

10. Konferencja programowa Delegatów na Zjazd DOIIB;
11. Występowanie o odznaczenia samorządowe i państwowe dla członków DOIIB;
12. Współpraca z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w
zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;
13. Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów (Niemcy, Czechy);
14. Współpraca z mediami, promocja zawodu inżyniera budownictwa, telewizja internetowa;
15. Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych;
16. Przyznawanie zapomóg losowych członkom DOIIB i działalność samopomocowa;
17. Administrowanie budynkiem DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu;
18. Monitorowanie
i finansowa;

działań

organów

DOIIB

oraz

ich

obsługa

organizacyjna

19. 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 o charakterze stałym lub doraźnym.
Prace zespołów zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania. Obsługę administracyjno-biurową
organów Izby oraz zespołów i komisji prowadzili pracownicy etatowi biura DOIIB.
ad 2.
Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich
Stałe Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) powoływane są na okres kadencji.
W kadencji 2014-2018 działało 16 stałych Obwodowych Zespołów Członkowskich.
Od początku V kadencji powołano 13 Obwodowych Zespołów Członkowskich w obwodach: kamiennogórskim,
lubińskim, kłodzkim, wałbrzyskim- grodzkim, ząbkowickim, wałbrzyskim, legnickim, oleśnickim, dzierżoniowskim,
głogowskim,
świdnickim,
legnickim-grodzkim
i jeleniogórskim-grodzkim. Spotkania szkoleniowo-integracyjne zorganizowane przez OZC zostały ujęte w
wykazie
szkoleń
w
punkcie
8
sprawozdania.
Koordynację
działań
OZC
w zakresie powoływania oraz udzielania bezpośredniej pomocy w organizacji ich działalności w imieniu Rady
DOIIB prowadzi członek Rady DOIIB Grażyna Kaczyńska.
ad 3.
Organizacja pracy biura DOIIB
W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2018 r., bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, zatrudnionych było 13
etatowych pracowników:







Kierownik Biura - 4 /5 etatu
Główny Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych - 4 /5 etatu
Główny Specjalista (obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej) - 1 etat
Specjalista – 4 etaty, w tym: obsługa członków Izby – 1,5 osoby, obsługa Ośrodka Informacji i Szkoleń - 1
osoba, obsługa OKK – 1,5 osoby
Główna Księgowa i Specjalista ds. administracyjnych (obsługa OSD) - 3/4 etatu (od 7.12.2017 r. – na urlopie
macierzyńskim i rodzicielskim)
Z-ca Głównej Księgowej –od 1.12.2017 r. 0,7 etatu






Asystent Księgowy - 1 etat
Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych (obsługa OROZ, OKR) - 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 2018 z porady prawnej skorzystało 45 osób.
Specjalista ds. administrowania obiektem DOIIB - 4/5 etatu.

Do maja 2018 r. współpracował z Radą DOIIB biegły rewident księgowy. Obsługę prawną prowadził zatrudniony
w Izbie radca prawny oraz zatrudnione na podstawia umów kancelarie prawne, z czego dwie do obsługi OKK,
jedna do obsługi OROZ i jedna (od kwietnia 2018) do obsługi RODO. Biura DOIIB, bez zmian w stosunku do roku
poprzedniego, czynne były codziennie od 8:00 do 16:00, a w środy od 9:00 do 17:00. Praca Biura cieszy się
wysoką oceną członków Rady i wielu członków Izby, obsługiwanych przez etatowych pracowników biura DOIIB.
ad 4.
Aktualizacja bazy danych członków DOIIB i wydawanie zaświadczeń o przynależności do Izby zaświadczenia elektroniczne.
Baza danych DOIIB była na bieżąco aktualizowana.
W roku sprawozdawczym biuro DOIIB wygenerowało 11753 elektronicznych zaświadczeń
o przynależności do
izby, ważnych na okres 6 lub 12 miesięcy, wysłało 1339 przypomnień
o braku bieżących składek i 509
zawiadomień o wszczęciu procedury zawieszenia lub skreślenia w prawach członkowskich.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obejmował
17900 kartotek (założonych od początku działania Izby).
Liczba ta obejmuje:
 10045 osób z czynnym członkostwem
 2585 osób z zawieszonym członkostwem, z których 2490 osób złożyło wniosek
o zawieszenie a 95
osób, którym zostało zawieszone członkostwo na skutek zaległości składkowych
 5207 osób skreślonych, w tym: 546 osób skreślonych na wniosek zainteresowanych, 4132 osoby skreślone z
powodu zaległości składkowych, 529 osób, którym członkostwo ustało z powodu śmierci.
 63 osoby skreślone z powodu przeniesienia do innej izby
Ponadto dokonano 77 wpisów transgranicznych (od początku działania 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 2018 wysłano:
















Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik)
Drogownictwo (miesięcznik)
Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik)
Gospodarka Wodna (miesięcznik)
INPE (miesięcznik)
Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik)
Inżynieria Morska i Geotechnika (2-miesięcznik)
Materiały Budowlane (miesięcznik)
Przegląd Budowlany (miesięcznik)
Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik)
Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik)
Spektrum - biuletyn SEP (2-miesięcznik)
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik)
Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik)
Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik)

- 645 egz.
- 670 egz.
- 428 egz.
- 117 egz.
- 734 egz.
- 2366 egz.
18 egz.
- 404 egz.
- 982 egz.
8 egz.
42 egz.
90 egz.
22 egz.
28 egz.
44 egz.

Ogółem wysłano członkom DOIIB 6598 egzemplarzy czasopism branżowych.
Do członków DOIIB wysłano również 109 855 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 pokrywała DOIIB.
W przekazywaniu bieżących informacji wykorzystywany jest system BUDINFO, w którego bazie znajduje się 9470
adresów mailowych.

Na stronie internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w strefie dla członków izby są udostępnione normy SEP
(dostępne po zalogowaniu). W roku 2018 zarejestrowano 43 nowych użytkowników, ogółem jest ich 293.
Na stronie internetowej PIIB www.piib.org.pl w portalu PIIB udostępnione są Zaświadczenia elektroniczne, Elearning, Biblioteka norm PKN oraz Serwis budowlany (dostępne po zalogowaniu) Aktywne konta internetowe z
dostępem do portalu PIIB, posiada 1054 członków DOIIB.
ad 6.
Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” i jego publikacja.
W roku 2018 czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” ukazało się cztery razy: w kwietniu, lipcu, wrześniu i
grudniu. Rada Programowa od kwietnia 2018 r. działała w składzie :
Przewodniczący:
Janusz Szczepański
Członkowie:
Eugeniusz Hotała
Andrzej Pawłowski
Agnieszka Środek
Redakcję tworzyli, bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, redaktor naczelna Agnieszka Środek i redaktor
prowadzący Szymon Maraszewski. Do współpracy zapraszani byli autorzy gwarantujący wysoki poziom i
interesującą tematykę publikowanych artykułów oraz członkowie Rady DOIIB.
Czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Izby.
Ograniczona liczba egzemplarzy została wydrukowana i rozesłana do Powiatowych Inspektorów Nadzoru
Budowlanego na terenie Dolnego Śląska, Wydziałów Budownictwa i Architektury w Starostwach Powiatowych, do
PIIB i okręgowych izb inżynierów budownictwa na terenie Polski oraz zaprzyjaźnionych izb zagranicznych.
Również uczelnie wyższe Dolnego Śląska kształcące inżynierów kierunków budowlanych
i osoby związane z
naszym środowiskiem otrzymały egzemplarze pisma. Czasopismo rozdawano również uczestnikom Forum
Inżynierskiego, Gali Inżynierskiej, na spotkaniach Obwodowych Zespołów Członkowskich, członkom DOIIB
podczas wizyt w biurze Izby oraz młodym inżynierom podczas uroczystości wręczania im decyzji o nadaniu
uprawnień budowlanych.
ad 7.
Wdrożenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.

środków

Aby zapewnić prawidłowe i terminowe wdrożenie przepisów RODO Izba zawarła roczną umowę z kancelarią
prawną, która opracowała Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz wzory potrzebnych dokumentów i druków.
Kancelaria została zgłoszona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako Inspektor Ochrony Danych
Osobowych DOIIB. Zostały wdrożone procedury zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
ad 8.
Organizacja szkoleń dla członków DOIIB, w tym szkoleń przez internet, pomoc finansowa w
indywidualnym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Izby.
W roku 2018 członkowie DOIIB mogli uczestniczyć w 43 szkoleniach we Wrocławiu oraz
w innych miastach
Dolnego Śląska. Organizacją doskonalenia zawodowego zajmowała się Komisja Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego wraz z biurem DOIIB oraz Obwodowe Zespoły Członkowskie. W przypadku dofinansowywanych
konferencji, jeżeli istniała taka możliwość, wybranym sesjom przysłuchiwali się zainteresowani inżynierowie,
którzy zgłosili swój udział poprzez biuro Izby. Oprócz szkoleń ogólnych, przede wszystkim z zakresu prawa, które
były skierowane do wszystkich grup zawodowych reprezentowanych w Izbie, prowadzono
szkolenia
specjalistyczne przeznaczone dla węższego grona. Tematyka była często ustalana lokalnie przez Okręgowe
Zespoły Członkowskie, aby jak najlepiej dopasować ją do potrzeb członków z danej części Dolnego Śląska. Wiele
szkoleń było filmowanych przez telewizję DOIIB i udostępnianych później poprzez stronę internetową obok
innych, prezentowanych tam materiałów pomocnych w podnoszeniu kwalifikacji. Nie były to jedyne formy
doskonalenia zawodowego. Organizowano wycieczki o charakterze technicznym oraz prezentujące wartościowe
historycznie obiekty. Ich większa, niż
w poprzednich latach ilość, związana była z Europejskim Rokiem
Inżyniera Budownictwa, dla którego wybrano właśnie taką formę obchodów.
Kontynuowano wspieranie indywidualnego doskonalenia zawodowego członków Izby poprzez dofinansowanie
różnych jego form, w tym nauki języków obcych. W 2018 roku z tej możliwości, wspierającej udział w
konferencjach,
specjalistycznych
kursach,
targach
oraz
w nauce języków obcych, skorzystało 119 członków. Ustalono, że tak jak w roku 2018 również w roku 2019
maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania lub częściowej refundacji kosztów uczestnictwa w różnych
formach doskonalenia zawodowego, w tym udziału w rekomendowanych konferencjach i w nauce języków
obcych, nie może przekraczać kwoty 600 zł.

Ponadto, w związku z Uchwałą Krajowej Rady PIIB z dnia 21.10.2015 r. w sprawie trybu
i zakresu przeszkoleń uzupełniających, zostały przeszkolone 46 osoby ponownie wpisujące się na listę członków
DOIIB, w tym 18 osób przez portal PIIB i 28 osobiście w biurze DOIIB.
Ogółem w roku 2018 w różnych formach doskonalenia zawodowego wzięło udział 3725 członków DOIIB. Średni
koszt 1 szkolenia jednego członka Izby w roku 2018 wyniósł 129 zł.
Wszystkie przeprowadzone w roku 2018 szkolenia zestawiono w tabeli poniżej.

1

2

Tytuł szkolenia

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

Szkolenie prowadzone w czasie zebrania
wyborczego
Wycieczka techniczna na Międzynarodowe
Targi Budownictwa i Architektury BUDMA
2018

Prowadzący

Jolanta
Szewczyk

Andrzej
Pawłowski

Liczba uczestników
(członków DOIIB)

L
P

Liczba godzin

ZESTAWIENIE SZKOLEŃ STACJONARNYCH DOIIB W ROKU 2018 r.

Data

Miejsce

08.01.18

Głogów

32

09.01.18

Lubin

47

10.01.18

Legnica (I)

26

11.01.18

Legnica (II)

10

12.01.18

Polkowice

16

15.01.18

Góra

11

31.01.18

Poznań

34

31.01.2.02.18

Warszawa

8

54

1

3

Szkolenie w ramach Targów
ELEKTROTECHNIKA 2018

4

OZC Świdnica
Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
a wymagania w zakresie projektowania
konstrukcji budowlanych wg Eurokodów

Tomasz
Stojewski

03.02.18

Świdnica

3

37

5

Akademia Inżyniera
Budownictwo o niemal zerowym
zapotrzebowaniu na ciepło – budynki
pasywne

Piotr Jasiński,
Piotr Roszko,
Sławomir
Kłosowicz,
Przemysław
Deryło, Marcin
Malinowski

05.02.18

Wrocław

3

38

22.02.18

Bolesławiec

36

23.02.18

Wrocław

261

01.03.18

Wałbrzych

82

02.03.18

Bardo Śl.

09.03.18

Głogów

53

23.03.18

Legnica

83

26.03.18

Jelenia Góra

91

6

Problemy osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w świetle
obowiązującego prawa budowlanego

Jolanta
Szewczyk

5

SZKOLENIA
PROWADZONE
W CZASIE
ZEBRAŃ
WYBORCZYCH

INICJATYWA
OZC

AKADEMIA
INŻYNIERA

64

7

Nowe Prawo wodne

Łukasz Szałata

21.03.18

Wrocław

4

109

8

TARBUD 2018
1. Dom z gliny
2. Centrum Symulacji Medycznych we
Wrocławiu
3. OVO – WROCŁAW

Zbigniew
Maćków, Anna
StryszewskaSłońska,
Andrzej
Ochmann,
Jacek Paśko, .
Paweł Laszecki

23.03.18

Wrocław

3

8

TARBUD 2018
Organizator
wykładów DOIIB:
Grażyna Kaczyńska

Jacek Żurek

24.03.18

Wrocław

1

6

TARBUD 2018
Organizator j.w.

Agnieszka
Znamiec

04.04.18

Wrocław

2

47

SPOTKANIE
KONSULTACYJNE
Z EKSPERTEM

TARBUD 2018
3xK – Konstrukcja, Koncepcja, Kompozycja
Spotkanie z ekspertem
10 Nowe warunki techniczne budynków istotne zmiany od 1 stycznia 2018

9

Tomasz
Maksimowicz,
Marek
Sekściński

11.04.18

Jelenia Góra

4

29

12.04.18

Wrocław

4

101

Dariusz Socha

12.04.18

Wrocław

2

3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku Jolanta
13
z przetwarzaniem danych osobowych
Szewczyk
i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

11.05.18

Jelenia Góra

4

56

Agnieszka
Środek

12.05.18

Wrocław

Janusz Sojka,
Daniel Jasik,
Andrzej Banaś,
Mariusz
Kwiecień,
Paweł Broda

25.05.18

Barbara NowakObelinda

25.05.18

11

Kompleksowa ochrona odgromowa,
uziemienia i ochrona przed przepięciami
zgodnie z nową serią norm: PN-EN 62305
ORAZ PN-HD 60364
Spotkanie z ekspertem

12 Budowanie dobrych relacji z pracownikami wybrane aspekty klimatu organizacyjnego

14 Wycieczka techniczna po Wrocławiu

15

16

17

OZC Ząbkowice Śl., Kłodzko,
Dzierżoniów
1. Innowacyjne rozwiązania hydroizolacji
fundamentów - stare i nowe budownictwo –
renowacje
2. Łupek naturalny: z głębi ziemi na dachy
świata
3. „Biała wanna” a tradycyjne technologie
uszczelnień - hydroizolacje
4. Rozwiązania systemowe firmy KNAUF
stosowane przy rekonstrukcjach i
renowacjach obiektów zabytkowych
OZC Ząbkowice Śl., Kłodzko,
Dzierżoniów
Ochrona zabytków w świetle ustawy Prawo
budowlane – podstawowe zmiany prawa
oraz wymogi przy realizacji obiektów
podlegających ochronie konserwatorskiej
OZC Ząbkowice Śl., Kłodzko,
Dzierżoniów
Wycieczka techniczna: Ochrona zabytków
na podstawie Starówki Praskiej
OZC Ząbkowice Śl., Kłodzko,
Dzierżoniów
Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
a wymagania w zakresie projektowania
konstrukcji budowlanych wg Eurokodów

Mariola
ŚlusarekFurgalska

SPOTKANIE
KONSULTACYJNE
Z EKSPERTEM

21

EUROPEJSKI ROK
INŻYNIERA
BUDOWNICTWA

3

82

INICJATYWA
OZC

1

82

INICJATYWA
OZC

52

INICJATYWA
OZC

67

INICJATYWA
OZC

Kudowa Zdrój

25.05.18

Praga

Agnieszka
Znamiec

26.05.18

Kudowa Zdrój

Roma
Rybiańska

26.05.18

Wałbrzych

29

EUROPEJSKI ROK
INŻYNIERA
BUDOWNICTWA

Ryszard Rotter

01.06.18

Jelenia Góra

28

EUROPEJSKI ROK
INŻYNIERA
BUDOWNICTWA

21 Wycieczka techniczna do Legnicy

Anita
Fokczyńska

09.06.18

Legnica

25

EUROPEJSKI ROK
INŻYNIERA
BUDOWNICTWA

OZC Jelenia Góra (m), Jelenia Góra (p)
1. Projektant a starostwo powiatowe –
problematyka uzyskiwania pozwoleń na
budowę na podstawie najczęściej
popełnianych błędów projektowych
22
mających wpływ na wydłużenie procesu
uzyskania pozwolenia na budowę
2. Odpowiedzialność inżynierów pełniących
samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w świetle orzecznictwa

Helena Gawron,
Jolanta
Szewczyk

15.06.2018

Miłkow

93

INICJATYWA
OZC

23 Rejs po Odrze - Mosty Wrocławia

Marek Kaliński

16.06.18

Wrocław

64

EUROPEJSKI ROK
INŻYNIERA
BUDOWNICTWA

OZC Kamienna Góra
1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach
24 zagrożenia życia
2. Szkolenie z zakresu ochrony
przeciwpożarowej

Adrian Książek

20.06.18

Wieściszowice

37

INICJATYWA
OZC

26.06.18

Legnica

Praktyczna ochrona danych osobowych po
25
wejściu RODO 2018

Leszek
Malinowski

04.07.18

Wałbrzych

05.07.18

Wrocław

156

Wycieczka techniczna do Świdnicy
26
i Zagórza Śl.

Agnieszka
Środek

07.07.18

Świdnica

27

18

19 Wycieczka techniczna do Wałbrzycha

20

Wycieczka techniczna do Doliny Pałaców
i Ogrodów

4

6

2

53
6

75

EUROPEJSKI ROK
INŻYNIERA

BUDOWNICTWA

27

Forum Inżynierskie DOIIB
1. Utrzymanie obiektów budowlanych
w aspekcie okresowych przeglądów
2. Współpraca inżynierów ze starostwami

28

Systemy stropowe sprężone RECTOR

29

1. Izolacje termoizolacyjne natryskowe
„Biały Śnieg” - najnowsze materiały
ekologiczne
2. Marka PCI, Chemia Budowlana, BAASF
Polska.
3. Czy konieczne jest stworzenie cennika
usług inżynierskich w świetle stosowanych
cen dumpingowych. Co na to etyka
zawodowa?

30

31

32

33

34

Jak wykonywać samodzielną funkcję
w budownictwie, aby nie narazić się na
roszczenia osób trzecich

OZC Lubin, Legnica (p), Polkowice
1. Nowe Prawo wodne
2. Hybrydowa przepompownia – skuteczny
sposób zabezpieczenia budynków przed
zalaniem
3. Rozbiórki obiektów budowlanych zgodnie
z prawem budowlanym – dlaczego nie
zawsze się udają
4. Nowoczesne systemy oświetlenia
zewnętrznego w technologii LED ,Smart City
– era inteligentnego oświetlenia
5. Zasady oświetlenia przejść dla pieszych
6. Umowa cywilno-prawna a samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie (Umowa
dla projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego) cz.1
OZC Lubin, Legnica (p), Polkowice
Umowa cywilno-prawna a samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie (Umowa
dla projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego) cz.2
Warsztaty Rozwiązania BIM w procesie
inwestycyjnym
OZC Dzierżoniów, Kłodzko, Ząbkowice
1. Warunki techniczne do wyrobów
klinkierowych; klinkier wokół domu, cegła
brukowa i ceramika posadzkowa;
najczęstsze błędy wykonawcze i
eksploatacyjne
2. Płyty; ścianki działowe z uwzględnieniem
zabezpieczenia miejsc narażonych na
bezpośrednie działanie
wody, jak np. strefy prysznicowe;
najczęstsze błędy wykonawcze oraz
eksploatacyjne
3. Warunki techniczne do wyrobów systemu
studnie szczelne, przepusty skrzynkowe;
produkty studnie szczelne
i przepusty skrzynkowe; najczęstsze błędy
wykonawcze i eksploatacyjne
4. Zasady prawidłowego użytkowania
obiektu budowlanego
5. Nowoczesne systemy oświetlenia
zewnętrznego w technologii LED
6. Systemy inteligentnego sterowania
oświetleniem, zasady oświetlania przejść dla
pieszych

Jolanta
Szewczyk,
Agnieszka
Znamiec
.
Przemysław
Deryło

FORUM
INŻYNIERSKIE

20.09.18

Polanica Zdrój

4

92

27.09.18

Jelenia Góra

2

19

28.09.18

Zagórze Śl.

4

48

04.10.18

Bolesławiec

18

05.10.18

Jelenia Góra

75

08.11.18

Wrocław

282

28.11.18

Bardo Śl.

29.11.18

Wałbrzych

44

06.12.18

Głogów

50

07.12.18

Legnica

62

Łukasz Szałata
Joanna
Choroba,
Anna Rawska –
Skotniczny,
Dawid Woźniak,
Jolanta
Szewczyk

12.10.18

Karczowiska

9

92

INICJATYWA
OZC

Jolanta
Szewczyk

13.10.18

Karczowiska

1,5

92

INICJATYWA
OZC

brak informacji

17.10.18

Wrocław

3,5

55

Ryszard
Homan,
Michał Raer,
Grzegorz
Śmiertka,
Roman
Kwiatkowski,
Wojciech
Selucha,
Agnieszka
Znamiec,
Michał Staniak,
Dawid Woźniak,
Joanna
Choroba

19.10.18

Lasocin

7

58

Radosław
Skrzecz,
Adam Ochman,
Daniel
Jarząbek,
Robert Kryśpiak

Jolanta
Szewczyk

5

55

INICJATYWA
OZC

7. Hybrydowa przepompownia – skuteczny
sposób zabezpieczenia budynku przed
zalaniem

OZC Dzierżoniów, Kłodzko, Ząbkowice
1. Wiadomości ogólne o RODO
(rozporządzenie o ochronie danych
osobowych)
2. RODO w działalności gospodarczej
inżyniera
1. Zadania i kompetencje Państwowej
Straży Pożarnej pod względem realizacji
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
przeciwpożarowych
2. Zasady prowadzenia postępowania
w sprawach związanych z zawiadomieniem
o zamiarze przystąpienia do użytkowania
obiektu. Metodyka prowadzenia czynności
odbiorowych
3. Udział Państwowej Inspekcji SanitarnoEpidemiologicznej przed uzyskaniem
pozwolenia na budowę oraz przed
pozwoleniem na użytkowanie.
Przestrzeganie wymagań sanitarnych,
higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony
środowiska
4. Przepisy, procedury oraz dokumenty
wymagane przy odbiorze budynków i
budowli. Odpowiedzialność kierownika
budowy i inspektora nadzoru

Izabela
Juchniewicz

20.10.18

Lasocin

4

37

Grzegorz
Karpiński,
Bronisława
Demkowska,
Aleksandra
Rostocka

30.10.18

Głogów

6

56

Szkolenie w ramach Konferencji 12. Dni
Oszczędzania Energii

Jerzy Żurawski

1415.11.18

Wrocław

14

67

38

Akademia Inżyniera
Nowe rozwiązania w technice sanitarnej

Mariusz Piasny,
Tomasz
Makowski,
Magdalena
ŁamaszKowalska,
Paweł Birecki

16.11.18

Wrocław

3

31

AKADEMIA
INŻYNIERA

39

OZC Świdnica, Wałbrzych (m), Wałbrzych
(p)
1. Pozwolenie na użytkowanie
a zawiadomienie o zakończeniu budowy
obiektu – różnice w procedurach
2. Sto Silent – systemy akustyczne wg
nowej normy PN-B-02151-4-2015-06
3. Dokumenty niezbędne do zawiadomienia
Państwowego Inspektora Sanitarnego o
zakończeniu budowy obiektu i zamiarze
przystąpienia do użytkowania obiektu
budowlanego w trybie art. 56 Prawa
budowlanego
4. Nowoczesne rozwiązania w produkcji
styropianu
5. Mocowania mechaniczne termoizolacji
w systemie ETICS
6. Dokumenty niezbędne do zawiadomienia
Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu
budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do
użytkowania obiektu budowlanego w trybie
art. 56 Prawa budowlanego

Agnieszka
Znamiec,
Bernard
Tereszczak,
Maciej Stłowkał,
Monika
Bieżyńska,
Mateusz
Achciński,
Tomasz
Zakrzewski,
Tomasz Mańka,
Wojciech
Hasiak,
Janusz Pączka

16.11.18

Świdnica

9

69

INICJATYWA
OZC

35

36

37

INICJATYWA
OZC

40

41

OZC Świdnica, Wałbrzych (m), Wałbrzych
(p)
Najczęstsze błędy popełniane przy
zawiadamianiu o zakończeniu budowy
obiektu lub we wnioskach o pozwolenia na
użytkowanie obiektu budowlanego
składanych do organów nadzoru
budowlanego
1. Kontrole okresowe stanu technicznego
obiektów budowlanych, w tym budynków
mieszkalnych jednorodzinnych na podstawie
ustawy Prawo budowlane; wybrane
zagadnienia
2. Specustawa drogowa - Ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych

42

Ceny za usługi inżynierskie wykonywane
przez członków DOIIB

43

Przeszkolenie osób ponownie wpisujących
się na listę Członków DOIIB

Agnieszka
Znamiec

17.11.18

Świdnica

2

26

Jolanta
Szewczyk

12.12.18

Jelenia Góra

6

81

14.12.18

Świdnica

2

45

grudzień
2018

Wrocław

2

46

Daniel
Jarząbek,
Tomasz
Stojewski,
Robert Kryśpiak
Eugeniusz
Hotała,
Janusz
Szczepański

INICJATYWA
OZC

RAZEM 3725 osób

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

Lista konferencji i seminariów dofinansowanych przez DOIIB w 2018 r.
Lp.

Nazwa konferencji

Główny organizator

Miejsce i data

Kwota
dofinansowania

1

Budownictwa w Energetyce

PZITB Oddział we
Wrocławiu
Politechnika Wrocławska

Szklarska
Poręba
8-11.05.2018

4 000 zł

2

Konferencja KONSTRUKTOR
2018

Politechnika Wrocławska
Koło Naukowe Konkret

Lewin Kłodzki
25-27.05.2018

1 000 zł

3

Studencki Konkurs Mostów
Stalowych 2018

Politechnika Wrocławska

Wrocław
28-30.05.2018

1 200 zł

4

VIII Europejski Kongres Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

Regionalna Izba
Gospodarcza
w Katowicach

Katowice
17-19.10.2018

2 000 zł

5

XVI Międzynarodowa
Konferencja Naukowa "Zbiorniki Politechnika Wrocławska
2018"

Wrocław
17-19.10.2018

3 000 zł

6

12. Dni Oszczędzania Energii

Wrocław
23-24.10.2018

3 000 zł

Dolnośląska Agencja
Energii i Środowiska

Obowiązywały zasady dofinansowania konferencji naukowo-technicznych przyjęte w 2017 r. Ich organizatorzy
byli dofinansowani na podstawie złożonych wniosków. W konferencjach,
w charakterze wolnych słuchaczy,
brali udział zainteresowani członkowie DOIIB, na warunkach uzgodnionych z organizatorem.
W 2018 roku rozbudowana została baza szkoleń dostępnych w Telewizji Internetowej DOIIB (TV DOIIB). W roku
sprawozdawczym udostępnionych zostało 29 wykładów nagranych podczas różnych szkoleń. Nagrania te są
ujęte w zestawieniu w punkcie 14 sprawozdania.

ad 9.
Realizacja wniosków złożonych na XVII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym DOIIB.
XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy DOIIB obradował 21 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu. Na 152
uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 144, co dało frekwencję 95%. Delegaci podjęli 40 uchwał i
złożyli 19 wniosków. Do Krajowej Rady PIIB przekazano 7 wniosków o numerach 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19.
Okręgowa Rada DOIIB do rozpatrzenia otrzymała 12 wniosków o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12.
Stanowisko Rady DOIIB w sprawie skierowanych do niej wniosków zgłoszonych przez delegatów na XVII
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym zostało omówione i uzasadnione
w Uchwale nr 189/R/2018 z dnia
20.12.2018. Uchwała ta została przesłana wszystkim delegatom w dniu 8.01.2019 r. Żaden z wnioskodawców
oraz delegatów nie wniósł do niej zastrzeżeń.
Informacja o przebiegu Zjazdu dostępna jest na stronie www.dos.piib.org.pl w zakładce „Aktualności”.
Sposób realizacji wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Radę DOIIB:
WNIOSEK NR 1 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku nr 1::
Wnioskuję o zapraszanie do Kapituły Konkursu Inżynier Roku laureatów z lat ubiegłych
Uzasadnienie:
Większy dopływ doświadczenia z zakresu poszczególnych branż zdobyte w życiu zawodowym
i bogatsze doświadczenie wynikające z wcześniejszego uczestnictwa w tym konkursie
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Wniosek zrealizowano poprzez zmianę Regulaminu Konkursu Inżynier Roku umożliwiającą powołanie do
współpracy
dotychczasowych
laureatów
Konkursu
–
Uchwała
nr
163/R/2018
z dnia 25.10.2018 r.
WNIOSEK NR 2 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku nr 2:
By Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pełniła dyżur również w soboty - co najmniej raz w
miesiącu
Uzasadnienie: Zdecydowana ilość członków Izb Inżynierów Budownictwa pracuje poza obszarem zamieszkania
co stwarza brak możliwości kontaktu z izbą, powoduje potrzebę uzyskania urlopu celem załatwienia i kontaktu z
OIIB
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia odrzucić wniosek. Obecnie, w dobie elektronicznej wymiany informacji, większość spraw
załatwiana jest drogą mailową lub telefoniczną. W pozostałych przypadkach możliwe jest umówienie się na
indywidualne spotkanie.
WNIOSEK NR 3 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
Wnioskuję by DOIIB zwracała się do swoich (drogą mailową) o informację dotyczącą obecnie realizowanych prac
projektowych i/lub budowlanych oraz pełnionych funkcji technicznych)
Uzasadnienie:
Pozwoli to na wiedzę statystyczną i pogłębi informację odnośnie bieżących działań jej członków, da większą
wiedzę w zakresie przygotowania przez DOIIB odpowiednich szkoleń dla jej członków, pozwoli również bardziej
aktywnie włączyć członków DOIIB w podnoszenie swoich kwalifikacji i dzielenie się swoim doświadczeniem z
innymi
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia odrzucić wniosek. Zbieranie informacji o aktywności zawodowej członków DOIIB stanowiłoby
przekroczenie zasad ochrony danych osobowych. Cel, dla których te dane miałyby być przetwarzane może być
również
osiągnięty
poprzez
zbieranie
informacji
o tematach szkoleń, którymi członkowie izby są zainteresowani, bez konieczności wprowadzania rejestrów i
statystyki. Podkreślić należy, że warunkiem ewentualnego wdrożenia tego wniosku byłaby bezwzględna zgoda
każdego członka izby i zasada dobrowolności. Uchwałą nr 99/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. Rada DOIIB powołała
Komisję Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB (KUDZ), której podstawowym zadaniem jest
przygotowywanie
tematyki
i
planowanie
doskonalenia
zawodowego
członków
DOIIB
z uwzględnieniem wszystkich specjalności zawodowych. Komisja zbiera informacje
o potrzebach
szkoleniowych od działających w powiatach Obwodowych Zespołów Członkowskich, jak również od członków
Izby uczestniczących w szkoleniach lub zgłaszających propozycje droga mailową.
WNIOSEK NR 4 - STANOWISKO RADY DOIIB

Treść wniosku:
Przed kolejnym zjazdem sprawozdawczo-wyborczym umożliwić na stronie internetowej DOIIB prezentację
kandydatów na członków poszczególnych organów, szczególnie na ich przewodniczących
Uzasadnienie:
Następuje wymiana pokoleniowa wśród działaczy (dotychczasowych członków organów)
i delegatów na
zjazd DOIIB. Wielu nowych delegatów, wybieranych po raz pierwszy nie zna pozostałych i nie ma możliwości
zapoznania się z ich dokonaniami i planami, a kandydatury na przewodniczących organów zazwyczaj pojawiają
się dopiero na zjeździe. Uważam za pożądane umożliwienie delegatom wcześniejsze poznanie potencjalnych
kandydatów
w sposób jawny i oficjalny.
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada
postanawia
pozostawić
ten
wniosek
do
rozpatrzenia
w
terminie
późniejszym
tj. w momencie przygotowywania regulaminów dot. zjazdu sprawozdawczo-wyborczego
w roku
2022.Możliwość prezentacji się kandydatów na członków organów izby przed zjazdem, powinna być zapisana w
regulaminie wyborczym, z opisem sposobu, miejsca
i czasu tych prezentacji. Dostęp do tej informacji
powinien być zapewniony każdemu członkowi izby. Wprowadzenie możliwości prezentacji nie może jednak
ograniczać biernego prawa wyborczego. Zgodnie z art. 31 pkt 6 ustawy samorządowej stanowi, iż uchwalenie
regulaminu wyborów do organów izby, należy do kompetencji Krajowego Zjazdy Izby.
WNIOSEK NR 5 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
Podjęcie uchwał dot. zakresu szkolenia inżyniera, które obejmie budownictwo, prawo podatkowe, finansowe oraz
unijne przepisy dot. pozyskania środków na innowacyjność
i rozwój firm.
Uzasadnienie:
W chwili obecnej szkolenia dot. takiego zakresu, który nie obejmuje ww. zakresu. Będzie podstawą dla Rady Izby
aby przyjąć ww. do realizacji.
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego DOIIB do realizacji po rozpoznaniu przez Komisję zapotrzebowania na tę tematykę
szkoleń
oraz
pozyskania
kompetentnych
wykładowców.
WNIOSEK NR 6 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
Powołanie fundacji przez Okręgową Radę DOIIB
Cele:
1. Wspieranie inż. budownictwa i byłych inż. budownictwa, którzy zaprzestali działalności zawodowej
2. Opieka i pomoc społeczna inż. budownictwa i ich rodzinom
3. Propagowanie zawodu inżyniera budownictwa wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych
i szkół wyższych
Uzasadnienie:
1. Możliwość pozyskiwania pomocy poza Izbą (np. 1% podatku)
2. Możliwość wsparcia inżynierów po zakończeniu działalności zawodowej (pomoc społeczna, aktywacja
seniorów)
3. Możliwość pomocy rodzinom inżynierów po śmierci członków Izby
4. Możliwość promocji zawodu wśród młodzieży i studentów
5. Możliwość (do analizy prawnej) przekazania części składek na cel społecznie słuszny
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada
postanawia
odrzucić
wniosek.
W
DOIIB
działa,
powołany
Uchwalą
Rady
DOIIB
nr 98/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. Zespół ds. zapomóg zajmujący się sprawami materialnego wsparcia członków
izby w przewidzianych regulaminami okolicznościach.
WNIOSEK NR 7 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
Zwiększyć ilość wycieczek technicznych obejmujące "KULTURĘ TECHNICZNĄ" promującej myśl inżynierską
Uzasadnienie:
Wyeksponować pojęcie "KULTURĘ TECHNICZNĄ" w poszerzeniu tematyki wycieczki
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego DOIIB do realizacji.
WNIOSEK NR 8 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
1. Utworzenie w Izbie miejsca historycznego dot. historii prawa budowlanego, pracy inżyniera
2. przejęcie biblioteki z NOT zamkniętej – nieczynnej

Uzasadnienie:
1. Utrwalenie historii pracy inżyniera dla przyszłych pokoleń
2. Utworzenie miejsca, gromadzącego historyczne ujęcie zmian prawa budowlanego
i przepisów
związanych
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia przyjąć wniosek do realizacji poprzez stworzenie zakładki na stronie internetowej DOIIB, w
której będą zamieszczane materiały dotyczące historii prawa budowlanego, obiektów budowlanych oraz ich
twórców.
WNIOSEK NR 9 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
Podjąć uchwałę Zjazdu w sprawie zobowiązania Rady DOIIB do wprowadzenia stałych ryczałtów dla osób
pełniących funkcje zastępców w organach i niezależnych rzeczników odpowiedzialności zawodowej tzn. w
organach:
1. okręgowa komisja rewizyjna
2. okręgowa komisja kwalifikacyjna
3. okręgowy sąd dyscyplinarny
4. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej
Uzasadnienie:
Skoro z-cy Przewodniczącego Rady, skarbnik, sekretarz, są wynagradzani w wysokości 0,5 ryczałtu
przewodniczącego, to dokładnie w taki sam sposób powinni być wynagradzani z-cy przewodniczących i
sekretarze wszystkich organów czyli 1/2 ryczałtu przewodniczącego, natomiast rzecznicy 1/2 ryczałtu
koordynatora. W przypadku organu Rzecznika należy pamiętać, że jest to organ, który musi być w ciągłej
dyspozycji (nie od posiedzenia do posiedzenia), a niezależni rzecznicy wykonują odpowiedzialną, mozolną pracę
na bieżąco.
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia przekazać ten wniosek do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z art.
44 ustawy samorządowej, Zjazd Krajowej Izby stanowi
w drodze uchwały o zasadach wynagradzania
członków izby pełniących funkcje w jej organach.
WNIOSEK NR 10 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności art.16 ustawy Prawo budowlane oraz
zapisów rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych i koniecznością zmian zapisów przez
ustawodawcę w przeciągu 12 miesięcy wnoszę o przywrócenie rozmów z bratnią Izbą Architektów na szczeblu
Rady DOIIB jak i Rady PIIB oraz rozmowy z organami rządowymi odpowiedzialnymi za procedowanie
przedmiotowej ustawy i rozporządzenia w zakresie samodzielnych funkcji technicznych a zwłaszcza w zakresie
ograniczonych uprawnień architektonicznych
Uzasadnienie:
Uprawnienia te od 1994 r. są możliwe do uzyskania przez naszych członków w zapisie "zagrodowe". Zapis ten
powoduje, że osoby przygotowane merytorycznie do projektowania
i nadzorowania obiektów o prostej
architekturze mogą uzyskać te uprawnienia tylko do wąskiej przestrzeni obszaru zagrodowego. Takie
ograniczenie powoduje także nieatrakcyjność ich uprawnień. Rocznie na około 2000 prawa przystępujących do
egzaminu na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane jako pokrewne architektoniczne ograniczone wybiera 5-10
osób. Dodatkowo do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi na skargę PIIB na niezgodną z przepisami
zmianę już przeprocedowanych przez komisje sejmowe zapisów tego rozporządzenia - bez ograniczenia do
zabudowy zagrodowej - gdyż na nieznanym etapie tworzenia rozporządzenia zapis ten w ostatecznej wersji z
ograniczeniem "zagrodowa" pozostał.
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia przekazać ten wniosek do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z
art.33 pkt 11 i 13 ustawy samorządowej do kompetencji Krajowej Rady należy reprezentowanie samorządu
wobec organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych, zawodowych, samorządowych i innych oraz
opiniowanie projektów aktów normatywnych dot. budownictwa. Krajowa Rada reprezentuje członków izby (art.33
pkt 3 ustawy) a zatem jej stanowisko winno być zgodne z interesem i oczekiwaniami członków izby.
WNIOSEK NR 11 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
Wnioskuję o dyskusję oraz zajęcie stanowiska prawnego na szczeblu Rady DOIIB jak i Rady PIIB, na temat
zakazu ze strony zamawiającego projekt budowlany - najczęściej jednostek samorządu terytorialnego
naciskanych przez władze wdrażające środki dotacyjne - stosowania w projekcie budowlanym nazw własnych
producentów i produktów.
Uzasadnienie:
W ostatnim czasie jednostki samorządu terytorialnego korzystających z dotacji były karane obniżeniem dotacji o
znaczne kwoty (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy zł) z powodu zapisów w projekcie budowlanym

regulowanym ustawą Prawo budowlane a nie ustawą
o zamówieniach publicznych. Spowodowało to lawinę
poprawiania, wykreślania z projektu budowalnego użytych przez projektanta oznaczeń materiałów budowlanych
które sugerowały producenta, jednocześnie wobec projektantów wyciąga się konsekwencje prawne
i
finansowe. Projektantom zabiera się w ten sposób cenne narzędzia stworzone poprzez badania materiałów
budowlanych przez producenta, deklarujące przez niego właściwości użytkowe i bezpieczeństwo stosowania,
dających projektantom pewność spełnienia przez projektowany obiekt warunków podstawowych art. 5 ustawy
P.B. Zastąpienie nazw producenta czy produktu parametrami technicznymi nie zawsze daje pewność użycia na
obiekcie produktu spełniającego wymogi projektanta. Zabiera się również język komunikacji technicznej pomiędzy
osobami pełniącymi funkcje techniczne na budowie.
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia przekazać ten wniosek do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z
art.33 pkt 11 i 13 ustawy samorządowej do kompetencji Krajowej Rady należy reprezentowanie samorządu
wobec organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych, zawodowych, samorządowych i innych oraz
opiniowanie projektów aktów normatywnych dot. budownictwa. Krajowa Rada reprezentuje członków izby (art.33
pkt 3 ustawy) a zatem jej stanowisko winno być zgodne z interesem i oczekiwaniami członków izby.
WNIOSEK NR 12 - STANOWISKO RADY DOIIB
Treść wniosku:
Zmienić regulamin konkursu "Inżynier Roku" w sposób umożliwiający nagradzanie inżynierów z małych
miejscowości.
Uzasadnienie:
W konkursie "Inżynier Roku" dominują duże ośrodki, ze względu na to, że tam kumuluje się większość budów.
Koledzy z małych ośrodków nie mają szans na wyróżnienia-nagrody.
Wynik rozpatrzenia wniosku:
Rada postanawia odrzucić wniosek. Miejsce zamieszkania członka izby bądź miejsce realizacji obiektów
budowlanych nie może być kryterium oceny jakości pracy i osiągnięć zawodowych. Informacja o konkursie jest
dostępna dla wszystkich zainteresowanych na naszej stronie internetowej: https://www.dos.piib.org.pl/informacjeogolne4. Promowanie Konkursu Inżynier Roku oraz zgłaszanie kandydatów do konkursu w swoim obwodzie
wyborczym jest jednym z zadań powoływanych Obwodowych Zespołów Członkowskich.
ad 10.
IV Konferencja programowa Delegatów na Zjazd DOIIB.
Konferencja programowa delegatów na Zjazd DOIIB została przełożona na rok 2019 r. Konferencja odbyła się 12
stycznia 2019 r. Jej wiodącymi tematami były:
 sytuacja legislacyjna związana z projektami ustaw o zawodzie inżyniera budownictwa
i architekta;
 etyka zawodowa inżyniera budownictwa;
 poprawa skuteczności działania naszego samorządu zawodowego.
ad 11.
Występowanie o odznaczenia samorządowe i państwowe dla członków DOIIB.
Z wnioskami o odznaczenia dla członków wystąpiła DOIIB, a przygotował je Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień.
Prace zespołu opisane zostały w punkcie 19 podpunkt 15 sprawozdania. W roku 2018 członkowie DOIIB
otrzymali następujące odznaczenia:
Odznakę Honorową Ministra Inwestycji i Rozwoju
ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

inż. Wiesława Grzelka-Zimmermann
mgr inż. Włodzimierz Lewowski
dr inż. Maciej Minch
inż. Tadeusz Ponisz
mgr inż. Marek Suchy
mgr inż. Zbigniew Szurlej

ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
otrzymał:

(na wniosek DOIIB)

1. mgr inż. Stanisław Kowalski
SREBRNE ODZNAKI HONOROWE POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
otrzymali:
1.
2.
3.

tech. Ewa Bojarczak
inż. Marek Kaliński
mgr inż. Jerzy Kristen

(na wniosek DOIIB)

4. inż. Bernard Michalski
5. mgr inż. Marcin Nowostawski
6. mgr inż. Anna Sęczkowska
Odznaczenia zostały wręczone podczas Gali Inżynierskiej 2018 we Wrocławiu.
ad 12.
Współpraca z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w
zakresie
budownictwa,
samorządami
zawodowymi
oraz
ze stowarzyszeniami technicznymi.
W roku 2018 kontynuowano zainicjowaną wiele lat temu współpracę z administracją rządową i samorządową
Dolnego Śląska. Tradycyjne spotkanie miało miejsce podczas Forum Inżynierskiego DOIIB, które odbyło się w
dniu 20 września 2018 r. w Polanicy Zdroju. W obradach Forum aktywny udział wzięli znakomici goście: Norbert
Książek – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Iwona Świderska – dyrektor Departamentu Inspekcji
i Kontroli Budowlanej w GUNB, Alicja Meusz – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geologicznego i
Kartograficznego, Piotr Wiss - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Przemysław
Warszakowski – p.o. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Jarosław Barańczak Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Obrady Forum zaszczycili
swoją obecnością przewodniczący okręgowych rad izb inżynierów budownictwa: Roman Karwowski z izby
śląskiej, Roman Lulis z izby mazowieckiej, Adam Rak z izby opolskiej, Gabriela Przystał – zastępca
przewodniczącego Małopolskiej OIIB, Wacław Kamiński – zastępca przewodniczącego Małopolskiej OIIB i Ewa
Burnos – sekretarz izby lubuskiej. Przybyła także Anna Kościuk – przewodnicząca rady Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Architektów oraz Jacek Miller – delegat na Krajowy Zjazd Izby Architektów RP.W obradach, wzięli udział
również Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektorzy i Kierownicy Wydziałów ArchitektonicznoBudowlanych ze wszystkich dolnośląskich powiatów, a także 92 Delegatów na Zjazd DOIIB, reprezentujących
każdy dolnośląski powiat. Łącznie w obradach wzięło udział 151 uczestników.
Opis przebiegu Forum Inżynierskiego zawarty jest w p.19.3.
Na zakończenie obrad uznano, że należy kontynuować ideę corocznych spotkań dyskusyjnych w takim gronie jak
to, które zebrało się na tegorocznych obradach Forum Inżynierskiego DOIIB. Wystąpienia na Forum zostały
nagrane i zamieszczone na stronie TV DOIIB.
Przedstawiciele władz samorządowych powiatów dolnośląskich byli również zapraszani
na spotkania
szkoleniowo-integracyjne organizowane w terenie przez Obwodowe Zespoły Członkowskie.
Wzorem lat ubiegłych DOIIB patronowała organizowanym w dniach 23–24 marca 2018 r. Targom Branży
Budowlanej TARBUD. Spotkali się na nich m.in. przedstawiciele środowisk budowlanych, w tym inżynierowie,
producenci i dostawcy materiałów budowlanych. DOIIB zorganizowała dla zwiedzających cykl czterech wykładów.
Tematy i nazwiska prelegentów wymienione zostały w tabeli „Zestawienie szkoleń” w pkt 8 sprawozdania.
Organizacji wykładów podjęła się Grażyna Kaczyńska, członek Rady DOIIB.
Przewodniczący Rady DOIIB III i IV kadencji – Eugeniusz Hotała, pełniący od roku 2014 funkcję
Przewodniczącego Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we
Wrocławiu, w roku 2018 brał czynny udział w spotkaniach tego gremium.
Należy odnotować bieżącą współpracę z innymi okręgowymi izbami inżynierów budownictwa. Przedstawiciele
DOIIB brali udział w uroczystości rozdania uprawnień budowlanych w izbie opolskiej i łódzkiej. Brali również
udział w uroczystości obchodów Dnia Budowlanych organizowanych przez Związek Zawodowy Budowlani w
Warszawie.
Reprezentacja DOIIB brała udział w IV Regatach Żeglarskich o Mistrzostwo Polski w klasie Omega
organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Inżynierów Budownictwa. Reprezentacja DOIIB w składzie:
Stefan Kucypera, Paweł Kaczkowski i Stanisław Skitaniak, zajęła II miejsce.
W roku 2018 kontynuowała rozpoczętą w roku 2017 działalność Drużyna Rowerowa DOIIB W ramach drużyny
składające się z 13 osób (w tym 9 członków Izby oraz 4 sympatyków) czynnie startowało 12 osób. Główną areną
zmagań sportowych były trasy Bikemaratonu. Oprócz starów w BM członkowie drużyny prezentowali się w
barwach klubowych (koszulki z logo DOIIB) w następujących zawodach:
1. Puchar Strefy MTB
2. Śnieżnik Challange MTB
3. Bike Adventure – wyścig 4 dniowy
4. Uphill Race Śnieżka 5. Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Maratonie MTB im. Artura Filipiaka „Fisha”
6. Wyścigach szosowy cyklu Via Dolny Śląsk.
W zakresie współpracy z uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów w specjalnościach budowlanych Elżbieta
Cegielska - pracownik OKK DOIIB przeprowadziła wykład
nt. warunków uzyskania uprawnień
budowlanych oraz zasad odbywania praktyk.
Wspierano działania samorządu studenckiego i kół naukowych Politechniki Wrocławskiej
w zakresie patronatu
nad studencką konferencją naukową „Konstruktor 2018” a także Ogólnopolskim Studenckim Konkursem Mostów
Stalowych.
Należy również wspomnieć, że w roku 2018 Przewodniczący Rady DOIIB III i IV kadencji -Eugeniusz Hotała,

pełnił funkcję Przewodniczącego Społecznej Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Obecny
Przewodniczący Rady DOIIB - Janusz Szczepański,
w pierwszym kwartale 2018 r. pełnił funkcję członka
Rady Programowej Kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W drugim kwartale 2018 r. członkami tej Rady zostali: Zbigniew
Szurlej i Anna Sęczkowska z OKK DOIIB oraz Anita Fokczyńska – członek Rady DOIIB.
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 kwietniu 2018:
 inż. Jakub Bana
 inż. Rafał Gładysz
 inż. Anna Kowal
 inż. Martyna Mrugała
 inż. Jakub Rainer
w listopadzie 2018:
 mgr inż. Małgorzata Banach
 mgr inż. Kalina Melania Franczak
 mgr inż. Filip Patalas
 mgr inż. Tomasz Pierzchała
 mgr inż. Daria Stankiewicz
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej (w listopadzie 2018):




mgr inż. Aleksandra Kaczor
mgr inż. Małgorzata Papierzańska
mgr inż. Bartosz Szmigiero

Idea wyróżniania przez DOIIB
w całym środowisku inżynierskim.

absolwentów

uczelni

technicznych

jest

pozytywnie

odbierana

Podobnie jak w latach ubiegłych, DOIIB zapraszała do współpracy branżowe Stowarzyszenia NaukowoTechniczne zrzeszone w NOT. Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń technicznych byli zaproszeni na
uroczystą Galę Inżynierską, organizowaną we wrześniu minionego roku. Wrocławski Oddział PZITB podczas Gali
Inżynierskiej
ogłosił
wyniki
i wręczył nagrody w Konkursie Budowa Roku.
ad 13.
Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów,
DOIIB utrzymuje stałe kontakty z izbami zagranicznymi, z którymi zostały podpisane porozumienia o współpracy.
Spotkania z okazji organizowanych przez te izby uroczystości mają zwykle charakter międzynarodowy, co daje
okazję do wymiany informacji dotyczących aktualnych problemów i działań podejmowanych przez izby inżynierów
nie
tylko
z
Niemiec
i
Czech,
ale
także
z
innych
krajów,
których
przedstawiciele
zwykle
uczestniczą
w najważniejszych uroczystościach (Węgry, Słowacja, Słowenia, Austria, przedstawiciele innych krajów).
Uczestniczą
w
nich
także
przedstawiciele
okręgowych
izb
inżynierów
z zachodniej Polski, a niekiedy przedstawiciele PIIB.
Uzyskiwane podczas bezpośrednich rozmów informacje są wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków
dotyczących usług transgranicznych. Powołany przez Radę DOIIB Zespół ds. współpracy z zagranicą, w razie
potrzeby jest gotowy pomagać członkom DOIIB starającym się o uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji
zawodowych za granicą lub potrzebujących informacji odnośnie możliwości wykonywania zawodu inżyniera w
innych krajach. Możliwe jest to dzięki wspomnianym wyżej kontaktom, bądź dzięki osobistym doświadczeniom
członków Zespołu. W 2018 r. skierowano jedno zapytanie do Brandenburskiej Izby Inżynierów dotyczące
warunków wykonywania zawodu przez polskiego inżyniera w specjalności inżynierii sanitarnej na terenie Niemiec.
W ramach współpracy z samorządami zawodowymi sąsiednich krajów otrzymujemy także czasopisma wydawane
przez niemiecką i czeska izbę inżynierów.
Przedstawicie izb zagranicznych są zapraszani na najważniejsze uroczystości organizowanych przez DOIIB – na
Zjazd Okręgowy i Galę Inżynierską.
Współpraca z zagranicą – kontakty z zagranicznymi izbami inżynierów
L.p.

Data

Rodzaj zdarzenia

Miejsce

Przedstawiciele DOIIB/
przedstawiciele izb
zagranicznych

1.

03.01.2018

Walne zgromadzenie CKAIT

Hradec
Kralove

Anna Ficner

2.

25-26.01.2018

26 Bayerischer Ingenieurtag

Monachium

Andrzej Pawłowski

21.04.2018
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Wrocław

Klaus Edelhäuser (Bayerische
Ingenieurekammer-Bau)
Birgit Uhle (Ingenieurkammertag
Sachsen)

14.09.2018

Gala Inżynierska

Wrocław

Klaus Edelhäuser (Bayerische
Ingenieurekammer-Bau)

22.11.2018

Ingenieurkammertag Sachsen
2018

Drezno

Andrzej Pawłowski,
Anita Fokczyńska

3.

4.

5.

ad 14.
Współpraca z mediami, promocja zawodu inżyniera budownictwa, telewizja internetowa,
Działalność w zakresie kontaktów z mediami do końca IV kadencji prowadził Przewodniczący Rady DOIIB
Eugeniusz Hotała oraz Rzecznik Prasowy DOIIB Piotr Zwoździak. Po wyborach organów V kadencji zakres ten
przejął nowy Przewodniczący Rady DOIIB Janusz Szczepański. W numerze 3/2018 czasopisma DOIIB
„Budownictwo Dolnośląskie” (dostępne na stronie www.dos.piib.org.pl ) w artykule „Zmodyfikowana kontynuacja”
przedstawił plany na działalność Izby w kadencji 2018 – 2022.
We wrześniu 2018 r. uchwałą nr 21 Krajowa Rada PIIB powołała Komisję ds. komunikacji społecznej w skład
której wchodzą przedstawiciele wszystkich izb okręgowych w Polsce,
w tym z DOIIB: Andrzej Pawłowski jako
przewodniczący tej komisji i Piotr Zwoździak.
Promocji zawodu inżyniera budownictwa służyło zorganizowanie w lipcu 2018 r. plenerowej wystawy
fotograficznej przy ul. Świdnickiej pt. „Dolny Śląsk i Wrocław”. Wystawa obejmowała cykl 32 plansz ze zdjęciami
ciekawych obiektów budowlanych wzbogaconych opisem wybranych parametrów technicznych i nazwiskami ich
twórców – inżynierów budownictwa.
Ten sam cel przyświeca organizacji przez DOIIB corocznego Konkursu „INŻYNIER ROKU”. Sylwetki laureatów
prezentowane były w czasopiśmie DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” oraz w materiałach Telewizji Internetowej
DOIIB, do której nieograniczony dostęp mają wszyscy użytkownicy, nie tylko członkowie Izby.
Rok 2018 był trzecim pełnym rokiem działalności Telewizji Internetowej DOIIB, która skupiła się na nagrywaniu
materiałów filmowych związanych z działalnością DOIIB oraz na nagrywaniu szkoleń. Poniżej wykaz
przygotowanych przez TV DOIIB materiałów.
Realizacje TV DOIIB w 2018 r.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Podsumowanie Roku w DOIIB i podsumowanie IV kadencji Rady - 39’29”
Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych – sesja jesienna 2017 – 15’20”
WYKŁAD – Nie taki inspektor /PIMB/ straszny jak go malują – 50’44”
WYKŁAD – Przedsiębiorco! Pamiętaj o jpk vat – 4’30”
WYKŁAD – Zakładamy działalność gospodarczą – 29’41”
3 WYKŁADY – Problemy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – łączny czas 1
h 43’
WYKŁAD -Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych z dnia 14.11.2017 r. – 42’26”
WYKŁAD - Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach – 40’42”
IV Mistrzostwa DOIIB w narciarstwie alpejskim – 12’27”
DOIIB na Targach Budownictwa i Kamieniarstwa „Tarbud” 2018 – 15’42”
Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie – 15’47”
WYKŁAD - Bezpieczeństwo Pracy na Dolnośląskich Budowach w 2017 r. – 30’10”
WYKŁAD – Niezwykłe pomysły, ciekawe realizacje- dom z gliny – 17’40”
WYKŁAD – Niezwykłe pomysły, ciekawe realizacje – Centrum symulacji Medycznych – 28’46”
WYKŁAD - 3 x K – Konstrukcja, Koncepcja, Kompozycja – 47’06”
WYKŁAD – Niezwykłe projekty, ciekawe realizacje - OVO Wrocław – 12’15”
3 WYKŁADY – Nowe warunki techniczne budynków – istotne zmiany od 1..01.2018r. łączny czas – 1h 43’
2 WYKŁADY – Budowanie dobrych relacji z pracownikami – wybrane aspekty klimatu organizacyjnego – 1h
15’

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy DOIIB – 30’09”
WYKŁAD – Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji rusztowań – 23’23”
2 WYKŁADY - Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji rusztowań na budowach – 1h 7’
WYKŁAD - Doświadczenia dotyczące budowy rusztowań – 32’22”
WYKŁAD – Bezpieczeństwo Pracy na budowach- systemy rusztowań – 22’52”
Rodzinny Festyn Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa – 30’42’’ (nagranie zamówione przez gospodarzy)
Rejs po Wrocławskim Węźle Wodnym – 17’33”
Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych - sesja wiosenna 2018 – 16’59”
Opolski Dzień Budowlanych – 27’12’’ (nagranie zamówione przez gospodarzy)
Gala Inżynierska 2018 – 25’18”
Forum Inżynierskie DOIIB – sesja I – 1 h 1’16”
Forum Inżynierskie DOIIB – sesja II – 27’32”
Forum Inżynierskie DOIIB – sesja III – 54’08”
Forum Inżynierskie DOIIB – wykład Agnieszki Znamiec – 37’34”
Zbigniew Mazij – Inżynier Roku 2017 w kategorii projektant – 20’09”
3 WYKŁADY – Urzędowy Dziennik Budowy – łączny czas – 1h 30”
WYKŁAD – Co to jest utwór techniczny? Zakres przejścia na pracodawcę praw autorskich – 23’
WYKŁAD - Błędy projektowe a terminy wykonania prac budowlanych – 32’15”

Łączny czas zrealizowanych materiałów - 21 h 31’
Liczba wykładów – 29
Liczba wejść na stronę TV DOIIB w 2018 r. – 48 693 (z 12 467 adresów)
Liczba wejść na stronę TV DOIIB przez cały okres działania - 150 777 (z 45 820 adresów)
Opisane powyżej działania przyczyniają się do ugruntowania dobrego wizerunku naszego zawodu w odbiorze
społecznym.
ad 15.
Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych.
Obejmowanie patronatem wydarzeń środowiskowych oraz czynne wspieranie ich organizacji stało się elementem
umacniania w odbiorze społecznym pozycji inżyniera budownictwa jako przedstawiciela zawodu zaufania
publicznego. W działalność tą między innymi wpisuje się współuczestniczenie Izby w wyłanianiu i nagradzaniu
najlepszych prac dyplomowych na wydziałach kształcących na kierunkach związanych z budownictwem. Ten
temat opisany został w punkcie 12 sprawozdania.
WYKAZ WYDARZEŃ OBJĘTYCH PATRONATEM DOIIB W ROKU 2018
Lp.

Data wydarzenia

1

20.04.2018 r.

2

28-30.05.2018 r.

3

17-19.10.2018 r.

4

17-19.10.2018 r.

5

23-24.10.2018 r.

6

15-16.11.2018 r.

Nazwa wydarzenia
10. edycja Konferencji PLGBC dzień Ziemi z zielonym budownictwem pod
hasłem „Nowa tożsamość i potencjał zrównoważonych miast”
zorganizowana przez PLGBC we współpracy z Urzędem Miejskim we
Wrocławiu.
Ogólnopolski Studencki Konkurs Mostów Stalowych zorganizowany przez
Politechnikę Wrocławską.
VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw organizowany w
Katowicach przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach
(współpraca w organizacji).
XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zbiorniki 2018 – Zbiorniki na
materiały sypkie i ciecze, obiekty przemysłowe oraz hydrotechniczne”
zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską.
12.Dni Oszczędzania Energii pn. „głęboka termomodernizacja – wybrane
zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki
i wymagań
przeciwpożarowych
budynków
podlegających
przebudowie”
zorganizowana przez Dolnośląską Agencję Energii
i Środowiska s.c.
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.
Konferencja naukowo-techniczna pt. „Projektowanie, budowa
i
utrzymanie dróg ekspresowych, autostrad i lotnisk” zorganizowana przez
SITK Oddział we Wrocławiu.

ad 16.
Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB i działalność samopomocowa.

Przyznawaniem zapomóg losowych zajmował się Zespół ds. zapomóg losowych. Zespół pracował w
trzyosobowych składach, w oparciu o Regulamin przyznawania zapomogi losowej członkom DOIIB. W roku 2018
pozytywnie rozpatrzono 146 wniosków na łączną kwotę 112.400,00 zł, z czego 112 zapomóg zostało
przyznanych z tytułu urodzenia się dziecka członkowi DOIIB lub przyjęcia przez członka DOIIB dziecka na
wychowanie lub przysposobienia dziecka - po 700 zł na dziecko.
Skład Zespołu został podany w punkcie 19 podpunkt 11 sprawozdania.
ad 17.
Administrowanie budynkiem DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.
Administrowanie siedziby Izby przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu leży w kompetencji Zespołu ds. utrzymania
nieruchomości DOIIB. Skład zespołu został podany w punkcie 19 podpunkt 9 sprawozdania.
Zakres zadań Zespołu nie zmienił się w stosunku do roku poprzedniego i obejmuje rozpoznawanie potrzeb i
rekomendowanie działań niezbędnych dla prawidłowego utrzymania nieruchomości, w tym w szczególności:

monitoring stanu technicznego, w tym przeglądy okresowych

zabezpieczenie budynku przed destrukcją

rekomendowanie Radzie DOIIB niezbędnych prac budowlanych i porządkowych;

realizacja uchwał Rady DOIIB dotyczących nieruchomości DOIIB;

nadzór nad realizacją zleconych prac budowlanych i porządkowych.
W roku 2018 r. na dotychczasowych zasadach prowadzone były działania mające na celu utrzymanie obiektu w
pełnej sprawności technicznej. Polegały one na regularnym przeprowadzeniu okresowych przeglądów
technicznych budynku i wbudowanych urządzeń w tym m.in: instalacji alarmowej, przeciwpożarowej, klap
przeciwpożarowych, dźwigu osobowego, kotłowni, wentylacji mechanicznej, kominów dymowych, klimatyzacji w
pokojach biurowych oraz na usuwaniu bieżących awarii.
W kwietniu 2018 r. zakończono prace związane z modernizacją serwerowni w zakresie zakupu serwera plików do
archiwizacji wraz z niezbędnym oprogramowaniem i migracją danych.
W lipcu 2018 r. zostało podpisane porozumienie z ORANGE Polska S.A. na wykonanie przyłącza
światłowodowego do budynku DOIIB. Prace w ramach swoich środków finansowych prowadzi ORANGE Polska
S.A. a roboty zostaną wykonane w 2019.r.
W listopadzie 2018r., przy współpracy z Komisją ds. usunięcia szkód w budynku DOIIB, zakończone zostały
prace naprawcze w budynku DOIIB powstałe w wyniku robót budowlanych prowadzonych w budynku
zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie DOIIB, na działce przy ul. Garbary 3/4. Prace naprawcze wykonała,
na własny koszt, firma AKME - właściciel budynku przy ul. Garbary 3/4.
ad 18.
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 2018 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 2018.
Rada DOIIB zapewniła dobre warunki organizacyjne i finansowe działania tych organów.
ad 19.
Działania zespołów i komisji Rady DOIIB.
W minionym 2018 roku, działały następujące zespoły i komisje Okręgowej Rady DOIIB:
19.1.
Kapituła Konkursu "Inżynier Roku” (powołana Uchwałą Rady DOIIB nr 62/R/2014 z dn. 24.04.2014 z późn.
zm.)
W roku 2018 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
Kapituła po raz ósmy wyłoniła laureatów Konkursu INŻYNIER ROKU. W edycji za rok 2017 wpłynęło 14 ważnych
zgłoszeń związanych z 13 obiektami budowlanymi. W kategorii PROJEKTANT wpłynęły 3 zgłoszenia, w tym 2
zespołowe, w kategorii KIEROWNIK BUDOWY wpłynęło 5 zgłoszeń, w kategorii INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO wpłynęło 6 zgłoszeń.
Kapituła zwizytowała 12 obiektów, w siedzibie izby spotkała się z 3 uczestnikami konkursu.
Po analizie zgromadzonych materiałów i informacji zebranych podczas spotkań i wizytacji obiektów Kapituła
rozstrzygnęła konkurs.
Inżynierowie – zdobywcy tytułu INŻYNIER ROKU otrzymali statuetkę wraz z dyplomem oraz nagrodę pieniężną w
wysokości 10 000,00 zł. Wyróżnieni w konkursie otrzymali miniatury statuetek wraz z dyplomami.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „INŻYNIER ROKU” ZA ROK 2017:
TYTUŁ INŻYNIER ROKU 2017 otrzymali:
w kategorii PROJEKTANT:
mgr inż. Zbigniew Mazij DOŚ/BO/1765/01
Projektant Wieży widokowej na szczycie góry Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich, Jedlina Zdrój.
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
mgr inż. Sławomir Paruch DOŚ/BK/0189/06
Kierownik budowy Stacji kolejowej w Jeleniej Górze, ul. Krakowska 7.
w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
mgr inż. Ireneusz Dokurno DOŚ/BO/0175/06
Inspektor nadzoru budowy Hali lakierni z częścią biurowo-socjalną w Oleśnicy, ul. Krzywoustego 32J.
WYRÓŻNIENIA otrzymali:
w kategorii PROJEKTANT:
Zespół projektantów:
mgr inż. Dariusz Kowalski DOŚ/BO/5216/01 - projektant
mgr inż. Mirosław Antonik DOŚ/BO/5156/01 – sprawdzający
Projektanci Nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym we
Wrocławiu, ul. Kuronia 14.
Zespół projektantów:
1. mgr inż.Robert Kuroń DOŚ/BO/5276/01 - główny projektant
2. mgr inż. Jan Piróg DOŚ/BD/0050/14
3. mgr inż. Jan Dobrowolski DOŚ/IE/3015/01
4. mgr inż. Anita Fokczyńska DOŚ/IS/4979/01
5. mgr inż. Włodzimierz Wittenbeck DOŚ/BT/4097/01
6. mgr inż Oskar Pawlak DOŚ/BT/0108/11
7. mgr inż Tomasz Mikuśkiewicz DOŚ/IE/0385/09
8. mgr inż. Ginter Adam DOŚ/IE/3458/01
Projektanci Modernizacji ulicy Dyrekcyjnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 98:
(od ul. Ślężnej do zjazdu na działkę 2/4 AM-18, Obręb Południe - teren dyrekcji PKP).
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
mgr inż. Adrian Mrugała DOŚ/BM/0084/15
Kierownik budowy Mostu drogowego w ciągu drogi S5 nad rzeką Barycz oraz linią kolejową E59
ekspresowa S5 Poznań-Wrocław na odcinku od Korzeńska).

(droga

mgr inż. Grzegorz Siwonia DOŚ/BO/0969/04
Kierownik budowy Budynku wielofunkcyjnego usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym Mpoint w Legnicy,
ul. Wrocławska 25,27,29 i ul. Złotego Florena 2, 4, 6.

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
inż. Radosław Berliński DOŚ/BO/1002/04
Inspektor nadzoru budowy Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 20.
mgr inż. Dariusz Irzyk DOŚ/BO/4569/01
Inspektor nadzoru budowy Budynku użyteczności publicznej na potrzeby opieki zdrowotnej, usług oraz na funkcję
biurową (MEDICUS) we Wrocławiu, pl. Strzelecki 24.
mgr inż. Bogdan Bierwiaczonek DOŚ/BO/1178/01
Inspektor nadzoru budowy Budynku wielofunkcyjnego usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym Mpoint w
Legnicy, ul. Wrocławska 25,27,29 i ul. Złotego Florena 2, 4, 6.
19.2.
Zespół ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym organizowanych w ramach Europejskiego
Roku
Inżyniera
Budownictwa
2018
(Uchwała
Rady
DOIIB
nr
142/R/2017
z dn. 9.11.2017) pracował w składzie:
Przewodniczący:

Rainer Bulla

Członkowie:

Ewa Dobrowolska
Anita Fokczyńska
Marek Kaliński
Ryszard Rotter
Roma Rybiańska
Agnieszka Środek
Rafał Zarzycki
Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 Europejskim Rokiem
Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Głównym celem tej proklamacji było zwrócenie uwagi społecznej na
podstawową rolę inżynierów budownictwa w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie
ich prestiżu w społeczeństwach krajów europejskich.W ramach obchodów Europejskiego Roku Inżynierów
Budownictwa, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała cykl imprez kulturalnointegracyjnych dla członków DOIIB pt. „DOLNY ŚLĄSK - SPACERY DO PRZESZŁOŚCI - HISTORIA PIĘKNA”.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął J.M. Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Cezary
Madryas. Cykl imprez został oficjalnie zgłoszony za pośrednictwem PIIB do Komitetu Organizacyjnego ECCE.
Wykaz wydarzeń integracyjno-kulturalnych zorganizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku
Inżynierów Budownictwa:
1. SPACER PO WROCŁAWIU (12.05.2018 r.) - spacer po centrum miasta;
2. WYCIECZKA DO WAŁBRZYCHA I ZAMKU KSIĄŻ (26.05.2018 r.) - zwiedzanie;
3. WYCIECZKA DO DOLINY PAŁACÓW I OGRODÓW (01.06.2018 r.) - zwiedzanie pałaców i ogrodów w
Kotlinie Jeleniogórskiej;
4. WYCIECZKA DO LEGNICY (09.06.2018 r.) - zwiedzanie;
5. MOSTY WROCŁAWIA (16.06.2018 r.) - rejs statkiem po Odrze – zwiedzanie Wrocławskiego Węzła
Wodnego;
6. SPOTKANIE W AULI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (23.06.2018 r.) - przegląd archiwalnych filmów o
Wrocławiu i Dolnym Śląsku, koncert jazzowy;
7. WYCIECZKA DO ŚWIDNICY I ZAGÓRZA ŚLĄSKIEGO (07.07.2018 r.) - zwiedzanie;
8. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA ZDJĘĆ MIECZYSŁAWA MICHALAKA (1-17.06.2018 r.) - Dolny Śląsk i
Wrocław.
Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział ok. 500 osób.

19.3.
Zespół organizacyjny ds. organizacji Forum Inżynierskiego (Uchwała Rady DOIIB nr 161/R/2017 z dn.
14.12.2017)
pracował w składzie:
Przewodniczący:
Eugeniusz Hotała
Członkowie:
Andrzej Pawłowski
Janusz Szczepański
Małgorzata Czajkowska

Forum Inżynierskie odbyło się w Polanicy Zdroju w dniu 20.09.2018 r. Zaproszonych zostało 168 osób, udział
wzięło 151 osób.
Obrady podzielone zostały na 3 sesje:
Sesja I

Planowane uwarunkowania prawne wykonywania zawodu inżyniera
budowlanego - prowadzenie: Norbert Książek, Iwona Świderska, Janusz Szczepański, Andrzej
Pawłowski, Jolanta Szewczyk




Sesja II

Najważniejsze
problemy
wykonywania
zawodu
inżyniera
budownictwa
w
świetle
aktualnych
przepisów
stosowanych
przez
nadzór
budowlany
- prowadzenie: Norbert Książek, Iwona Świderska, Piotr Wiss, Jarosław Barańczak, Janusz
Szczepański





Sesja III

wykład „Planowane uwarunkowania prawne wykonywania zawodu inżyniera
budowlanego” (Jolanta Szewczyk)
wystąpienie Norberta Książka - Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dyskusja

wystąpienie Norberta Książka - Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
wystąpienie Iwony Świderskiej - Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli
Budowlanej w GUNB
wykład „Najważniejsze problemy wykonywania zawodu inżyniera budownictwa
w świetle aktualnych przepisów stosowanych przez nadzór budowlany. Utrzymanie obiektów
budowlanych w aspekcie kontroli okresowych” (Agnieszka Znamiec)
dyskusja

Stosowanie
administracji
Rafał Zarzycki




przepisów
budowlanej

Prawa
budowlanego
w
prowadzenie:
Jarosław

postępowaniach
Barańczak,
Marek

organów
Kaliński,

wykład „Stosowanie przepisów Prawa budowlanego w postępowaniach organów administracji
budowlanej” (Jolanta Szewczyk)
wystąpienia Jarosława Barańczaka - Zastępcy Dyrektora Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego
dyskusja

Filmowa relacja z Forum dostępna jest w TV DOIIB na stronie internetowej izby.

19.4.
Komisja ds. usnięcia szkód w budynku siedziby DOIIB (powołana Zarządzeniem Przewodniczącego Rady
DOIIB nr 2/2018 z dn. 5.02.2018) w składzie:
Przewodniczący:
Piotr Zwoździak
Członkowie:
Zygmunt Matkowski
Adam Klimek
W marcu 2016 r. rozpoczęły się roboty budowlane związane z remontem, przebudową
i rozbudową
budynku zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem DOIIB na działce przy ul. Garbary 3/4. Przed
rozpoczęciem przebudowy, od strony zachodniej do budynku DOIIB przylegała ściana trzykondygnacyjnego
budynku. Prace prowadzone na sąsiedniej posesji spowodowały uszkodzenia budynku DOIIB. Repery
zamontowane
w 2014 r. na ścianach budynku Izby wykazywały niewielkie osiadanie południowo zachodniego narożnika budynku i pękanie ścian. W związku z tym została powołana Komisja ds. usunięcia szkód
w budynku DOIIB, której zadaniem było monitorowanie i nadzorowanie robót związanych z usunięciem
powstałych szkód. Komisja zbierała się w tym okresie wielokrotnie i na bieżąco oceniała stan techniczny naszego
budynku i wpływ sąsiedniej budowy na nasz obiekt. W wyniku działań Komisji zabezpieczono miejsca uznane za
szczególnie niebezpieczne oraz prowadzono badania zawilgocenia ścian oraz monitorowano powstałe
zarysowania i pęknięcia na ścianach. Budowa została zakończona w połowie 2018 r. W kolejnych miesiącach w
porozumieniu z Wykonawcą oraz Firmą AKME - właścicielem budynku przy ul. Garbary 3/4 zostały
przeprowadzone prace naprawcze
w budynku DOIIB polegające na naprawie nieszczelności na styku
budynków, spękań ścian i studni okiennej zlokalizowanej od strony podwórza. Usunięto rysy i spękania ścian
w zalanych pomieszczeniach i kotłowni. Naprawione powierzchnie pomalowano. Prace naprawcze zostały
zakończone w listopadzie 2018 r. Tym samym Komisja zakończyła swoja działalność. W ostatnim okresie to jest
po wyborach i ukonstytuowaniu się nowych władz Izby, w pracach Komisji brał również udział Pan Marek Kaliński.

19.5.

Zespół organizacyjny ds. organizacji Gali Inżynierskiej w 2018 r. (Uchwała Rady DOIIB nr 15/R/2018 z dn.
15.02.2018)
Odpowiedzialne za organizację i przebieg Gali było Prezydium Rady DOIIB.
Gala Inżynierska zorganizowana została 14.09.2018 r. w Centrum Sztuki IMPART w ramach obchodów
Dolnośląskich Dni Budownictwa oraz Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa. Patronat nad uroczystością
przyjął Wojewoda Dolnośląski.
Przewodniczący Rady DOIIB Janusz Szczepański podkreślił wagę dbałości o wizerunek inżyniera budownictwa, o
profesjonalizm, etykę i wzajemny szacunek. Gala była okazją, by osobom zasłużonym dla dolnośląskiego
budownictwa, wręczyć przyznane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju Honorowe Odznaki „Za zasługi dla
budownictwa”. Wręczono również nadawane przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Honorowe Odznaki PIIB. Ważnym punktem programu było ogłoszenie wyników, organizowanego już po raz ósmy
przez DOIIB, konkursu INŻYNIER ROKU.
Rozdano także nagrody zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa Roku 2017” organizowanego przez
Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
Uroczystość zakończył recital znanej piosenkarki, Edyty Geppert.
Relacja z Gali Inżynierskiej została zarejestrowana przez Telewizję Internetową DOIIB
i dostępna na
stronie internetowej DOIIB www.dos.piib.org.pl w zakładce TVDOIIB.
19.6.
Skład orzekający ds. członkowskich
Pracowały 3-osobowe Składy Orzekające rozpatrujące sprawy indywidualne członków DOIIB. Do końca IV
kadencji składy wyznaczane były spośród następujących osób:
Przewodnicząca:
Grażyna Kaczyńska
Członkowie:
Ewa Dobrowolska
Anita Fokczyńska
Wiesława Grzelka-Zimmermann
Kazimierz Haznar
Roma Rybiańska
Uchwałą Rady DOIIB nr 50/R/2018 z dn. 27.04.2018r. z późn. zm. do prac w składach orzekających powołano:
Przewodnicząca:
Grażyna Kaczyńska
Członkowie:
Ija Czyżewska
Anita Fokczyńska
Wiesława Grzelka-Zimmermann
Barbara Pawnuk
Roma Rybiańska
W 2018 r. odbyło się 13 posiedzeń Składów Orzekających, na których rozpatrzono:
 412 wniosków o wpis do izby
 165 wniosków o przywrócenie członkostwa

22 wnioski o uchylenie zawieszenia członkostwa

3 wnioski o uchylenie skreślenia z listy członków
 300 wniosków o zawieszenie członkostwa
 37 wniosków o skreślenie z listy członków

9 wniosków o skreślenie w związku z przeniesieniem do innej izby
Z powodu nieopłacenia składek członkowskich:
 zawieszono 181 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.)
 skreślono 130 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.)
Dokonano 3 wpisów transgranicznych.
19.7.
Skład Orzekający DOIIB ds. członkostwa transgranicznego DOIIB
Pracowały 3-osobowe Składy Orzekające rozpatrujące sprawy tymczasowego wpisu na listę członków Izby
obywateli Unii Europejskiej zamierzających świadczyć usługi transgraniczne na terenie województwa
dolnośląskiego.
Do końca IV kadencji w skład orzekający wchodzili::
Przewodniczący:
Andrzej Pawłowski
Członkowie:
Rainer Bulla
Wiesława Grzelka-Zimmermann
Uchwałą Rady DOIIB nr 50/R/2018 z dn. 27.04.2018 do prac w składach orzekających TR powołano:
Przewodniczący:
Ryszard Rotter

Członkowie:

Rainer Bulla
Anita Fokczyńska
Wiesława Grzelka-Zimmermann
Grażyna Kaczyńska
Roma Rybiańska

Skład Orzekający ds. członkostwa transgranicznego w roku 2018 odbył 4 posiedzenia. Wpłynęły 4 wnioski, z
których 3 zostały rozpatrzone pozytywnie.
19.8.
Komisja ds. zamówień
Do dnia 20.06.2018 r. Komisja ds. zamówień pracowała w składzie:
Przewodniczący:
Andrzej Kudła
Członkowie:
Andrzej Pawłowski
Janusz Szczepański
W dniu 21.06.2018 r. Uchwałą Rady DOIIB nr 97/R/2018 został powołany nowy skład Komisji ds. zamówień :
Przewodniczący:
Andrzej Kudła
Członkowie:
Marek Kaliński
Andrzej Pawłowski
W 2018 r. Komisja dokonała wyboru wykonawcy przeglądu 5-letniego instalacji i urządzeń
w budynku DOIIB .
Wartość zlecenia 6647,00 zł brutto. W celu modernizacji serwerowni dokonano wyboru rozwiązania i zakupu
serwera plików wraz z niezbędnym oprogramowaniem na kwotę 10462,00 zł brutto.
19.9.
Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB
Do dnia 20.06.2018 r. koordynacją działań związanych z administrowaniem budynkiem DOIIB zajmował się
zespół w składzie:
Przewodniczący:
Adrian Ciejak
Członkowie:
Rainer Bulla
Wiesława Grzelka-Zimmermann
Andrzej Kudła
Tadeusz Ponisz
Janusz Szczepański
Ewa Ulicka
W dniu 21.06.2018 r. Uchwałą Rady DOIIB nr 96/R/2018 powołany został nowy skład Zespołu ds. utrzymania
nieruchomości DOIIB:
Przewodniczący:
Marek Kaliński
Członkowie:
Andrzej Kudła
Andrzej Pawłowski
Tadeusz Ponisz
Ewa Ulicka
Prace zespołu zostały przedstawione w punkcie 17 sprawozdania.
19.10.
Zespół Prawno – Regulaminowy Rady DOIIB.
Od początki IV kadencji do 20.06.2018 r. 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
Od 21.06.2018 r. (Uchwała Rady DOIIB nr 97/R/2018) Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB kontynuuje
pracę w składzie:
Przewodnicząca:
Danuta Paginowska
Członkowie:
Ewa Dobrowolska

Edward Kaspura
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
Barbara Pawnuk
Roma Rybiańska
Bartłomiej Surowski
Rok 2018 to rok obfitujący w zdarzenia dotyczące normatywów prawnych.
ZPR opiniował i konsultował także rozwiązania wewnętrznych aktów prawnych regulujących pracę naszego
samorządu zawodowego. Niektóre akty prawne opiniowano uwzględniając dotychczasowe doświadczenia przy
opiniowaniu projektów ustaw realizowanych od wielu lat. Rola ZPR była i jest opiniodawcza. Podejmowanie
decyzji należy do Rad Okręgowych i Krajowej Rady. Nad aktami prawa wewnętrznego pracowały równolegle
odrębnie powołane zespoły komisje.
W roku 2018 nastąpiły istotne zmiany w obowiązującym prawie, w szczególności w prawie związanym z
wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, czyli osób zrzeszonych
w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa.
Uchwalono i obowiązują lub oczekują zmiany w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ogłoszone w
Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 352; Dz.U. z 2018 r. poz. 1276; Dz.U. z 2018 r. poz.
1496; Dz.U. z 2018 r. poz. 1669; Dz.U. z 2018 r. poz. 2245. Zmiany dotyczą generalnie zmian w procesie
kwalifikacji prowadzonych przy postępowaniach związanych z uzyskaniem uprawnień budowlanych. Skutkiem
wprowadzonych zmian zawody budowlane o kwalifikacjach mistrza i technika będą mogły ubiegać się o
uprawnienia budowlane.
Wprowadzone zmiany stanowią dostosowanie prawa do Dyrektywy 2005/36/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst
mający znaczenie dla EOG), (ostatnia zmiana: DUUEL.
z 2017 r. Nr 317 poz. 119), z USTAWĄ z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej - Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2272 i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego
2017 r., Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 468.
Dostosowując przepisy polskie uznano zawód inżyniera budownictwa w różnych specjalnościach za zawody
regulowane i mające wpływ na zdrowie ludzi i bezpieczeństwo publiczne.
Zawody i kwalifikacje objęte są Ustawą o oświacie i wyszczególnione
w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie podstawy
programowej kształcenia w zawodach, Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 860, wersja aktualna od 2018-09-01 do
2028-08-31. Rozporządzenie zostało uchylone na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o
zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245).
- nie obejmują umiejętności i kwalifikacji (wymienionych i opisanych w załączniku do rozporządzenia) zgodnych
z zakresem specjalności w których udzielane są uprawnienia budowlane).
Ponadto, nadawanie osobom z zasadniczym wykształceniem branżowym / zawodowym
w wąskim zakresie
takich samych uprawnień jak inżynierom (w rozumieniu tytułu zawodowego nadawanego po ukończeniu studiów
I lub II stopnia lub studiów jednolitych- stygmatyzuje inżynierów w UE i będą oni uznawani jako osoby bez
wykształcenia.
Szczegółowy zakres realizowanych programów przez autonomiczne uczelnie nie jest możliwy do
przeanalizowania, gdyż nie jest jednoznacznie zapisany w formie aktu prawnego.
Deprecjacja i stygmatyzacja zawodu prawdopodobnie jest także realizowana przez sukcesywne uchylanie
warunków technicznych dla obiektów budowlanych (przykłady niżej), co może świadczyć o szeregowaniu
naszego zawodu w randze rzemieślnika, jednak przy nakładaniu niewspółmiernej odpowiedzialności za proces
budowlany, życie obiektów budowlanych, itp. – na które nie będziemy mieli realnego wpływu. Od dnia
ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. ogłoszonego w Dz.U. poz. 352 z 2018
roku, prawo budowlane ulegało ewolucji i wprowadziło m.in. zmiany:
I. W Ustawie prawo budowlane:
1.

2.

3.

4.

5.

Art. 14 ust. 3 pkt 4 lit. b) w brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245).
Zmiana weszła w życie 1 września 2019 r.
Obowiązki administracji Uchylone przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o
organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustaw o działach administracji
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800), która weszła w życie 1 stycznia 2002
r.
Art. 12 ust. 4b w brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669). Zmiana weszła w życie
1 października 2018 r.
Art. 14 ust. 4a w brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669). Zmiana weszła w życie
1 października 2018 r.
Art. 16 w brzmieniu ustalonym przez art. 28 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669). Zmiana weszła w życie 1 października

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2018 r. na podstawie pkt 1 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. poz. 352) art.
16 pkt 3
w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu
uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest
niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Art. 16 pkt 3 w ww. zakresie utraci moc
13 lutego 2019 r.
Art. 5 ust. 1 pkt 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.
poz. 1496). Zmiana weszła w życie 22 sierpnia 2018r.
Art. 5 ust. 1 pkt 4a dodany przez art. 44 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496).
Zmiana weszła w życie 22 sierpnia 2018 r.
Art. 9 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496).
Zmiana weszła w życie 22 sierpnia 2018 r.
Art. 34 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.
poz. 1496). Zmiana weszła w życie 22 sierpnia 2018r.
Art. 34 ust. 3 pkt 2a dodany przez art. 44 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o ułatwieniach w
przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. poz. 1496).
Zmiana weszła w życie 22 sierpnia 2018 r.
Art. 36a ust. 5 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.
poz. 1496). Zmiana weszła w życie 22 sierpnia 2018 r.
Art. 36a ust. 5 pkt 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia
5 lipca 2018 r. o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.
poz. 1496). Zmiana weszła w życie 22 sierpnia 2018 r.
Art. 59a w ust. 2 w pkt 2 lit. f) w brzmieniu ustalonym przez art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U.
poz. 1496). Zmiana weszła w życie 22 sierpnia 2018 r.

W związku z powyższym nastąpiły zmiany w Rozporządzeniu MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z
dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dziennik Ustaw rok
2014 poz. 1278 , wersja aktualna od 2014-09-25 do 2019-02-12 – zmiana od 2019-02-13 na podstawie Wyrok
TK z dnia
7 lutego 2018 r., sygn. K 39/15.
W aktach wykonawczych do prawa budowlanego, w rozporządzeniach nastąpiło całkowite ich uchylenie na
podstawie art. 58 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Poz. 1496) w brzmieniu: art. 58.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 ustawy
wymienionej w art. 44 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy i mogą być w tym czasie zmieniane. Oznacza to, że od dnia 24 sierpnia
2021 roku rozporządzeń nie będzie i nie znamy planów rozwiązania prawnego mającego być ich następcą, np.:
(a) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1 z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2017 r., poz.
2285), Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 1422 , wersja aktualna od 2018-12-09 do 2021-08-23
(b) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dziennik
Ustaw rok 2018 poz. 1175, od 2018-07-04 do 2021-08-23
(c)
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie, Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 113, wersja aktualna od 2018-02-12 do 2021-08-23
(d) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 1996 r.
w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności
Państwa oraz ich usytuowanie, Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 711, wersja aktualna od 2017-04-03 do 2021-0823
(e) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw
rok 2016 poz. 124, wersja aktualna od 2016-01-29 do 2021-08-23
ZPR DOIIB opiniował wszystkie ww. zmiany za pośrednictwem PIIB. Niestety nie wprowadzono ograniczeń
uprawnień w zakresie możliwości dostosowania ich zakresu do posiadanego i/lub wykształcenia i praktyki
zawodowej
lub
innych
rozwiązań
prawnych
w zakresie jednoznacznego uwzględnienia np. kwalifikacji mistrza murarza a uprawnień konstrukcyjnych.

ZPR DOIIB opiniował także:
1. Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami
2. projekt regulaminu doskonalenia zawodowego
3. wnioski zjazdowe skierowane do Rady DOIIB
4. Projekty ustaw o zawodzie architekta i inżynierach budownictwa i kolejne wersje oddzielnych ustaw o
architektach i o inżynierach budownictwa
5. zmiany w ustawach w zakresie funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
Nad ww. projektami nadal trwają prace legislacyjne organów państwa.

19.11.
Zespół ds. zapomóg losowych
Zespół ds. zapomóg losowych, do połowy roku 2018 pracował w składzie:
Przewodniczący:
Tadeusz Olichwer
Członkowie:
Rainer Bulla
Anita Fokczyńska
Barbara Pawnuk
Janusz Szczepański
Rada V kadencji powołała Uchwałą rady DOIIB Nr 98/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. do pracy w Zespole
następujące osoby:
Przewodniczący:
Tadeusz Olichwer
Członkowie:
Rainer Bulla
Barbara Pawnuk
Rafał Walkowiak
Andrzej Pawłowski

19.12.
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB
Komisja w pierwszej połowie 2018 r. pracowała w następującym składzie:
Przewodniczący:
Andrzej Pawłowski
Członkowie:
Anita Fokczyńska
Wiesława Grzelka-Zimmermann
Marek Jagiełło
Maciej Kubat
Tadeusz Olichwer
Danuta Paginowska
Ryszard Rotter
Roma Rybiańska
Zbigniew Wnęk
Uchwałą Rady DOIIB nr 99/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. w skład Komisji zostali powołani:
Przewodniczący:
Marek Kaliński
Członkowie:
Andrzej Pawłowski
Anita Fokczyńska
Wiesława Grzelka-Zimmermann
Marek Jagiełło
Grażyna Kaczyńska
Bernard Michalski
Danuta Paginowska
Ryszard Rotter
Roma Rybiańska
Komisja realizowała zadania zgodnie z kompetencjami przekazanymi przez Radę DOIIB.
Do tych zadań należało w szczególności:

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









przygotowanie propozycji szkoleń i ocena zewnętrznych ofert doskonalenia zawodowego z punktu widzenia
przydatności dla rozwoju zawodowego członków DOIIB
i współpraca z innymi podmiotami w ich przygotowaniu,
rozpatrywanie wniosków o udzielenia dofinansowania konferencji lub częściowego refundowania kosztów
uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym lub nauce języków obcych organizowanych przez podmioty
zewnętrzne,
przekazywanie Radzie DOIIB bieżących informacji o ważniejszych działaniach Komisji,
przedkładanie Prezydium Rady wniosków w sprawie zasad i maksymalnej wysokości dofinansowań,
współpraca z obwodowymi zespołami członkowskimi,
współpraca z Krajową Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego,
współdziałanie z telewizją internetową przy nagrywaniu wybranych szkoleń w celu ich powszechnego
udostępnienia

Szkolenia
zorganizowane
8 sprawozdania.

przez

KUDZ

DOIIB

ujęte

są

w

tabeli

szkoleń

w

punkcie

Przedstawiciele DOIIB uczestniczyli w posiedzeniach Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
PIIB. W Warszawie odbyły się 3 takie spotkania – 9 kwietnia, 11 października i 20 listopada 2018 r. Dyskusja,
oprócz omawiania bieżących spraw - tematyki ogólnopolskich szkoleń internetowych - koncentrowała się na
problematyce regulaminu i obowiązkowości ustawicznego doskonalenia zawodowego członków izby.
DOIIB współpracuje z organizacjami technicznymi i uczelniami. Działania te zostały opisane w punkcie 12
sprawozdania.
19.13.
Zespół ds. współpracy z zagranicą
Do końca IV kadencji pracował w składzie:
Przewodniczący:
Andrzej Pawłowski
Członkowie:
Tomasz Białek
Rainer Bulla
Jan Czupajłło
Anna Ficner
Anita Fokczyńska
Od dnia podjęcia Uchwały Rady DOIIB nr 100/R/2018 z dn. 21.06.2018 r. w skład zespołu wchodzą:
Przewodniczący:
Rainer Bulla
Członkowie:
Anna Ficner
Anita Fokczyńska
Jarosław Okrzeja
Andrzej Pawłowski
Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 13 sprawozdania.
19.14.
Komisja Likwidacyjna
W pierwszej połowie 2018 r. pracowała w składzie:
Przewodniczący:
Janusz Szczepański
Członkowie:
Ewa Ulicka
Izabela Zakrzewska
Uchwałą Rady DOIIB nr 101/R/2018 z dn. 21.06.2018 r. Komisja pracowała w składzie:
Przewodniczący:
Andrzej Pawłowski
Członkowie:
Barbara Ilska
Ewa Ulicka
Izabela Zakrzewska
W 2018 r. zlikwidowano jedną wyeksploatowaną niszczarkę dokumentów.
19.15.
Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień
W pierwszej połowie 2018 r. pracował w składzie:
Przewodniczący:
Rainer Bulla
Członkowie:
Anita Fokczyńska
Wiesława Grzelka-Zimmermann

Edward Kaspura
Danuta Witek
Uchwałą Rady DOIIB nr 102/R/2018 z dn. 21.06.2018 r. do prac w zespole zostali powołani:
Przewodniczący:
Rainer Bulla
Członkowie:
Wiesława Grzelka-Zimmermann
Anna Siwek
Danuta Witek
W roku 2018 Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień przygotował wnioski o odznaczenia, o jakie wystąpiła Izba. Osoby
wyróżnione odznaczeniami zostały wymienione w punkcie 11 sprawozdania.
19.16.
Zespół Organizacyjny XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w 2018 r.
został powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 72/R/2017 z dnia 8.06.2017 r. i pracował
Przewodniczący:
Tadeusz Olichwer
Z-ca Przewodniczącego: Barbara Pawnuk
Członkowie:
Małgorzata Czajkowska
Ewa Karkut-Żabińska
Danuta Paginowska
Roma Rybiańska
Janusz Szczepański

w składzie:

Na posiedzeniu Zespołu w dniu 18.07.2017 r. omówiono i zaakceptowano:
 projekt podziału obszaru działania DOIIB na obwody wyborcze
 projekt harmonogramu i miejsc zebrań wyborczych w obwodach
 projekt obsługi zebrań wyborczych
 projekt regulaminu zebrań wyborczych i dokumentacji zebrań wyborczych delegatów
Dokumenty powyższe stanowiły podstawę do podjęcia przez Radę następujących uchwał:
 Uchwała
Rady
DOIIB
nr
113/R/2017
w
sprawie
podziału
obszaru
działania
DOIIB
na obwody wyborcze;
 Uchwała Rady DOIIB nr 114/R/2017 w sprawie zasad organizacji obwodowych zebrań
wyborczych i regulaminu obwodowych zebrań wyborczych na Zjazd DOIIB
w kadencji
2018 – 2022;
 Uchwała Rady DOIIB nr 115/R/2017 w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych do XVII
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego DOIIB.
Prace przygotowawcze zostały wykonane w zaplanowanych terminach. Zjazd odbył się
tą datą Zespół zakończył prace.
Zespół Organizacyjny XVIII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w dniu 6.04.2019r.
został powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 148/R/2018 z dnia 6.09.2018 r. i pracuje
Przewodniczący:
Tadeusz Olichwer
Z-ca Przewodniczącego: Tadeusz Ponisz
Członkowie:
Andrzej Bobiński
Małgorzata Czajkowska
Danuta Paginowska
Barbara Pawnuk
Tomasz Stojewski

6 kwietnia 2018 r. i z

w składzie:

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 9.10.2018 r., na którym:
 ustalono wstępny harmonogram działań związanych z przygotowaniem do Zjazdu
i podział zadań na
poszczególnych członków Zespołu,
 projekt harmonogramu opracowali Małgorzata Czajkowska i Tadeusz Olichwer.
Termin prac przygotowawczych został przez Radę przyjęty Uchwałą nr 162/R/2018 z dn. 25.10.2018 r. Prace
wykazane w harmonogramie są realizowane terminowo.
19.17.
Zespół organizacyjny IV Zawodów Narciarskich DOIIB powołany Uchwałą Rady DOIIB nr 160/R/2017 z dn.
14.12.2017 pracował w składzie:
Przewodniczący:
Piotr Zwoździak
Członkowie:
Marek Kaliński

Daniel Jarząbek
W dniu 18.03.2018 roku odbyły się IV Mistrzostwa DOIIB w Narciarstwie Alpejskim. Zawody odbyły się w Zieleńcu
na stoku przy wyciągu W 5. Do zawodów zgłosiło się 75 uczestników z Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz gościnnie 6 uczestników
z Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W
konsekwencji na starcie stanęło 60 zawodników, którzy rywalizowali w ośmiu kategoriach wiekowych. Najliczniej
obsadzona była kategoria wiekowa mężczyzn w wieku od 41 do 60 lat. I tu na starcie stawiło się 20 zawodników.
Poziom zawodów można ocenić bardzo wysoko, gdyż wszyscy, którzy stanęli na starcie ukończyli obydwa
przejazdy. Do klasyfikacji brano pod uwagę lepszy czas z obu przejazdów. Pomimo bardzo mroźnej aury wszyscy
uczestnicy wyjeżdżali w wyśmienitych humorach i bardzo zadowoleni z udziału w zawodach. Profesjonalna
obsługa zawodów przyczyniła się do sprawnego i bezpiecznego ich przeprowadzenia.
Dnia 20.12.2018 r. Rada DOIIB powołała Zespół organizacyjny V Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2019 w
składzie:
Przewodniczący:
Marek Kaliński
Członkowie:
Daniel Jarząbek
Tomasz Stojewski
Prace zespołu trwają.

B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2018
W 2018 roku Rada DOIIB prowadziła działalność finansowo-gospodarczą w ramach budżetu uchwalonego przez
XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB. Budżet DOIIB został zrealizowany w granicach kwot
zatwierdzonych na 2018 rok. Na podstawie wyników finansowych za trzy kwartały w budżecie skorygowano
niektóre pozycje do wartości spodziewanych na koniec roku i wynikających z uzasadnionych potrzeb, trudnych do
przewidzenia w czasie zatwierdzania budżetu. Po stronie przychodów zapisano kwotę 4 350,0 tys. zł, po
aktualizacji budżetu planowane przychody podniesiono do kwoty 4 388,0 tys. zł. Ostatecznie osiągnięte
przychody były większe od planowanych, przekroczyły zakładany poziom o 1,9% i wyniosły 4 470,2 tys. zł.
Poziom zaplanowanych kosztów to 4 630,0 tys. zł, zrealizowane koszty były niższe o 2,9% od zaplanowanych.
Rok 2018 zamknął się ujemnym wynikiem w wysokości 23,9 tys. zł w ujęciu budżetowym. W przychodach
budżetowych nie zostały uwzględnione przychody finansowe z tytułu odsetek od założonych lokat oraz od
pożyczki udzielonej PIIB, które w roku 2018 przyniosły 110,6 tys. zł przychodu.
Koszty administracyjne w minionym roku stanowiły 22,1% wszystkich kosztów. Zostały zaplanowane prawidłowo
i w żadnej z pozycji budżetowych nie zanotowano przekroczeń zakładanych wielkości. Ostatecznie poniesione
koszty są o blisko 4% niższe od preliminowanych.
W ubiegłym roku zmodernizowano pomieszczenie serwerowni. Zakupiony sprzęt stanowi środki trwałe, a zatem
poniesione nakłady w wysokości 36,8 tys. zł nie zwiększyły bezpośrednio kosztów budżetowych w roku 2018.
Poniesione wydatki będą odnoszone w ciężar kosztów odpowiednio do okresu amortyzacji.
Zrealizowane koszty statutowe stawiły 77,8% i ogółem były niższe od zakładanych
o 2,6%. Podobnie jak w
przypadku kosztów administracyjnych w żadnej z pozycji budżetowych zrealizowane koszty nie były wyższe od
preliminowanych. Koszty bieżącej działalności organów, wykazane w analizie wykonania budżetu, obejmują koszt
zatrudnienia pracownika obsługującego dany organ, ryczałty oraz wynagrodzenia za pracę na rzecz Izby
wypłacone członkom organu, koszty delegacji członków organu, koszty usług obcych (pocztowe, telefoniczne,
naprawy sprzętu), koszty utrzymania i amortyzacji obliczone wg zajmowanej powierzchni, koszty obsługi prawnej,
koszty szkolenia członków organu oraz zakup artykułów biurowych
i niezbędnego wyposażenia. W kosztach
Rady, oprócz kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem tego organu, również w tym roku ujęto
wszelkiego rodzaju koszty związane z reprezentacją i budowaniem pozytywnego wizerunku Izby w środowisku
związanym z zawodem inżyniera budownictwa i nie tylko. Poniesione koszty dotyczyły organizacji uroczystości
wręczania nowych uprawnień budowlanych oraz nagród wręczanych studentom Wydziału Budownictwa
Lądowego i Wodnego oraz Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w organizowanym przez DOIIB
konkursie na najlepszą pracę dyplomową „Constructor Temporis Futuri”.
Kwota środków wydatkowane na bezpośrednie działania na rzecz członków była wyższa niż w roku 2017 i
wyniosła ogółem 1 235,9 tys. zł, co stanowi 35,3 % kosztów statutowych. Jak co roku najwięcej środków
wydatkowano na seminaria
i szkolenia – 518,1 tys. zł. Koszty promocji Izby w ubiegłym roku zostały
poniesione m.in. na organizację dorocznej uroczystej Gali Inżynierskiej, nagrody wypłacone
w konkursie
Inżynier Roku oraz realizację reportaży z działalności Izby . W 2018 roku w osobnej pozycji budżetowej
wyodrębniono środki przeznaczone na organizację obchodów Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa,
podczas których członkowie Izby mieli możliwość udziału w wielu wydarzeniach, wycieczkach i imprezach
kulturalnych.
Ze sprawozdaniem finansowym przedstawiającym sytuację majątkową i finansową Izby w roku 2018, które z
uwagi na objętość nie jest powielane w większej ilości egzemplarzy, można się zapoznać w biurze DOIIB lub

podczas Zjazdu.
W sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok został wykazany zysk w wysokości
85 964,16 zł a suma bilansowa wyniosła 10 348 427,15 zł. Strata z działalności podstawowej wykazana w
rachunku zysków i strat za 2018 rok
w wysokości 23 943,31 zł jest równa stracie budżetowej, natomiast
zysk bilansowy wynika z uwzględnienia w wyniku finansowym przychodów i kosztów finansowych (m. in. odsetek
od lokat w kwocie 108 185,07 zł) oraz pozostałych przychodów
i kosztów operacyjnych, nie wynikających z
podstawowej działalności Izby, które nie są uwzględniane w budżecie.
Na kolejnej stronie w formie tabeli przedstawiono analizę wykonania budżetu za 2018 rok.

ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
POZYCJE BUDŻETOWE

Budżet
Budżet
planowany Wykonanie
w tys. zł
w tys. zł

%
wykonania
budżetu

A. PRZYCHODY

4 388,0

4 470,2

101,9%

1. Składki członkowskie

3 393,0

3 477,9

102,5%

40,0

40,5

101,3%

3. Procedura kwalifikacyjna

950,0

949,3

99,9%

4. Działalność gospodarcza

5,0

2,5

50,0%

4 630,00

4 494,1

97,1%

1 035,0

994,2

96,1%

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia

600,0

581,8

97,0%

2. Usługi obce

240,0

231,9

96,6%

2a. Usługi remontowe

10,0

0,0

0,0%

3. Zużycie materiałów i energii

70,0

66,2

94,6%

115,0

114,3

99,4%

II. KOSZTY STATUTOWE (z funduszem
zapasowym)

3 590,0

3 497,4

97,4%

1. Koszty bieżącej działalności organów

1 515,0

1 474,0

97,3%

a) Koszty działalności OKR

95,0

93,4

98,3%

b) Koszty działalności OSD

180,0

175,3

97,4%

c) Koszty działalności OROZ

260,0

241,4

92,8%

d) Koszty działalności OKK

980,0

963,9

98,4%

2. Wpisowe

B. KOSZTY
I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE

4. Pozostałe koszty

- koszty procedur kwalifikacyjnych

558,0

- koszty bieżącej działalności OKK

406,0

2. Koszty bieżącej działalności Rady

440,0

430,1

97,8%

1 265,0

1 235,9

97,7%

a) seminaria i szkolenia

540,0

518,1

95,9%

b) biuletyny i czasopisma
c) pozostałe wydatki (m.in. opinie dot. zakresu
uprawnień, amortyzacja, e-Sekocenbud, normy
PKN, delegacje, mat. biurowe, wynagrodzenia)
d) integracja, kultura itp.

360,0

358,9

99,7%

200,0

197,7

98,9%

25,0

24,2

96,8%

e) promocja Izby

140,0

137,1

97,9%

4. Fundusz pomocy losowej

115,0

112,4

97,7%

3. Działania na rzecz Członków

5. Okręgowy Zjazd Delegatów

115,0

110,4

96,0%

10,0

9,2

92,0%

130,0

125,4

96,5%

8. Fundusz zapasowy (rezerwa)

0,0

0,0

0,0%

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

5,0

2,5

50,0%

-242,00

-23,90

6. Współpraca z zagranicą i innymi
organizacjami
7. Obchody Europejskiego Dnia Inżyniera B.

C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B)
ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2019 ROK

Projekt budżetu na rok 2019 został opracowany na podstawie doświadczeń wynikających z analizy przychodów i
kosztów w latach poprzednich oraz przewidywanych działań w roku bieżącym. Przygotowany dokument jest
zgodny
z zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które są aktualizowane
podczas każdego Krajowego Zjazdu Izby.
Podstawą budżetu DOIIB są przychody ze składek członkowskich. Założono, że
w roku 2019 liczba czynnych
członków Izby, tzn. opłacających na bieżąco składki, będzie wyższa niż w roku ubiegłym i wyniesie 9.850 osób.
Wysokość przychodów
z tytułu opłaty wpisowego utrzymano na poziomie 40 tys. zł zakładając, że 400 osób
złoży wniosek o wpisanie na listę członków Izby.
Drugą znaczącą pozycją przychodów są opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
w procedurze nadawania
uprawnień budowlanych. W budżecie na 2019 rok przyjęto liczbę starających się o uprawnienia na poziomie 580
osób, zakładając opłaty
w wysokości 1600 zł.
Ostatecznie łączne przychody w budżecie na 2019 rok zaplanowano na kwotę 4 395,8 tys. zł.
Przychody z depozytów bankowych umieszczone są w osobnej pozycji. Przy oprocentowaniu na poziomie 1,6% i
średniej wielkości zdeponowanych kwot
w wysokości około 6 250 tys. zł możemy spodziewać się odsetek
rzędu 100 tys. zł. Wysokość uzyskanych odsetek bankowych będzie zależała od sposobu zarządzania lokatami
oraz wysokości zdeponowanych kwot i sytuacji na rynku finansowym, co może istotnie wpłynąć na wielkość tych
przychodów na koniec roku.
W porównaniu do założeń budżetowych na rok 2019 preliminowane koszty są niższe niż w roku ubiegłym –
ustalono je na poziomie 4 488 tys. zł. Koszty działalności organów zaplanowano w wysokości zbliżonej do roku
2018. Podobnie jak w roku ubiegłym wydzielono pozycje na koszty działań związanych z promocją Izby i zawodu
inżyniera w mediach oraz działań integrujących środowisko inżynierskie.
W pozycjach budżetowych dotyczących kosztów działalności poszczególnych organów DOIIB zakłada się
porównywalną wysokość kosztów w stosunku do roku 2018. Z uwagi na możliwość otrzymania przez członków
Izby zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, celowe było utrzymanie środków przeznaczonych na fundusz
pomocy losowej w niezmienionej wysokości w stosunku do roku 2018. Koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB oraz
Konferencji Programowej Delegatów DOIIB zaplanowano w wysokości 115 tys. zł. W razie potrzeby zwiększenia
kosztów w tym lub innym obszarze będzie można skorzystać z rezerwy budżetowej wynoszącej 150 tys. zł.
Budżet przygotowano w ujęciu księgowym, co ułatwia bieżący nadzór nad jego realizacją. Przyjęta forma
opracowania oznacza, że część kosztów to amortyzacja środków trwałych, które wchodzą w skład kosztów,
chociaż nie wiążą się z bieżącym wydatkowaniem środków.
W osobnej pozycji zostały wydzielone środki na planowane prace obejmujące osuszanie fundamentów,
wykonanie odwodnienia oraz renowację tynków budynku DOIIB. Poniesione wydatki podniosą wartość budynku i
będą odnoszone w ciężar kosztów odpowiednio do okresu amortyzacji.
Na kolejnej stronie w formie tabeli przedstawiono projekt budżetu na 2019 rok.
ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU NA 2019 ROK

A. PRZYCHODY
WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

PRZYCHODY
1 Składki 9850*29zł*12 miesięcy
2 Wpisowe 400*100zł
3 Procedura kwalifikacyjna

580x1600 zł

Kwota w tys. zł

Struktura w
budżecie

4 395,8

100,00%

3 427,8

77,98%

40,0

0,91%

928,0

21,11%

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW
WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

KOSZTY
I. Koszty administracyjne

4 488,0

Struktura w
budżecie

100,00%

1 070,0

23,84%

600,0

13,37%

260,0

5,79%

10,0

0,22%

80,0

1,78%

120,0

2,67%

3 418,0

76,16%

1 458,0

32,49%

OKR

95,0

2,12%

OSD

185,0

4,12%

OROZ

250,0

5,57%

OKK, w tym:

928,0

20,68%

Koszty procedury kwalifikacyjnej

510,0

11,36%

418,0

9,31%

420,0

9,36%

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia
2a

Kwota w tys. zł

Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne,
księgowe, bankowe, pozostałe)

2b Usługi remontowe dot. siedziby DOIIB

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

wydawnictwa, pozostałe)
4

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

II. Koszty statutowe
Koszty bieżącej działalności organów, z
1 podziałem na organy (wszystkie koszty związane

z działaniem organów)

Koszty bieżącej działalności
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie
2
koszty związane z działaniem Rady)
3 Działania na rzecz członków

1 140,0

25,40%

a seminaria i szkolenia
b biuletyny i czasopisma

500,0

11,14%

260,0

5,79%

c pozostałe wydatki
d integracja, kultura itp.

200,0

4,46%

40,0

0,89%

140,0

3,12%

115,0

2,56%

115,0

2,56%

20,0

0,45%

150,0

3,34%

e promocja Izby ( Inzynier Roku, media)
4 Fundusz pomocy losowej
5 Okręg. Zjazd Delegatów, zebrania wyborcze
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z
6
zagranicą
7 Fundusz zapasowy

C. WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY

-92,2

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1 Odsetki od wkładów bankowych
2 Koszty inwestycyjne

100,0
500,0

Przewodniczący Rady
Janusz Szczepański

Skarbnik
Andrzej Pawłowski

Wrocław, 7.03.2019 r.

UCHWAŁA Nr 37/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2019
celem przedstawienia go do uchwalenia
przez XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB.
§1
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje projekt budżetu DOIIB na rok
2019, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, celem przedstawienia go do uchwalenia przez XVIII Okręgowy
Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 37/R/2019 z dnia 07.03.2019 r.
Projekt budżetu na rok 2019
A. PRZYCHODY
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY

1

Składki 9850*29zł*12 miesięcy

2

Wpisowe 400*100zł

3

Procedura kwalifikacyjna

580x1600 zł

Kwota w tys. zł

Struktura w budżecie

4 395,8

100,00%

3 427,8

77,98%

40,0

0,91%

928,0

21,11%

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW
Lp.

I.

WYSZCZEGÓLNIENIE
KOSZTY
Koszty administracyjne

Kwota w tys. zł

Struktura w budżecie

4 488,0
1 070,0

100,00%
23,84%

1

Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia

600,0

13,37%

2a

Usługi obce (czynsze, łączność,
informatyczne, księgowe, bankowe,
pozostałe)

260,0

5,79%

2b Usługi remontowe dot. siedziby DOIIB

10,0

0,22%

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

80,0

1,78%

120,0

2,67%

4

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

3 418,0

76,16%

1 458,0

32,49%

OKR

95,0

2,12%

OSD

185,0

4,12%

OROZ

250,0

5,57%

OKK, w tym:

928,0

20,68%

Koszty procedury kwalifikacyjnej

510,0

11,36%

Koszty bieżącej działalności
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie
koszty związane z działaniem Rady)

418,0

9,31%

420,0

9,36%

1 140,0

25,40%

a seminaria i szkolenia
b biuletyny i czasopisma

500,0

11,14%

260,0

5,79%

c pozostałe wydatki
d integracja, kultura itp.

200,0

4,46%

40,0

0,89%

e promocja Izby ( Inzynier Roku, media)

140,0

3,12%
2,56%

II.

Koszty statutowe
Koszty bieżącej działalności organów, z
1 podziałem na organy (wszystkie koszty
związane z działaniem organów)

2
3

Działania na rzecz członków

4

Fundusz pomocy losowej

115,0

5

Okręg. Zjazd Delegatów, zebrania wyborcze
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z
zagranicą

115,0

2,56%

20,0

0,45%

Fundusz zapasowy

150,0

3,34%

6
7

C. WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY

-92,2

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1
2

Odsetki od wkładów bankowych

100,0

Koszty inwestycyjne

500,0

UCHWAŁA Nr 39/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB w roku 2019.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co
następuje:
§1
Okręgowa Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy
złotych) na pokrycie kosztów organizacji Forum Inżynierskiego DOIIB we wrześniu 2019 r.

1.

§2
W celu realizacji przedsięwzięcia powołuje się zespół organizacyjny w składzie:
- Janusz Szczepański
- Andrzej Pawłowski
- Małgorzata Czajkowska

2.

– przewodniczący zespołu
– członek zespołu
– członek zespół

Program Forum Inżynierskiego DOIIB 2019 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 2019 wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich organów
nadzoru budowlanego, administracji budowlanej, przedstawiciele DOIIB oraz zaproszeni goście.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 40/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.

w sprawie zmiany Przewodniczącego Obwodowego Zespołu Członkowskiego w Jeleniej Górze.
Na podstawie art. 19 pkt 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U.2016r.,poz.1725 z późn. zm.) w związku § 4 pkt. 7 ppkt. 3 Uchwały Nr 51/R/2018 Okręgowej Rady
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w związku ze śmiercią Pana Andrzeja Zawadzkiego,
dotychczasowego Przewodniczącego Obwodowego Zespołu Członkowskiego w Jeleniej Górze OZC-13/7/S,
postanawia się co następuje:
§1
Dokonać wyboru Pani Danuty Duch - Mackaniec (DOŚ/BO/0483/01), Delegatki na Okręgowy Zjazd DOIIB V
kadencji 2018-2022, na Przewodniczącą Obwodowego Zespołu Członkowskiego w Jeleniej Górze OZC-13/7/S,
zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§2
1.Zmienić liczbę członków Obwodowego Zespołu Członkowskiego w Jeleniej Górze
zmniejszenie jej do 6 osób.

OZC-13/7/S poprzez

2.Zmienić skład osobowy OZC-13/7/S powołany Uchwałą nr 198/R/2018 Okręgowej Rady Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, poprzez wykreślenie Pana Andrzeja Zawadzkiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 41/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. odznaczeń i wyróżnień powołanego Uchwałą Rady
DOIIB nr 102/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa oraz w związku ze śmiercią Pana Rainera Bulli – Przewodniczącego Zespołu ds.
odznaczeń i wyróżnień, powołanego Uchwałą nr 102/R/2018 z dnia 21.06.2018 r., Okręgowa Rada Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Ustalić nowy skład Zespołu ds. odznaczeń i wyróżnień:
1.

Piotr Zwoździak - przewodniczący

2.

Wiesława Grzelka-Zimmermann

3.

Anna Siwek

4.

Danuta Witek

§2
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady DOIIB nr 102/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 42/R/2019
OKREGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. zapomóg losowych powołanego Uchwałą Rady DOIIB
nr 98/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, oraz w związku ze śmiercią Pana Rainera Bulli – członka Zespołu ds. zapomóg,
powołanego Uchwałą nr 98/R/2018 z dnia 21.06.2018 r., Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Powołać do składu Zespołu ds. zapomóg losowych Pana Rafała Zarzyckiego.

Z
uwzględnieniem
powołanej
w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

w

§

1

§2
osoby,

Zespół

ds.

zapomóg

będzie

działał

Tadeusz Olichwer – Przewodniczący
Andrzej Pawłowski
Barbara Pawnuk
Rafał Walkowiak
Rafał Zarzycki

§3
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady DOIIB nr 98/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. pozostają bez zmian.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 43/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 50/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. dot. powołania członków Rady do składu
orzekającego rozpatrującego sprawy związane z wpisem, skreśleniem, zawieszeniem oraz wznawianiem
członkostwa w DOIIB.
Na podstawie art. 19 pkt 8 i art. 11 ust. 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz.U.2016r.,poz.1725 z późn. zm.) w związku § 2 pkt 8 i § 10 pkt 2 Regulaminu okręgowych rad
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w związku ze śmiercią Pana Rainera Bulli – członka składu
orzekającego do rozpatrywania spraw indywidualnych dotyczących wniosków transgranicznych, Okręgowa Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, że:
§1
Skład Orzekający do rozpatrywania spraw indywidualnych dotyczących wpisu na listę tymczasowych członków
DOIIB osób, które złożyły oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej, będzie działał w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rotter Ryszard – Przewodniczący Składu
Fokczyńska Anita
Grzelka-Zimmermann Wiesława
Kaczyńska Grażyna
Okrzeja Jarosław
Rybiańska Roma

§3
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady DOIIB nr 50/R/2018
194/R/2018 z dnia 20.12.2018 r. pozostają bez zmian.

z dnia 27.04.2018 r., zmienionej Uchwałą nr

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 44/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 21/R/2019 w sprawie przyjęcia projektów porządku obrad oraz
regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Na podstawie art. 19 pkt 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U.2016r.,poz.1725 z późn. zm.) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
postanawia:
§1
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie porządku obrad oraz regulaminu XVIII Okręgowego
Zjazdu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchyla się Uchwałę nr 21/R/2019 z dnia
21.02.2019 r. w sprawie przyjęcia projektów porządku obrad oraz regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr 45/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia projektów regulaminu oraz porządku obrad XVIII Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie art. 19 pkt 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U.2016r.,poz.1725 z późn. zm.) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
postanawia:
§1
1. Przyjąć projekt regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
stanowiący załącznik nr 1
2. Przyjąć projekt porządku obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa stanowiący załącznik nr 2
W celu przedstawienia obu projektów do podjęcia uchwał w przedmiotowym zakresie przez XVIII Okręgowy Zjazd
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/R/2019 z dnia 07.03.2019 r.
PROJEKT
Załącznik do uchwały nr 01/Z/2019
REGULAMIN XVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W DNIU 06.04.2019 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. 2016r. poz.1725 z późn. zm.), zwana
dalej Ustawą,

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
uchwały nr 79/R/2018 Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia
21.06.2018 r. w sprawie ustalenia terminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w kwietniu
2019 r.,
niniejszego regulaminu.
§2
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.
Zjazd stanowią delegaci wybrani przez obwodowe zebrania wyborcze.
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.
W Zjeździe uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci.
W Zjeździe mogą wziąć udział bez prawa udziału w głosowaniach inne osoby zaproszone przez Okręgową
Radę DOIIB.
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”.
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.

2.

§5
1. Zjazd dokonuje wyboru Komisji Mandatowej w składzie 3-5 delegatów.
Komisja Mandatowa sprawdza ważność mandatów delegatów oraz ustala prawomocność Zjazdu.
Prawomocność Zjazdu jest ustalana na podstawie listy obecności delegatów sprawdzonej przez Komisję
Mandatową.
§6
Zjazd uchwala porządek obrad. Propozycja porządku obrad została przekazana delegatom
w
materiałach na Zjazd.
Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu ustala liczbę, skład i zadania Komisji Zjazdowych,
w tym:

1.
2.

1) Komisji Wyborczej, która przyjmuje zgłoszenia kandydatów i ustala listę kandydatów
do Okręgowej Rady DOIIB oraz listę kandydatów na delegata na Krajowy Zjazd PIIB:
a) bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Izby, którzy przed terminem rozpoczęcia
Zjazdu
nie
zostali
skreśleni
z
listy
członków
Izby
lub
zawieszeni
w prawach członka Izby, z zastrzeżeniem §10 ust.14 statutu samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa,

b)
c)
d)
e)

f)
g)

zgłaszanie kandydatur, tylko przez delegatów na Zjazd, następuje pisemnie na karcie zgłoszenia
(załącznik nr 1 i załącznik nr 2),
delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów. Jeśli kandydat
nie jest delegatem i nie jest obecny, odpowiedzi na pytania udziela zgłaszający,
kandydaturę uważa się za przyjętą, jeżeli kandydat wyrazi pisemną zgodę na kandydowanie,
Komisja Wyborcza umieszcza nazwiska zgłoszonych i przyjętych kandydatur na
liście wyborczej w porządku alfabetycznym. Na liście jest umieszczony pełny numer ewidencyjny
kandydata,
wybory przeprowadza się w sposób tajny,
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.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
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.
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.
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.
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.
Zjazd może tworzyć zespoły problemowe, których przewodniczący przedstawiają wnioski Komisji Uchwał i
Wniosków.
§7
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.
Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji i składa przed Zjazdem sprawozdanie
z jej działalności.
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,

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

- Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB,
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB,
udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB,
uchwalenie budżetu Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2019,
podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd DOIIB
i mandatu członka Okręgowej Rady Pana Rainera Bulli i Pana Andrzeja Zawadzkiego,
podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd PIIB Pana Rainera Bulli,
podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Rady, polegającej na zmniejszeniu
odpowiednio liczby członków Rady lub objęcia mandatu członka Rady w wyniku wyborów
uzupełniających,
wybory uzupełniające delegata na Krajowy Zjazd PIIB
podjęcie uchwał w sprawie wniosków o przyznanie Odznak Honorowych PIIB,
rozpatrzenie zgłoszonych wniosków w sprawach objętych zakresem działalności Izby,
podjęcie uchwał.

Uwaga!
Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone według Szczegółowego Regulaminu Wyborów do organów
DOIIB na V Kadencję 2018-2022, przyjętego uchwałą nr 22/Z/2018 z dnia 21.04.2018 r. XVII Okręgowego
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB
§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
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 punktu 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.
9.
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.
10. 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.
1.

1.

§ 11
Przewodniczący Zjazdu poddaje pod głosowanie:
5) wnioski dotyczące zmian w treści projektów uchwał Zjazdu, a następnie każdy z tych projektów
odrębnie,
6) inne wnioski i propozycje zgłoszone podczas obrad.

2.

3.
4.

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.
W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zjazdu.
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 Zjazdu 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 - uchwałę w sprawie wyboru Prezydium Zjazdu,
- Przewodniczący Zjazdu oraz jeden z Sekretarzy Zjazdu – pozostałe.
§ 14
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego
§ 15
Protokół winien zostać sporządzony w ciągu 10 dni od zakończenia Zjazdu.

zamknięcie.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/R/2019 z dnia 07.03.2019 r.
PROJEKT
Załącznik do uchwały nr 03/Z/2019
Porządek obrad XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w dniu 6 kwietnia 2019 r.
1. Otwarcie Zjazdu
Wystąpienia gości Zjazdu
Przyjęcie Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB
Wybór Przewodniczącego Zjazdu
Przyjęcie porządku obrad Zjazdu
Wybór Prezydium Zjazdu
Wybór Komisji Mandatowej
Informacja Komisji Mandatowej o prawomocności Zjazdu
Podjęcie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd DOIIB
i mandatu członka Okręgowej Rady Pana Rainera Bulli i Pana Andrzeja Zawadzkiego
10. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu delegata na Krajowy Zjazd PIIB Pana Rainera Bulli
11. 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
12. Wybór Komisji Zjazdowych:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

a) Komisji Wyborczej
b)
Komisji Skrutacyjnej
c)
Komisji Uchwał i Wniosków
Sprawozdania:
a) Okręgowej Rady, w tym sprawozdanie finansowe
b) Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
c) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
d) Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
e) Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Dyskusja nad sprawozdaniami
Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB
Uchwalenie budżetu DOIIB na rok 2019
Wybory uzupełniające w przypadku podjęcia uchwały o objęciu mandatu członka Rady
w wyniku wyborów uzupełniających
Wybory uzupełniające delegata na Krajowy Zjazd PIIB
Podjęcie uchwał w sprawie wniosków o przyznanie Odznak Honorowych PIIB
Sprawy różne
Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
Zakończenie obrad

UCHWAŁA Nr 46/R/2019
OKREGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie wykonania aplikacji komunikacji wewnątrzizbowej „InfoLock.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co
następuje:
§1
Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 25.000 zł (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy złotych) na
pokrycie kosztów w sprawie wykonania aplikacji komunikacji wewnątrzizbowej „InfoLock.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 47/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 07.03.2019 r.
w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie wrocławskiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
oraz wniosku o powołanie
stałego OZC z dnia 07.03.2019 r. Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o charakterze
stałym, działający na terenie wrocławskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 15/26/S.
§2
4. Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-15/26/S jest
mgr inż. Ryszard Rotter – DOŚ/BO/0473/02, Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB V kadencji 2018-2022.
5. W skład OZC-15/26/S, na dzień powołania wchodzi 8 osób (wraz z Przewodniczącym), które podpisały
wniosek o jego powołanie.
6. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności
określa Uchwała Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 48/1-23/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 23 osób
UCHWAŁA NR 49/1-12/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób
UCHWAŁA NR 50/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2/R/2019
UCHWAŁA NR 51/1-26/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 26 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 52/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 53/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 54/1-11/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 55/1-10/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 10 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 56/1-8/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 57/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

z dnia 28.03.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 58/1-6/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 28.03.2019r.
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 59/1-20/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 20 osób
UCHWAŁA NR 60/1-13/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób
UCHWAŁA NR 61/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 28/2/R/2019
UCHWAŁA NR 62/1-21/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 63/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 64/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 65/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 66/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.

w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 67/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 68/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 69/1-6/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 70/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
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 71/1-10/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 26.04.2019r.
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 72/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie ustalenia terminu XIX Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczego DOIIB w 2020 r.
§1
Na podstawie art.16 ust.1 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz.U.2016, poz.1725 z późn. zm.) Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa ustala termin XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa na dzień 4 kwietnia 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 73/R/2019
OKREGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. współpracy z zagranicą powołanego Uchwałą Rady
DOIIB nr 100/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa oraz w związku ze śmiercią Pana Rainera Bulli – przewodniczącego Zespołu ds.

współpracy z zagranicą, powołanego Uchwałą nr 100/R/2018 z dnia 21.06.2018 r., Okręgowa Rada Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Powołać do składu Zespołu ds. współpracy z zagranicą Panią Teresę Bilińską.
§2
Z uwzględnieniem powołanej w § 1 osoby, Zespół ds. współpracy z zagranicą będzie działał w następującym
składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Jarosław Okrzeja – Przewodniczący
Anita Fokczyńska – Z-ca Przewodniczącego
Teresa Bilińska – członek
Anna Ficner - członek
Andrzej Pawłowski - członek
§3

Pozostałe postanowienia Uchwały Rady DOIIB nr 100/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. pozostają bez zmian.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 74/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB powołanego
Uchwałą Rady DOIIB nr 97/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, oraz w związku z koniecznością powiększenia składu Zespołu powołanego Uchwałą
nr 97/R/2018 z dnia 21.06.2018 r., Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
postanawia:
§1
Zwiększyć skład Zespołu Prawno – Regulaminowy Rady DOIIB z 7 osób do 10 osób.
§2
Powołać do składu Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB osoby:
1.
2.
3.

Andrzej Bobiński
Krzysztof Parylak
Anna Siwek

§3
Z uwzględnieniem powołanych w § 1 osób, Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB będzie działał w
następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Danuta Paginowska – Przewodnicząca zespołu
Andrzej Bobiński
Ewa Dobrowolska
Edward Kaspura
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
Krzysztof Parylak
Barbara Pawnuk
Roma Rybiańska
Anna Siwek
Bartłomiej Surowski

§4
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady DOIIB nr 97/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. pozostają bez zmian.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 75/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie powołania Pani Grażyny Kaczyńskiej
do składu Kapituły Konkursu Inżynier Roku
Na podstawie art. 19 pkt 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U.2016r.,poz.1725 z późn. zm.) w związku z pkt. VIII załącznika nr 1 do Uchwały Nr 163/R/2018 Rady
Okręgowej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, postanawia:
§1
Powołać Panią Grażynę Kaczyńską, DOŚ/BO/0769/02 w skład Kapituły Konkursu Inżynier Roku przy
Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
§2
1.Zmienić liczbę członków Kapituły Konkursu Inżynier Roku przy Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa z 10 na 11.
2.Ustalić skład
Budownictwa :

członków Kapituły Konkursu Inżynier Roku przy Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów

1. Ewa Dobrowolska
2. Anita Fokczyńska
3. Wiesława Grzelka – Zimmermann
4. Marek Jagiełlo
5. Grażyna Kaczyńska
6. Andrzej Kudła
7. Tadeusz Olichwer
8. Barbara Pawnuk
9. Tadeusz Ponisz
10. Barbara Rajca
11. Bartłomiej Surowski
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 76/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Prezydium Okręgowej Rady DOIIB powołanego Uchwałą Rady
DOIIB nr 54/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
Na podstawie art.19 pkt.1 oraz art.21 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) w związku § 11 pkt 8 Statutu PIIB, w powiązaniu z § 4
pkt 3 Regulaminu okręgowych rad PIIB oraz w związku ze śmiercią Pana Rainera Bulli – Z-cy Przewodniczącego
Okręgowej Rady DOIIB, powołanego Uchwałą nr 54/R/2018 z dnia 27.04.2018 r., Okręgowa Rada Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Nie dokonywać wyborów uzupełniających do Prezydium Okręgowej Rady DOIIB.
§2
Zmienić liczbę członków Prezydium Okręgowej Rady DOIIB z 12 na 11.
§3
Ustalić skład Prezydium Okręgowej Rady DOIIB:
1.

Przewodniczący Rady (wybór XVII Zjazdu DOIIB) - Janusz Szczepański

2.

Zastępca Przewodniczącego Rady

– Marek Kaliński

3.

Zastępca Przewodniczącego Rady

– Rafał Zarzycki

4.

Skarbnik

– Andrzej Pawłowski

5.

Zastępca Skarbnika

– Anita Fokczyńska

6.

Sekretarz Rady

– Danuta Paginowska

7.

Zastępca Sekretarza Rady

– Wiesława Grzelka-Zimmermann

8.

Członek Prezydium

– Adrian Ciejak

9.

Członek Prezydium

– Marek Jagiełło

10. Członek Prezydium

– Tadeusz Ponisz

11. Członek Prezydium

– Ryszard Rotter
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 77/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 94/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. dotyczącej ustalenia zakresu zadań i
odpowiedzialności członków Prezydium Rady
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na podstawie art. 19 pkt 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U.2016r.,poz.1725 z późn. zm.) w związku § 9 pkt 2 Regulaminu okręgowych rad PIIB oraz w związku z
Uchwałą nr 54/R/2018 z dnia 27.04.2018r., zmienioną Uchwałą nr 76/R/2019 z dnia 23.05.2019 r. Okręgowa
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ustala nowy, szczegółowy zakres zadań oraz
zasady odpowiedzialności członków Prezydium Rady DOIIB będący załącznikiem nr 1.
§1
Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej Uchwały.
§2
Z dniem 23.05.2019r. traci moc obowiązującą Uchwała Rady nr 94/R/2018 z dnia 21.06.2018r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 78/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Okręgowej Rady DOIIB nr 55/R/2018 z dnia 27.04.2018 r w sprawie ustalenia
ryczałtów i ekwiwalentów dla członków organów DOIIB.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.) oraz na podstawie § 15 Zasad Gospodarki Finansowej Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Ustalić, że od dnia 01.06.2019 r. ryczałt z tytułu pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady
DOIIB będzie wynosił 0,5 ryczałtu otrzymywanego przez Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB.
§2
Pozostałe postanowienia Uchwały Rady DOIIB nr 55/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2019 r.
UCHWAŁA NR 79/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie opłat abonamentowych
aplikacji komunikacji wewnątrzizbowej „InfoLock”.

Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z późn. zm.), w związku z §2 ust.1. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty 18.942,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa
złote) tytułem opłat abonamentowych aplikacji komunikacji wewnątrzizbowej „InfoLock” przez okres 24 miesięcy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 80/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 23.05.2019 r.
w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie trzebnickiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
oraz wniosku o powołanie
stałego OZC z dnia 22.05.2019 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o
charakterze stałym, działający na terenie trzebnickiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC16/22/S.

1.

§2
Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC-16/22/S
jest inż. Roman Rabiak – DOŚ/IS/2271/01, Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB V kadencji 2018-2022.

2. W skład OZC-16/22/S, na dzień powołania wchodzi 5 osób (wraz z Przewodniczącym), które podpisały
wniosek o jego powołanie.
3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności
określa Uchwała Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 81/1-15/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób
UCHWAŁA NR 82/1-19/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób
UCHWAŁA NR 83/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 62/9/R/2019
UCHWAŁA NR 84/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019

w sprawie uchylenia uchwały nr 71/9/R/2019
UCHWAŁA NR 85/1-31/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 31 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 86/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 87/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 88/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 89/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 90/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 91/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 92/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 93/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019

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 94/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-05-2019
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 95/1-15/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 15 osób
UCHWAŁA NR 96/1-14/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób
UCHWAŁA NR 97/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 66/3/R/2019
UCHWAŁA NR 98/1-21/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 21 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 99/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 100/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 101/1-45/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 45 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 102/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osób zainteresowanych)

UCHWAŁA NR 103/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 104/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 105/1-8/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 106/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
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 107/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 27-06-2019
w sprawie odmowy wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
UCHWAŁA NR 108/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 2-07-2019
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 109/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 2-07-2019
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 110/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 2-07-2019
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 111/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 2-07-2019
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 112/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

z dnia 2-07-2019
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 113/1-128/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 128 osób
UCHWAŁA NR 114/1-14/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 osób
UCHWAŁA NR 115/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 101/21/R/2019
UCHWAŁA NR 116/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 106/2/R/2019
UCHWAŁA NR 117/1-20/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 20 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 118/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 119/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 120/1-10/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
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 121/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019

w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 122/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 123/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 124/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 31-07-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 125/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 19-08-2019
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 127/1-53/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 53 osób
UCHWAŁA NR 128/1-8/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
UCHWAŁA NR 129/1-19/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 19 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 130/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 131/1-6/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
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 132/1-10/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
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 133/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 3 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 134/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 135/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 136/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 137/1-8/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 8 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 138/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-08-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 139/R/2019
OKREGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.08.2019 r.
w sprawie powołania Zespołu Organizacyjnego
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w dniu 04.04.2020 r.
§1
Działając na podstawie § 2 pkt 13 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowa
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje Zespół Organizacyjny XIX Okręgowego
Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w następującym składzie:
Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Członkowie:

1)
2)
3)

Tadeusz Olichwer
Barbara Pawnuk
Małgorzata Czajkowska

4)

Andrzej Pawłowski

§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 20.10.2019 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
Okręgowej
Rady
i Okręgową Radę DOIIB o przebiegu prac Zespołu.
§4
Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie
działania Zespołu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 140/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.08.2019 r.
w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB.
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 5 ust.1
Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego przez X Krajowy
Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 22/11 z dnia 17.06.2011 r., Okręgowa Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1
Okręgowa
Rada
Dolnośląskiej
Okręgowej
Izby
Inżynierów
Budownictwa
występuje
z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa Panu:
mgr inż. Stanisławowi Jednoróg DOŚ/IE/2275/01
Uzasadnienie wyróżnienia:




Członek DOIIB od 1.01.2003 r.
Delegat na Zjazd Okręgowy II, III i IV kadencji
Aktywny członek OZC (Obwodowego Zespołu Członkowskiego) obwodu trzebnickiego od jego powołania w
2012 r. do 2018 r.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 141/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.08.2019 r.
w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB.
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 5 ust.1
Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego przez X Krajowy
Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 22/11 z dnia 17.06.2011 r., Okręgowa Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1
Okręgowa
Rada
Dolnośląskiej
Okręgowej
Izby
Inżynierów
Budownictwa
występuje
z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa Panu:

mgr inż. Januszowi Kuc – nr członkowski DOŚ/IS/1486/03
Uzasadnienie wyróżnienia:





Członek DOIIB od 1.09.2003 r.
Delegat na Zjazd Okręgowy III, IV i V kadencji
Inicjator powstania w roku 2015 OZC (Obwodowego Zespołu Członkowskiego) obwodu wałbrzyskiegogrodzkiego i jego przewodniczący IV i V kadencji
Aktywnie działa na rzecz integracji środowiska m. in. poprzez organizowanie szkoleń
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 142/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.08.2019 r.
w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB.
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 5 ust.1
Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego przez X Krajowy
Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 22/11 z dnia 17.06.2011 r., Okręgowa Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1
Okręgowa
Rada
Dolnośląskiej
Okręgowej
Izby
Inżynierów
Budownictwa
występuje
z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa Panu:
inż. Romanowi Rabiakowi – nr członkowski DOŚ/IS/2271/01
Uzasadnienie wyróżnienia:





Członek DOIIB od 1.01.2003 r.
Delegat na Zjazd Okręgowy I, III, IV i V kadencji
Aktywny członek OZC (Obwodowego Zespołu Członkowskiego) obwodu trzebnickiego od jego powołania w
2012 .
Przewodniczący OZC obwodu trzebnickiego w V kadencji (od 2019 r.)
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 143/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.08.2019 r.
w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB.
Na podstawie § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 5 ust.1
Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjętego przez X Krajowy
Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Uchwałą nr 22/11 z dnia 17.06.2011 r., Okręgowa Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1
Okręgowa
Rada
Dolnośląskiej
Okręgowej
Izby
Inżynierów
Budownictwa
występuje
z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa Panu:
inż. Kazimierzowi Stanisławczykowi – nr członkowski DOŚ/IS/3746/01
Uzasadnienie wyróżnienia:







Członek DOIIB od 1.01.2003 r.
Delegat na Zjazd Okręgowy III, IV kadencji
Aktywny członek OZC (Obwodowego Zespołu Członkowskiego) obwodu trzebnickiego od jego powołania w
2012
W latach 2012-2014 Zastępca Przewodniczącego OZC obwodu trzebnickiego,
W latach 2015-2018 Przewodniczący OZC obwodu trzebnickiego.
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 144/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie podjęcia inicjatywy przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w zakresie
działań związanych ze zmianami w ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie o samorządach architektów
oraz inżynierów budownictwa.
Na podstawie art. 19 ust.1 pkt 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(t.j. Dz.U.2016r., poz. 1725 z późn. zm.) oraz § 2 pkt.1 i § 10 ust. 2 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Zobowiązać Przewodniczącego Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do
podjęcia wszelkich działań mających na celu zainicjowanie, podjęcie czynności i wskazanie w środowisku
inżynierów problematyki związanej z dokonywanymi, niekorzystnymi, zmianami w akcie prawnym, ustawie Prawo
budowlane oraz ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 145/1-22/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 22 osób
UCHWAŁA NR 146/1-18/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 18 osób
UCHWAŁA NR 147/1-3/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 131/2/R/2019
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
UCHWAŁA NR 148/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 136/1/R/2019
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
UCHWAŁA NR 149/1-16/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 16 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 150/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 151/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
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 152/1-9/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 153/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 154/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 155/1-6/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 156/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-09-2019
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 157/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 09-10-2019
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 158/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 09-10-2019

w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
UCHWAŁA NR 159/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 24.10.2019 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.
§1
Na podstawie art. 21. ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1117) oraz § 5 ust. 3 i § 15 ust. 2 Regulaminu okręgowych rad
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
upoważnia do składania oświadczenia woli w jej imieniu następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przewodniczący Rady
Zastępca Przewodniczącego Rady
Zastępca Przewodniczącego Rady
Skarbnik
Zastępca Skarbnika
Sekretarz
Zastępca Sekretarza Rady

- Janusz Szczepański
- Marek Kaliński
- Rafał Zarzycki
- Andrzej Pawłowski
- Anita Fokczyńska
- Danuta Paginowska
- Wiesława Grzelka-Zimmermann

Oświadczenie woli w imieniu Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa składa co
najmniej dwóch spośród upoważnionych członków Prezydium, w tym przewodniczący lub zastępca
przewodniczącego rady, z zastrzeżeniem § 2.
§2
Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego mogą być podpisywane przez upoważnionych członków
Prezydium, w tym przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza.
§3
Z dniem 24.10.2019r. traci moc obowiązującą Uchwała Okręgowej Rady nr 53/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 160/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 24.10.2019 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty indywidualnego dofinansowania
kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB w roku 2020.
Na podstawie § 7 pkt 2 Regulaminu dofinansowania kosztów doskonalenia zawodowego członków DOIIB,
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady DOIIB nr 195/R/2014 z dn. 18.12.2014 r., Okręgowa
Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje.
§1
W roku 2020 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 01.01.2020 r.
UCHWAŁA Nr 161/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 24.10.2019 r.
w sprawie przyjęcia terminarza prac przygotowawczych
do XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB
§1

Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje terminarz działań
przygotowawczych do XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Terminarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
1.

Okręgowa
Rada
DOIIB
upoważnia
Przewodniczącego
Zespołu
Organizacyjnego
XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB do zmian terminów określonych w załączniku do
niniejszej uchwały.

2.

W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XIX Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczego DOIIB, upoważnienie do zmian, o których mowa powyżej, przysługuje Zastępcy
Przewodniczącego Zespołu Organizacyjnego XIX Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 162/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 24.10.2019 r.
w sprawie organizacji VI Zawodów Narciarskich DOIIB.
Na podstawie § 2 ust. 1. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowa Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1
Okręgowa Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy
złotych) na pokrycie kosztów organizacji VI Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2020, które będą miały
charakter imprezy integracyjno-sportowej.
§2
Celem realizacji przedsięwzięcia, od strony technicznej, powołuje się zespół organizacyjny w składzie:
1. Marek Kaliński – Przewodniczący Zespołu
2. Andrzej Bobiński
3. Tomasz Stojewski
§3
Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności co do danych osobowych uzyskanych w czasie
działania Zespołu.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 163/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 24.10.2019 r.
w sprawie odwołania Pana Tadeusza Olichwera
ze składu Kapituły Konkursu Inżynier Roku
Na podstawie art. 19 pkt 1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U.2019r.,poz.1117) w związku z pkt. VIII załącznika nr 1 do Uchwały Nr 163/R/2018 oraz w związku ze
złożoną przez Pana Tadeusza Olichwera w dniu 24.10.2019 r. rezygnacją z pracy w Kapitule Konkursu Inżynier
Roku, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:
§1
Odwołać Pana Tadeusza Olichwera, DOŚ/IE/0003/01 ze składu Kapituły Konkursu Inżynier Roku przy
Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
§2
1.Zmienić liczbę członków Kapituły Konkursu Inżynier Roku przy Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa z 11 na 10.
2.Ustalić skład
Budownictwa :

członków Kapituły Konkursu Inżynier Roku przy Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów

1. Ewa Dobrowolska
2. Anita Fokczyńska

3. Wiesława Grzelka – Zimmermann
4. Marek Jagiełlo
5. Grażyna Kaczyńska
6. Andrzej Kudła
7. Barbara Pawnuk
8. Tadeusz Ponisz
9. Barbara Rajca
10. Bartłomiej Surowski
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 164/1-9/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób
UCHWAŁA NR 165/1-9/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 9 osób
UCHWAŁA NR 166/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 137/2/R/2019
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
UCHWAŁA NR 167/1-12/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 12 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 168/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 169/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 170/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
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 171/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 172/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 173/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 174/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)
UCHWAŁA NR 175/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30-10-2019
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 176/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
UCHWAŁA NR 177/1-6/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 6 osób
UCHWAŁA NR 178/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 170/2/R/2019
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
UCHWAŁA NR 179/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie uchylenia uchwały nr 156/2/R/2019
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
UCHWAŁA NR 180/1-13/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019

w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 13 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 181/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 182/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
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 183/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na skutek nie uiszczania krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 184/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
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 185/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 186/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 187/1/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 188/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
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 189/1-6/R/2019

RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 29-11-2019
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 190/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Radę DOIIB, złożonych
przez delegatów na XVIII 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.2019r., poz.1117), w związku z § 1 ust. 1 Uchwały nr 28/Z/2019 z dnia 6
kwietnia 2019 r. podjętej przez XVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy DOIIB, Okręgowa Rada Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia co następuje:
§1
Przekazane Okręgowej Radzie do rozpatrzenia wnioski o numerach: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, po analizie
merytorycznej uwzględniającej opinię Zespołu Prawno-Regulaminowego Rady DOIIB, opinię prawną oraz
ramy uchwalonego budżetu, Okręgowa Rada DOIIB postanawia zrealizować w sposób opisany w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wskazane w załączniku, o których mowa w § 1 osoby i zespoły odpowiedzialne przed Okręgową Radą za
realizację wniosków zjazdowych w sposób wskazany przez Okręgową Radę DOIIB, na każde wezwanie złożą
Okręgowej 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 Okręgowej Rady DOIIB za rok 2019.
§4
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Uchwały:

1)
2)

Załącznik nr 1 – wnioski nr 1-12 – stanowisko Okręgowej Rady DOIIB,
Załącznik nr 2 – zestawienie wniosków.
§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 190/R/2019 z dnia 12.12.2019 r.

1.

WNIOSEK NR 1 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Mariusz Rusinek (mandat nr 108)
Treść wniosku:
Rezerwacja środków finansowych w budżecie na organizacje spotkań obwodowych zespołów członkowskich
Uzasadnienie:
Obwodowe zespoły członkowskie by mogły się spotykać i odpowiednio organizować potrzebują miejsca do
spotkań oraz środków na organizacje takich spotkań (nawet włącznie z delegacjami). Pomoc finansowa ułatwi
organizacje takich spotkań włącznie z zapewnieniem możliwości czasowych osób zaangażowanych
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Wniosek jest realizowany. Zgodnie z § 1pkt.2 Uchwały nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018r.
w obwodach wyborczych DOIIB mogą być powoływane OZC jako zespoły pomocnicze Okręgowej Rady DOIIB,

mające na celu uaktywnienie delegatów na Zjazdy i innych członków DOIIB na terenie swoich obwodów
wyborczych. Maksymalne koszty organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych ustala
coroczne uchwałą Okręgowa Rada DOIIB. Z uwagi na fakt, że w gestii OZC leży decyzja o organizacji spotkania i
jego terminie, trudno określić, przygotowując budżet, ile środków należy przeznaczyć na działalność OZC. W tym
kontekście, ustalenie kwoty maksymalnej, bez limitowania ilości spotkań jest działaniem uzasadnionym i
racjonalnym. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dofinansowania uczestników szkolenia z funduszu
przeznaczonego na szkolenia dla członków izby, jednak wymaga to uzasadnienia i szczegółowego preliminarza
kosztów.
2.

WNIOSEK NR 2 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Teresa Bilińska (mandat nr 10)
Treść wniosku:
Zobowiązać Radę do zaproponowania dobrych stawek tzw doubezpieczeń, co jest bardzo ważne dla
prowadzenia projektów i budów polskich i międzynarodowych.
Uzasadnienie:
Koszt ubezpieczenia w Polsce inwestycji np. 3,6 mln zł jest 3x droższy niż ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii z
zakresem działania na całym świecie
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Wniosek jest zrealizowany. Każdy członek izby inżynierów budownictwa ma prawo dokonać indywidualnie
rozszerzenia ubezpieczenia ponad obowiązkowe OC. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej przez Polską
Izbę Inżynierów Budownictwa, która w imieniu izb okręgowych zawiera umowy ubezpieczenia OC członków Izby,
możliwe jest doubezpieczenie do kwoty 400.000,00 Euro. Szczegółowe warunki ubezpieczeń są dostępne na
stronie internetowej PIIB: https://www.piib.org.pl/ubezpieczenia-topmenu-98
Wnioskowane ubezpieczenie inwestycji ( budów) nie jest ustawowym zadaniem izb w związku z wolnością
gospodarczą podmiotów budujących.

3.

WNIOSEK NR 3 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Teresa Bilińska (mandat nr 10)
Treść wniosku:
Zobowiązać Radę do wykonania 20h szkoleń rocznie (5h budowlana branża, 5h instalacje i sieci sanitarne, 5h
inst i sieci elektr, 5h inne) w temacie brytyjskiego rynku przy udziale profesjonalistów zrzeszonych w
Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii (STP)
Uzasadnienie:
Na podstawie procedur brytyjskich funkcjonuje niemal całe budownictwo światowe. Znajomość procedur
brytyjskich i amerykańskich umożliwi międzynarodową pracę polskim inżynierom
oraz wykonywanie projektów w Polsce dla budów międzynarodowych (Emiraty, Singapur, Australia itd.)
Strona 23 współpraca z zagranicą brak współpracy ze stroną izb brytyjskich i polskich inżynierów w Wielkiej
Brytanii. Jest to duże zaniedbanie ze strony DOIIB.
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego DOIIB do analizy potrzeb i możliwości ich realizacji przez Komisję zapotrzebowania
na
tę
tematykę
szkoleń
oraz
pozyskania
kompetentnych
wykładowców.
4.

WNIOSEK NR 4 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Anita Fokczyńska (mandat nr 29)
Treść wniosku:
Utworzenie bazy danych inżynierów w DOIIB na zasadzie dobrowolnego wpisu na ogólnie dostępną listę z
podstawowymi wiadomościami: specjalność, znajomość języków obcych
Uzasadnienie:
Np. taka lista istnieje w Opolskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.
W DOIIB istnieje lista rzeczoznawców budowlanych.
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on uwzględniony przy tworzeniu nowej
strony internetowe DOIIB.
5.

WNIOSEK NR 5 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Anita Fokczyńska (mandat nr 29)
Treść wniosku:
Organizacja szkoleń nt. możliwości pracy na rynku europejskim w szczególności w Niemczech.
Uzasadnienie:
Jest bardzo duża ilość Inżynierów w Polsce. W związku z powyższym duża konkurencja i niskie płace. Firmy
europejskie otwierają w Polsce swoje filie i zapraszają do współpracy nie tylko za granicą, ale również w Polsce.
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego DOIIB do analizy potrzeb i możliwości ich realizacji przez Komisję zapotrzebowania
na
tę
tematykę
szkoleń
oraz
pozyskania
kompetentnych
wykładowców.
6.

WNIOSEK NR 6 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Bożena Błaszczyk (mandat nr 11)
Treść wniosku:
Komunikacja społeczna bez barier
Uzasadnienie:
Rozszerzenie komunikacji społecznej – inżynierskiej – poza ścisłe grono inżynierskie – a dotarcie z wiedzą
inżynierską do lokalnej społeczności – wsparcie bezpośrednie w adekwatności społecznej
Wypracowanie dróg komunikacji wiedzy inżynierskiej na lokalne zapotrzebowania społeczne
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.

Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Wniosek jest realizowany. Uchwałą nr 21/KR/2018 z dnia 5.09.2018 r. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa powołała Komisję ds. komunikacji społecznej KR PIIB. Zadaniem tej Komisji jest między innymi
inicjowanie kampanii społecznych i medialnych o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym w zakresie
przyjętej przez Krajową Radę PIIB strategii public relations.

7.

WNIOSEK NR 7 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Bożena Błaszczyk (mandat nr 11)
Treść wniosku:
prowadzenie zapisów ochraniających kierowników budów w zakresie art. 95 pkt 4 P.B., regulacja zobowiązań
dwustronnych i ich egzekwowanie po spełnieniu zobowiązań finansowych
Bez uzasadnienia
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Rada postanawia zrealizować wniosek poprzez zwiększenie ilości szkoleń dotyczących tematyki pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i odpowiedzialności z tym związanej. Przywołany we
wniosku art. 95 pkt 4) Prawa budowlanego dotyczy odpowiedzialności zawodowej osób, pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, które nie spełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki. Wnioskowanie o
wprowadzenie, w takich sytuacjach, zapisów chroniących takie osoby, nie znajduje uzasadnienia i byłoby to
działanie nieetyczne. Kwestie zobowiązań dwustronnych, zwłaszcza w zakresie zobowiązań finansowych regulują
przepisy prawa cywilnego i karnego.

8.

WNIOSEK NR 8 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Mariusz Rusinek (mandat nr 108)
Treść wniosku:
Przesyłanie corocznego sprawozdania finansowego w formie szczegółowej do wszystkich delegatów w formie
elektronicznej lub pisemnej
Uzasadnienie:
Delegaci maja prawo znać szczegółowo stan finansów wraz z wydatkami i przychodami Izby.
W chwili obecnej możliwość zapoznania się ze szczegółowych sprawozdaniem finansowym wraz z opinią
biegłego rewidenta istnieje tylko w siedzibie Izby
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Rada postanawia odrzucić wniosek. Sprawozdanie finansowe, stanowiące część sprawozdania z działalności
Okręgowej rady DOIIB, otrzymuje każdy Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB wraz z zaproszeniem na Okręgowy
Zjazd DOIIB. Zawiera ono wszelkie informacje, które pozwalają Delegatom na ocenę działalności Rady w tym
zakresie. Szczegółowe materiały finansowe stanowią poufne informacje gospodarcze Izby i każdy delegat może
się z nimi zapoznać w biurze Izby lub w trakcie Okręgowego Zjazdu DOIIB.
9.

WNIOSEK NR 9 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawca:
Sławomir Detko (mandat nr 25)
Treść wniosku:
Podjęcie uchwały zjazdu w sprawie zobowiązania Rady DOIIB do powołania Fundacji mającej
na celu otoczenie opieką i świadczenie pomocy materialnej dla inżynierów budownictwa w wieku senioralnym,
dotkniętych schorzeniami wieku podeszłego lub niepełnosprawnych, zapewnienie pomocy inżynierom
budownictwa będących w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom, propagowania zawodu inżyniera budownictwa
wśród młodzieży.
Zobowiązać
Radę
do
podjęcia
uchwały
w
sprawie
przekazywania
corocznej
darowizny
w wysokości 20% składek członkowskich na wsparcie powołanej Fundacji.

Uzasadnienie:
Rozszerzenie i zwiększenie wzajemnej pomocy inżynierom.

Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.

Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Rada postanawia odrzucić wniosek. W DOIIB działa, powołany Uchwałą Rady DOIIB
nr 98/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. powołano Zespół ds. zapomóg zajmujący się sprawami materialnego wsparcia
członków izby w przewidzianych regulaminami okolicznościach. Powołanie fundacji nie stanowi celu statutowego
jak i celu ustawowego. Izba nie może dysponować obowiązkowymi składkami na inne cele niż przewidziane w
ustawie jak i statucie.

10. WNIOSEK NR 10 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB
Wnioskodawca:
Mariusz Rusinek (mandat nr 108)
Treść wniosku:
Rozpoczęcie akcji informacyjnej wśród członków izby na temat budownictwa zrównoważonego prowadzonego w
zgodzie z środowiskiem naturalnym i zdrowiem człowieka
Uzasadnienie:
Akcja taka pozwoli wielu inżynierom uświadomić sobie odpowiedzialność budowanych
i projektowanych inwestycji w stosunku do zdrowia człowieka oraz otaczającej go przyrody.
Szczególnie pod względem inwestycji w zakresie ekologicznego ogrzewania oraz ograniczeniu zanieczyszczenia
powietrza (SMOG)
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Rada postanawia przyjąć do realizacji zgłoszony wniosek. Zostanie on przekazany Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego DOIIB do realizacji po rozpoznaniu przez Komisję zapotrzebowania na tę tematykę
szkoleń oraz pozyskania kompetentnych wykładowców.
11. WNIOSEK NR 11 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB
Wnioskodawca:
Mariusz Rusinek (mandat nr 108)
Treść wniosku:
W ramach aktywności fizycznej członków proponuję rezerwację sali sportowej lub boisk we wszystkich dniach
tygodnia i we wszystkich obwodowych zespołach członkowskich
Uzasadnienie:
W dobie ograniczonego ruchu fizycznego oraz przy obecnych możliwościach komunikacyjnych istnieje bardzo
duża
szansa
wzmożenia
aktywności
członków
i
integracji
poprzez
gry
zespołowe
i wspólną aktywność fizyczną. Proponowana rezerwacja hali sportowej codziennie po 1,5 godziny. W przypadku
dużego zainteresowania zwiększenie czasu rezerwacji.
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Wniosek
jest
i
może
być
realizowany
poprzez
spotkania
szkoleniowo-integracyjne
w OZC. W ramach programu spotkania OZC mogą organizować zawody sportowe, które zaaktywizują
uczestników do większej aktywności fizycznej. Ponadto, w ramach DOIIB funkcjonuje drużyna rowerowa,
organizowane są również zawody narciarskie. W roku 2018 DOIIB zawarła porozumienie z firmą OK SYSTEM
dotyczące korzystania przez członków DOIIB z indywidualnych karnetów na usługi sportowo-rekreacyjne
(Multipakiety). Niestety, z uwagi na nikłe zainteresowanie członków DOIIB, umowa o współpracy została
rozwiązana.
12. WNIOSEK NR 12 - STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY DOIIB

Wnioskodawcy:
Ryszard Babik (mandat nr 1), Sławomir Detko (mandat nr 25), Anna Stelmach (mandat nr 122), Mariola ŚlusarekFurgalska (mandat nr 132), Zbigniew Wnęk (mandat nr 142)
Treść wniosku:
Członkowie obwodów wyborczych z Ząbkowic Śląskich, Kłodzka, Zgorzelca, Dzierżoniowa wnioskują o
zwiększenie kwoty dofinansowania do szkoleń o co najmniej 20%
Uzasadnienie:
Zgodnie ze Statutem Samorządu Zawodowego Inż. Budownictwa Rozdz. 2 § 7 ust 1 pkt 8 do zadań Izby jako
Samorządu Zawodowego należy w szczególności prowadzenie działalności szkoleniowej. Z uwagi na wzrost
kosztów szkoleń w ostatnich latach, obecna kwota dofinansowania jest niewystarczająca.
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.
Wynik rozpatrzenia wniosku przez Okręgową Radę DOIIB:
Rada postanawia odrzucić wniosek. Maksymalne koszty organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych w
obwodach wyborczych ustala coroczne uchwałą Okręgowa Rada DOIIB. Zdaniem Okręgowej Rady DOIIB
określony w uchwale poziom kosztów jest optymalny. Rada rozważa możliwość wprowadzenia do uchwały w
sprawie kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych zapisu o możliwości zwiększenia kosztów w
indywidualnych przypadkach na podstawie decyzji Przewodniczącego Rady DOIIB i Skarbnika.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 190/R/2019 z dnia 12.12.2019 r.
ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW NA XVIII OKRĘGOWYM ZJEŹDZIE SPRAWOZDAWCZYM DOIIB
SKIEROWANYCH DO ROZPATRZENIA
PRZEZ OKREGOWĄ RADĘ DOIIB ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

Nr
wniosku

1

2

Treść wniosku wraz z uzasadnieniem
(brzmienie oryginalne)
Treść wniosku:
Rezerwacja środków finansowych w budżecie na
organizacje spotkań obwodowych zespołów
członkowskich
Uzasadnienie:
Obwodowe zespoły członkowskie by mogły się
spotykać i odpowiednio organizować potrzebują
miejsca do spotkań oraz środków na organizacje
takich spotkań (nawet włącznie z delegacjami).
Pomoc finansowa ułatwi organizacje takich spotkań
włącznie z zapewnieniem możliwości czasowych
osób zaangażowanych
Treść wniosku:
Zobowiązać Radę do zaproponowania dobrych
stawek tzw doubezpieczeń, co jest bardzo ważne
dla prowadzenia projektów i budów polskich i
międzynarodowych.
Uzasadnienie:
Koszt ubezpieczenia w Polsce inwestycji np. 3,6 mln
zł jest 3x droższy niż ubezpieczenia w Wielkiej
Brytanii z zakresem działania na całym świecie

Imię i Nazwisko
nr mandatu

Mariusz
Rusinek
(mandat nr 108)

Teresa
Bilińska
(mandat nr 10)

Sposób realizacji wniosku

Wniosek jest realizowany.
Okręgowa Rada DOIIB
corocznie ustala uchwałą
maksymalne koszty organizacji
spotkań szkoleniowointegracyjnych w obwodach
wyborczych.

Wniosek jest zrealizowany.
Każdy członek izby inżynierów
budownictwa ma prawo
dokonać indywidualnie
rozszerzenia ubezpieczenia
ponad obowiązkowe OC w
ramach umowy ubezpieczenia
zawartej przez PIIB.

3

4

5

6

Treść wniosku:
Zobowiązać Radę do wykonania 20h szkoleń
rocznie (5h budowlana branża, 5h instalacje i sieci
sanitarne, 5h inst i sieci elektr, 5h inne) w temacie
brytyjskiego rynku przy udziale profesjonalistów
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich
w Wielkiej Brytanii (STP)
Uzasadnienie:
Na podstawie procedur brytyjskich funkcjonuje
niemal całe budownictwo światowe. Znajomość
procedur brytyjskich i amerykańskich umożliwi
międzynarodową pracę polskim inżynierom
oraz wykonywanie projektów w Polsce dla budów
międzynarodowych (Emiraty, Singapur, Australia
itd.)Strona 23 współpraca z zagranicą brak
współpracy ze stroną izb brytyjskich i polskich
inżynierów w Wielkiej Brytanii. Jest to duże
zaniedbanie ze strony DOIIB.
Treść wniosku:
Utworzenie bazy danych inżynierów w DOIIB na
zasadzie dobrowolnego wpisu na ogólnie dostępną
listę z podstawowymi wiadomościami: specjalność,
znajomość języków obcych
Uzasadnienie:
Np. taka lista istnieje w Opolskiej Izbie Inżynierów
Budownictwa.
W DOIIB istnieje lista rzeczoznawców budowlanych.
Treść wniosku:
Organizacja szkoleń nt. możliwości pracy na rynku
europejskim w szczególności w Niemczech.
Uzasadnienie:
Jest bardzo duża ilość Inżynierów w Polsce. W
związku z powyższym duża konkurencja i niskie
płace. Firmy europejskie otwierają w Polsce swoje
filie i zapraszają do współpracy nie tylko za granicą,
ale również w Polsce.

Treść wniosku:
Komunikacja społeczna bez barier
Uzasadnienie:
Rozszerzenie komunikacji społecznej – inżynierskiej
– poza ścisłe grono inżynierskie – a dotarcie z
wiedzą inżynierską do lokalnej społeczności –
wsparcie bezpośrednie w adekwatności społecznej
Wypracowanie dróg komunikacji wiedzy inżynierskiej
na lokalne zapotrzebowania społeczne

Teresa
Bilińska
(mandat nr 10)

Rada postanawia przyjąć do
realizacji zgłoszony wniosek.
Zostanie on przekazany
Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego
DOIIB do analizy potrzeb i
możliwości ich realizacji przez
Komisję zapotrzebowania na tę
tematykę szkoleń oraz
pozyskania kompetentnych
wykładowców.

Anita
Fokczyńska
(mandat nr 29)

Rada postanawia przyjąć do
realizacji zgłoszony wniosek.
Zostanie on uwzględniony przy
tworzeniu nowej strony
internetowe DOIIB.

Anita
Fokczyńska
(mandat nr 29)

Rada postanawia przyjąć do
realizacji zgłoszony wniosek.
Zostanie on przekazany
Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego
DOIIB do analizy potrzeb i
możliwości ich realizacji przez
Komisję zapotrzebowania na tę
tematykę szkoleń oraz
pozyskania kompetentnych
wykładowców.

Bożena
Błaszczyk
(mandat nr 11)

Wniosek jest realizowany.
Uchwałą nr 21/KR/2018 z dnia
5.09.2018 r. Krajowa Rada
Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa powołała Komisję
ds. komunikacji społecznej KR
PIIB. Zadaniem tej Komisji jest
między innymi inicjowanie
kampanii społecznych
i medialnych o charakterze
informacyjnym oraz
edukacyjnym w zakresie
przyjętej przez Krajową Radę
PIIB strategii public relations.

7

8

9

10

Bożena
Błaszczyk
(mandat nr 11)

Rada postanawia zrealizować
wniosek poprzez zwiększenie
ilości szkoleń dotyczących
tematyki pełnienia
samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i
odpowiedzialności z tym
związanej.

Treść wniosku:
Przesyłanie corocznego sprawozdania finansowego
w formie szczegółowej do wszystkich delegatów w
formie elektronicznej lub pisemnej
Uzasadnienie:
Delegaci maja prawo znać szczegółowo stan
finansów wraz z wydatkami i przychodami Izby.
W chwili obecnej możliwość zapoznania się ze
szczegółowych sprawozdaniem finansowym wraz z
opinią biegłego rewidenta istnieje tylko w siedzibie
Izby

Mariusz
Rusinek
(mandat nr 108)

Rada postanawia odrzucić
wniosek. Sprawozdanie
finansowe, stanowiące część
sprawozdania z działalności
Okręgowej rady DOIIB,
otrzymuje każdy Delegat na
Okręgowy Zjazd DOIIB wraz z
zaproszeniem na Okręgowy
Zjazd DOIIB. Zawiera ono
wszelkie informacje, które
pozwalają Delegatom na ocenę
działalności Rady w tym
zakresie. Szczegółowe
materiały finansowe stanowią
poufne informacje gospodarcze
Izby i każdy delegat może się z
nimi zapoznać w biurze Izby
lub w trakcie Okręgowego
Zjazdu DOIIB.

Treść wniosku:
Podjęcie uchwały zjazdu w sprawie zobowiązania
Rady DOIIB do powołania Fundacji mającej
na celu otoczenie opieką i świadczenie pomocy
materialnej dla inżynierów budownictwa w wieku
senioralnym, dotkniętych schorzeniami wieku
podeszłego lub niepełnosprawnych, zapewnienie
pomocy inżynierom budownictwa będących w
trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom,
propagowania zawodu inżyniera budownictwa wśród
młodzieży.
Zobowiązać Radę do podjęcia uchwały w sprawie
przekazywania corocznej darowizny
w wysokości 20% składek członkowskich na
wsparcie powołanej Fundacji.
Uzasadnienie:
Rozszerzenie i zwiększenie wzajemnej pomocy
inżynierom.

Rada postanawia odrzucić
wniosek. W DOIIB działa,
powołany Uchwałą Rady DOIIB
nr 98/R/2018 z dnia 21.06.2018
r. powolano Zespół ds.
zapomóg zajmujący się
sprawami materialnego
wsparcia członków izby w
Sławomir Detko przewidzianych regulaminami
(mandat nr 25) okolicznościach. Powołanie
fundacji nie stanowi celu
statutowego jak i celu
ustawowego. Izba nie może
dysponować obowiązkowymi
składkami na inne cele niż
przewidziane w ustawie jak i
statucie.

Treść wniosku:
prowadzenie zapisów ochraniających kierowników
budów w zakresie art. 95 pkt 4 P.B., regulacja
zobowiązań dwustronnych i ich egzekwowanie po
spełnieniu zobowiązań finansowych
Bez uzasadnienia

Treść wniosku:
Rozpoczęcie akcji informacyjnej wśród członków
izby na temat budownictwa zrównoważonego
prowadzonego w zgodzie z środowiskiem
naturalnym i zdrowiem człowieka
Uzasadnienie:
Akcja taka pozwoli wielu inżynierom uświadomić
sobie odpowiedzialność budowanych
i projektowanych inwestycji w stosunku do zdrowia
człowieka oraz otaczającej go przyrody.
Szczególnie pod względem inwestycji w zakresie
ekologicznego ogrzewania oraz ograniczeniu

Mariusz
Rusinek
(mandat nr 108)

Rada postanawia przyjąć do
realizacji zgłoszony wniosek.
Zostanie on przekazany
Komisji Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego
DOIIB do realizacji po
rozpoznaniu przez Komisję
zapotrzebowania na tę
tematykę szkoleń oraz
pozyskania kompetentnych
wykładowców.

zanieczyszczenia powietrza (SMOG)

11

12

Treść wniosku:
W ramach aktywności fizycznej członków proponuję
rezerwację sali sportowej lub boisk we wszystkich
dniach tygodnia i we wszystkich obwodowych
zespołach członkowskich
Uzasadnienie:
W dobie ograniczonego ruchu fizycznego oraz przy
obecnych możliwościach komunikacyjnych istnieje
bardzo duża szansa wzmożenia aktywności
członków i integracji poprzez gry zespołowe
i wspólną aktywność fizyczną. Proponowana
rezerwacja hali sportowej codziennie po 1,5 godziny.
W przypadku dużego zainteresowania zwiększenie
czasu rezerwacji.

Mariusz
Rusinek
(mandat nr 108)

Treść wniosku:
Członkowie obwodów wyborczych z Ząbkowic
Śląskich, Kłodzka, Zgorzelca, Dzierżoniowa
wnioskują o zwiększenie kwoty dofinansowania do
szkoleń o co najmniej 20%
Uzasadnienie:
Zgodnie ze Statutem Samorządu Zawodowego Inż.
Budownictwa Rozdz. 2 § 7 ust 1 pkt 8 do zadań Izby
jako Samorządu Zawodowego należy w
szczególności prowadzenie działalności
szkoleniowej. Z uwagi na wzrost kosztów szkoleń w
ostatnich latach, obecna kwota dofinansowania jest
niewystarczająca.
Decyzja Zjazdu:
Przekazać Radzie DOIIB celem rozpatrzenia.

Rada postanawia odrzucić
wniosek. Maksymalne koszty
organizacji spotkań
szkoleniowo-integracyjnych w
Ryszard Babik obwodach wyborczych ustala
(mandat nr 1)
coroczne uchwałą Okręgowa
Sławomir Detko Rada DOIIB. Zdaniem
(mandat nr 25) Okręgowej Rady DOIIB
Anna Stelmach określony w uchwale poziom
(mandat nr 122) kosztów jest optymalny. Rada
Mariola
rozważa możliwość
Ślusarekwprowadzenia do uchwały w
Furgalska
sprawie kosztów organizacji
(mandat nr 132) spotkań szkoleniowoZbigniew Wnęk integracyjnych zapisu o
(mandat nr 142) możliwości zwiększenia
kosztów w indywidualnych
przypadkach na podstawie
decyzji Przewodniczącego
Rady DOIIB i Skarbnika.

Wniosek jest i może być
realizowany poprzez spotkania
szkoleniowo-integracyjne w
OZC. W ramach programu
spotkania OZC mogą
organizować zawody sportowe,
które zaaktywizują uczestników
do większej aktywności
fizycznej.

UCHWAŁA NR 191/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych
w obwodach wyborczych DOIIB w roku 2020.

1.

§1
Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na pokrycie kosztów
spotkań szkoleniowo-integracyjnych w obwodach wyborczych w roku 2020.

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).
Określone
w
pkt
2
i
3
koszty
spotkań
w
obwodach
wyborczych
mogą
być,
w indywidualnych przypadkach, zwiększone za zgodą Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB i
Skarbnika DOIIB.

4.

1.

2.

§2
Preliminarz kosztów organizacji wraz z programem spotkania integracyjnego musi być dostarczony przez
przewodniczącego OZC lub upoważnionego przez niego członka OZC do biura DOIIB co najmniej 30 dni
przed planowanym terminem spotkania.
Preliminarz kosztów będzie zatwierdzany każdorazowo przez Przewodniczącego Okręgowej Rady i
Skarbnika DOIIB.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 193/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w budżecie
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2019 rok

§1
Zgodnie z § 14 pkt 4 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje zmianę budżetu na rok 2019 według
Załącznika nr 1.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr193/R/2019 z dnia 12.12.2019 r.

Aktualizacja budżetu 2019
A. PRZYCHODY
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY

1 Składki 9750*29zł*12 miesięcy
2 Wpisowe 400*100zł
3 Procedura kwalifikacyjna 570x1600 zł

Kwota w tys.
zł

Struktura w
budżecie

4 395,8

100,00%

3 427,8
40,0
928,0

77,98%
0,91%
21,11%

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW
Lp.

I.

WYSZCZEGÓLNIENIE
KOSZTY

4 488,0

Koszty administracyjne

1 070,0

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne,
2a księgowe, bankowe, pozostałe)
Usługi remontowe
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i
eksploatacyjne, energia, wyposażenie,
3 wydawnictwa, pozostałe)

2b

Kwota w tys.
zł

600,0

Struktura w
budżecie

100,00%
23,84%
13,37%

10,0

5,57%
0,22%

80,0

1,78%

250,0

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

II.
1

2
3
a
b
c
d
e
4
5
6
7

C

Koszty statutowe
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem
na organy (wszystkie koszty związane z
działaniem organów)
OKR
OSD
OROZ
OKK
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie
koszty związane z działaniem Rady)
Działania na rzecz członków
seminaria i szkolenia
biuletyny i czasopisma
pozostałe wydatki
integracja, kultura itp.
promocja Izby (Gala, Inzynier Roku, media)
Fundusz pomocy losowej
Okręg. Zjazd Delegatów, Konferencja Programowa
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z
zagranicą
Fundusz zapasowy

WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY

3 418,0

2,90%
76,16%

1 548,0
95,0
185,0
250,0
1 018,0

34,49%
2,12%
4,12%
5,57%
22,68%

420,0
1 170,0
510,0
250,0
210,0
40,0
160,0
130,0
115,0

9,36%
26,07%
11,36%
5,57%
4,68%
0,89%
3,57%
2,90%
2,56%

30,0
5,0

0,67%
0,11%

130,0

-92,2

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

D

1 Odsetki od wkładów bankowych

100,0

UCHWAŁA NR 194/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na 2020 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 2020, w
którym zgodnie z załącznikiem nr 1 na koszty statutowe przeznacza się kwotę 3418,0 tys. złotych, a na koszty
administracyjne kwotę 1070,0 tys. złotych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 194/R/2019 z dnia 12.12.2019 r.

Prowizorium budżetowe 2020
A. PRZYCHODY
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCHODY

1
2
3

Składki 9850*29zł*12 miesięcy
Wpisowe 400*100zł
Procedura kwalifikacyjna 580x1600 zł

Kwota w tys. zł

Struktura w
budżecie

4 395,8

100,00%

3 427,8
40,0
928,0

77,98%
0,91%
21,11%

B. GRUPOWANIE WYDATKÓW
Lp.

I.
1

WYSZCZEGÓLNIENIE

Kwota w tys. zł

KOSZTY
Koszty administracyjne
Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia

Usługi obce (czynsze, łączność,
2a informatyczne, księgowe, bankowe,
pozostałe)
2b Usługi remontowe dot. siedziby DOIIB
3

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

4

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

II.

Koszty statutowe
Koszty bieżącej działalności organów,
1 z podziałem na organy (wszystkie koszty
związane z działaniem organów)

2
3
a
b
c
d
e
4
5
6
7

OKR
OSD
OROZ
OKK, w tym:
Koszty procedury kwalifikacyjnej
Koszty bieżącej działalności
Koszty bieżącej działalności Rady
(wszystkie koszty związane z działaniem Rady)
Działania na rzecz członków
seminaria i szkolenia
biuletyny i czasopisma
pozostałe wydatki
integracja, kultura itp.
promocja Izby ( Inżynier Roku, media)
Fundusz pomocy losowej
Okręg. Zjazd Delegatów
Współpraca z innymi organizacjami, współpraca
z zagranicą
Fundusz zapasowy

C. WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY

Struktura w
budżecie

4 488,0
1 070,0

100,00%
23,84%

600,0

13,37%

260,0

5,79%

10,0

0,22%

80,0

1,78%

120,0

2,67%

3 418,0

76,16%

1 458,0

32,49%

95,0
185,0
250,0
928,0
510,0
418,0

2,12%
4,12%
5,57%
20,68%
11,36%
9,31%

420,0

9,36%

1 140,0
500,0
260,0
200,0
40,0
140,0
115,0
115,0

25,40%
11,14%
5,79%
4,46%
0,89%
3,12%
2,56%
2,56%

20,0

0,45%

150,0

3,34%

-92,2

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE
1
2

Odsetki od wkładów bankowych
Koszty inwestycyjne

100,0
500,0

UCHWAŁA Nr 195/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie organizacji wycieczki technicznej - rejsu statkiem po Odrze.
Na podstawie § 2 ust. 1. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Rada
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1

Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na
pokrycie kosztów organizacji wycieczki technicznej na obiekty Wrocławskiego Węzła Wodnego – rejs po Odrze
statkiem wycieczkowym w roku 2020.
§2
Osobą odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Marek Kaliński – Zastępca Przewodniczącego
Okręgowej Rady DOIIB.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 196/R/2019
OKREGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru firmy obsługującej sieć informatyczną w DOIIB.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) w związku z § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1
Okręgowa Rada DOIIB wyraża zgodę na zmianę firmy obsługującej sieć informatyczną w DOIIB i wydatkowanie
kwoty 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) netto miesięcznie. W ramach umowy do wykorzystania
miesięcznie 33 godziny pracy z możliwością ich rozliczenia kwartalnego. Czas trwania umowy wynosi minimum
36 miesięcy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 197/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru wykonawcy strony internetowej dla DOIIB.
Na podstawie art.19 pkt.1 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) w związku z § 2 pkt 1) Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, Okręgowa Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia, co następuje:
§1
Okręgowa Rada DOIIB wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty do 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)
brutto na pokrycie kosztów wykonania nowej strony internetowej dla DOIIB uwzględniającej wymagania BIP i
WCAG oraz obsługę serwisową w kwocie 480 zł netto (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych netto)
miesięcznie. Umowa serwisowa na czas nieokreślony.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 198/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 12.12.2019 r.
w sprawie powołania stałego Obwodowego Zespołu Członkowskiego DOIIB
na terenie oławskiego obwodu wyborczego.
§1
Na podstawie § 1 ust. 3 Uchwały Rady DOIIB nr 51/R/2018 z dnia 27.04.2018 r.
oraz wniosku o powołanie
stałego OZC z dnia 27.11.2019 r., Okręgowa Rada DOIIB powołuje Obwodowy Zespół Członkowski o
charakterze stałym, działający na terenie oławskiego obwodu wyborczego, któremu nadaje numer OZC- 17/17/S.
§2

1.

Zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, Przewodniczącym OZC17/17/S jest mgr inż. Jan Kiec – DOŚ/IE/0121/16, Delegat na Okręgowy Zjazd DOIIB V kadencji 20182022.

2. W
skład
OZC-17/17/S,
na
dzień
powołania
z Przewodniczącym), które podpisały wniosek o jego powołanie.

wchodzą

4

osoby

(wraz

3. Cele i zakres działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB, a także koszty ich działalności
określa
Uchwała
Rady
DOIIB
nr
51/R/2018
z
dnia
27.04.2018 r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 199/R/2019
OKRĘGOWEJ RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 19.12.2019 r.
w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
UCHWAŁA NR 200/1-7/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie wpisu na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 7 osób
UCHWAŁA NR 201/1-17/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 17 osób
UCHWAŁA NR 202/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 182/5/R/2019
UCHWAŁA NR 203/1-29/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 29 osób
(na wniosek zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 204/1-11/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie zawieszenia w prawach członka
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 mies.)
UCHWAŁA NR 205/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
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 206/1-4/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

z dnia 30.12.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 4 osób
(na wniosek osób zainteresowanych)

,
UCHWAŁA NR 207/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 1 osoby
(na wniosek osób zainteresowanych)
UCHWAŁA NR 208/1-5/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 5 osób
(których członkostwo ustało na skutek śmierci)
UCHWAŁA NR 209/1-2/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
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 210/1-37/R/2019
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 30.12.2019r.
w sprawie skreślenia z listy członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 37 osób
(na skutek nie uiszczania okręgowych i krajowych składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 mies.)

