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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/R/2014  z dnia 13.03.2014 r. 
 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 

 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2013 r.  

wraz z elementami dotyczącymi III kadencji (2010 – 2014) 

 

  
A.  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  

 

W okresie sprawozdawczym, w roku 2013, Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa pracowała w 30 osobowym składzie: 
 

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

2. Z-ca Przewodniczącego:   inż. Aleksander Nowak 

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

4. Sekretarz    mgr inż. Anita Fokczyńska 

5. Skarbnik    mgr inż. Janusz Szczepański 

6. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Adrian Ciejak 

7. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Adam Dobrucki 

8. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Kazimierz Haznar 

9. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Grażyna Kaczyńska  

10. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Andrzej Kudła  

11. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Tadeusz Olichwer  

12. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Jakub Pisarek 

13. Członek Rady:   mgr inż. Teresa Bilińska 

14. Członek Rady:   mgr inż. Rainer Bulla 

15. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ceglarek 

16. Członek Rady:   dr inż. Jan Czupajłło 

17. Członek Rady:   inż. Zbigniew Gacek 

18. Członek Rady:   inż. Marcin Grelewski 

19. Członek Rady:   mgr inż. Wiesława Grzelka-Zimmermann   

 (przed zmianą nazwiska w dniu 18.01.2014 r. -  Wiesława Grzelka-Wyppych) 

20. Członek Rady:   mgr inż. Daniel Jarząbek 

21. Członek Rady:   mgr inż. Jacek Jasiński 

22. Członek Rady:   mgr inż. Zbigniew Kiliszek 

23. Członek Rady:   mgr inż. Andrzej Kochan 

24. Członek Rady:   mgr inż. Włodzimierz Lewowski – do 20.04.2013 r. 

25. Członek Rady:   mgr inż. Danuta Paginowska 

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

27. Członek Rady:   mgr inż. Barbara Pawnuk 

28. Członek Rady:   inż. Tadeusz Ponisz 

29. Członek Rady:   mgr inż. Roma Rybiańska 

30. Członek Rady:   mgr inż. Piotr Zwoździak 
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ZAKRESY ZADAŃ  I ODPOWIEDZIALNOŚCI  CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY DOIIB 

L.p. Funkcja  Nazwisko i imię  Zakres zadań i odpowiedzialności 

1. 
Przewodniczący 

Rady 

dr hab. inż. 

Eugeniusz 

Hotała 

Reprezentowanie  Rady DOIIB i kierowa- 
nie jej pracami. Reprezentowanie DOIIB. 
Wykonywanie zadań kierownika jednostki. 
Inne zadania statutowe i regulaminowe. 

2. 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady 

inż. Aleksander 

Nowak 

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

3. 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady 

dr inż. Andrzej 

Pawłowski   

Współpraca z zagranicą, usługi transgra-
niczne, współpraca z uczelniami w spra-
wie programów nauczania, organizowanie 
doskonalenia zawodowego członków 
DOIIB, szkolenia i konferencje, wydawanie 
czasopisma DOIIB, zastępowanie 
Przewodniczącego w razie jego dłuższej 
nieobecności. 

4. Skarbnik 
mgr inż. 
Janusz 

Szczepański 

Odpowiedzialność  za  gospodarkę  finan-
sowo  -  budżetową  Rady.  Nadzorowanie 
pracy głównego księgowego. 
Przygotowywanie   sprawozdań   finanso-
wych  i  projektów  preliminarzy   budżeto-
wych.  Inne  zadania  statutowe  i  regula-
minowe. 

5. Sekretarz 
mgr inż. 

Anita 
Fokczyńska 

Odpowiedzialność za wykonywanie 
uchwał Prezydium i Rady DOIIB. Nadzór 
nad rejestrami i listami członkowskimi. 
Nadzór nad pracami sprawozdawczymi. 
Odpowiedzialność za całokształt pracy 
biura DOIIB. Inne zadania statutowe          
i regulaminowe. 

6. 

 

Członek Prezydium 

 

mgr inż. 
Grażyna 

Kaczyńska 

Pomoc  w  tworzeniu  i organizacji  działal-
ności Obwodowych Zespołów Członkows-
kich DOIIB,  organizacja imprez integracyj-
nych i promujących DOIIB, opieka nad za-
wartością  merytoryczną strony interne-
towej. 

7. 

 

Członek Prezydium 

 

mgr inż. 
Andrzej Kudła 

Współpraca   z   wydziałami    Architektury  
i Budownictwa oraz inspektorami nadzoru 
budowlanego w każdej instancji w zak-
resie interpretacji przepisów prawa budow-
lanego, koordynacja spraw związanych      
z eksploatacją i utrzymaniem budynku 
siedziby DOIIB i nieruchomości „Wzgórze 
Marty”  w Przesiece, wyposażenie biura. 

8. 

 

Członek Prezydium 

 

mgr inż. 
Tadeusz 
Olichwer 

Pomoc losowa członkom DOIIB, współpra-
ca ze stowarzyszeniami naukowo-tech-
nicznymi, nadzór nad programami 
ubezpieczeniowymi  i „bankiem informacji 
o pracy”, współpraca z Zespołem Prawno-
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Regulaminowym, współpraca z Izbą 
Krajową. 

9.  Członek Prezydium mgr inż. 
Jakub Pisarek 

Koordynacja utrzymania i rozbudowy 

strony internetowej DOIIB + zadania 

regulaminowe. 

10. 
Członkowie 

Prezydium 
pozostali  

Udział w bieżących pracach Prezydium. 
Udział w pracach zespołów i komisji 
powoływanych przez  Radę DOIIB. Inne 
zadania statutowe i regulaminowe. 

 
 
W roku 2013 Rada zebrała się na posiedzeniach 6 razy w dniach: 14 lutego, 27 marca,  
5 czerwca, 26 września, 24 października i 17 grudnia.  
Działające w imieniu Rady DOIIB Składy Orzekające ds. indywidualnych zebrały się 12 razy,  
a składy orzekające ds. członków transgranicznych 7 razy. 
W roku 2013 Rada DOIIB podjęła 207 uchwał.  Średnia frekwencja Członków Rady na 
posiedzeniach wyniosła 70%.  
 

Prezydium Rady zebrało się 6 razy w dniach: 16 stycznia, 17 kwietnia, 5 czerwca, 11 lipca, 
12 września i 26 listopada. Podjęło 33 uchwały. Średnia frekwencja Członków Prezydium 
Rady na posiedzeniach wyniosła 79%. 
 
Bez zmian, w ostatnim roku III kadencji przedstawiciele DOIIB pracowali w organach  
i komisjach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Byli to: 

 Eugeniusz Hotała      -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Aleksander Nowak      -   Członek Krajowej Rady PIIB, 

 Tadeusz Olichwer      -   Członek Prezydium Krajowej Rady PIIB, 

 Zofia Zwierzchowska -   Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej  

 Roma Rybiańska      -   Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,  

 Janusz Szczepański   -   Członek Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB, 

 Andrzej Pawłowski      -   Członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego  

                                        przy KR PIIB, 

 Krzysztof Parylak       -   Członek Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.   

 
Działalność Rady wspierały powołane przez nią zespoły i komisje. 
 
Rada Izby wykonywała zadania statutowe. Ważnym elementem była realizacja uchwał 
podjętych na XII Okręgowym Zjeździe DOIIB. Rada poprzez swych przedstawicieli  
występowała w sprawach zmian i tworzenia  aktów prawnych związanych z budownictwem, 
popierała działania wzmacniające więzi inżynierskie członków Izby oraz działała na rzecz 
budowania jak najlepszych relacji miedzy członkami Izby a urzędami współpracującymi         
z inżynierami budownictwa.   
Jak w latach ubiegłych, starała się o umocnienie w odbiorze społecznym pozycji inżyniera 
budownictwa jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego.   
 
 

W działalności Rady w roku 2013 można wyróżnić następujące zadania: 

1. Organizacja wykonywania zadań statutowych samorządu zawodowego; 

2. Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich; 

3. Organizacja  pracy biura DOIIB; 
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4. Aktualizacja bazy danych Członków DOIIB i wydawanie zaświadczeń o przynależności 
do izby;  

5. Dystrybucja informacji i prasy fachowej;  

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

7. Wdrożenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 
danych osobowych;  

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

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

10. Realizacja wniosków złożonych na XII Zjeździe Sprawozdawczym 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. Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych;  

15. Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB; 

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

17. Administrowanie nieruchomością DOIIB w Przesiece, kontynuacja działań związanych 
ze sprzedażą obiektu; 

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

 
ad 1.  
Organizacja wykonywania zadań samorządu zawodowego 
 
Okręgowa Rada DOIIB pracowała jako samodzielny organ izby. W realizacji zadań brały 
udział powołane przez nią zespoły i komisje.  Większość zespołów miała charakter stały, 
pracowała bowiem kolejny rok.  Były również powoływane zespoły o charakterze doraźnym, 
do realizacji jednorazowych zadań. 
Obsługę administracyjno-biurową organów Izby oraz zespołów i komisji prowadzili 
pracownicy etatowi DOIIB. 
 
W minionym roku 2013 działały następujące zespoły i komisje Okręgowej Rady DOIIB: 
 
 

1. Zespół Prawno – Regulaminowy powołany 28.01.2005 r.,  
Pracujący w roku 2013 w składzie: 
Przewodniczący:  Krzysztof Parylak 
Wiceprzewodniczący: Adam Dobrucki 

Tadeusz Olichwer  
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 Sekretarz   Danuta Paginowska 
Członkowie:  Teresa Bilińska 
    Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk 
    Wiesława Grzelka-Zimmermann 
    Barbara Pawnuk 
    Tadeusz Ponisz 
    Roma Rybiańska 
    Janusz Szczepański 
Głosem doradczym Zespół wspierali Stanisław Stojewski – Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej (Koordynator) i Władysław Juchniewicz – 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.     
 
Zespół pracował na podstawie zatwierdzonego Regulaminu.   
W minionym roku Zespół analizował i opiniował wnioski zgłoszone przez delegatów na 
XII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB oraz wskazał Radzie DOIIB 
możliwości i sposoby ich realizacji.  
Kilkakrotnie brał udział w opiniowaniu wersji II projektu zmian w prawie budowlanym   
w ramach ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych, a także opiniował projekt 
rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  
Wyniki prac lub ustaleń  Zespołu Prawno-Regulaminowego DOIIB dotyczące aktów 
prawnych przedstawiane były przez Przewodniczącego Zespołu na posiedzeniach 
Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. 
 
Przez całą kadencję zespół wspierał prace Rady DOIIB, przyczyniał się również do 
wypracowania wspólnego dla inżynierów stanowiska w sprawach zmian branżowych 
norm prawnych. 

 

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

pracująca w roku 2013 w składzie: 
Przewodniczący: Aleksander Nowak 
Sekretarz:  Anita Fokczyńska 
Członkowie: Witold Baran 
   Grażyna Kaczyńska 
   Andrzej Kudła 
   Jan Migdał 
 Tadeusz Ponisz  
   Tadeusz Olichwer 
 
Po raz pierwszy nagrodą w konkursie, prócz nagród finansowych, były statuetki 
zaprojektowane i wykonane przez artystę plastyka mgr Annę Bujak. Projekt statuetki   
i miniatury został zatwierdzony uchwała Rady DOIIB nr 17/R/2013.  Statuetki - dla 
Inżyniera Roku wysokości ok. 20-22 cm plus 5 cm podstawa, a dla wyróżnionych 
miniatura wysokości 10-12 cm plus 5 cm podstawa - wykonano z brązu na podstawie  
z czarnego marmuru. Statuetka pokryta jest błękitno-zieloną patyną, miniaturę pokrywa 
naturalna patyna brązu. Forma zainspirowana była fragmentem sklepienia trójdzielnego, 
będącego szczególna formą sklepienia późnogotyckiego (kościół NMP na Piasku, 1334-
1390). W zamierzeniu artystki odniesienie do sklepienia to symbol wzniesienia ku górze, 
ma również przywodzić na myśl konstrukcję. Ważną wymowę ma trójkątny moduł,  
z którego można w nieskończoność budować kolumnę.  
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W roku 2013 wyłoniono laureatów za rok 2012 we wszystkich trzech regulaminowych 
kategoriach.  
Ogółem wpłynęło 11 zgłoszeń, w tym: 1 – w kategorii „projektant”, 3 – w kategorii 
„kierownik budowy” i 7 – w kategorii „inspektor nadzoru inwestorskiego”. 
 
 

Tytuł INŻYNIERA ROKU 2012 otrzymali: 
 
w kategorii PROJEKTANT: 
mgr inż. Marek Śródka 
za projekt „Green Towers – kompleks budynków biurowo-usługowych z parkingiem 
podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 36 we Wrocławiu” 
(budynek A). 
 
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY: 
mgr inż. Janusz Kania 
za realizację „Budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu  EURO 
2012 – Węzeł Stadion 2012”. 
  
w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 
inż. Jacek Ogórek 
za nadzór inwestorski nad budową „Mostu drogowego na rzece Odra, w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 323, na odcinku Radoszyce-Ciechanów”. 
  
WYRÓŻNIENIA otrzymali: 
  
w kategorii KIEROWNIK BUDOWY: 
mgr inż. Daniel Otto 
za realizację budynku biurowo-przemysłowego EVRY w Lubinie. 
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w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 
Zespół pod kierunkiem mgr inż. Teresy Lejman, w składzie: 
inż. Tadeusz Ponisz 
mgr inż. Jerzy Chudzik 
mgr inż. Anna Chmielecka 
za nadzór inwestorski nad przebudową ul. Kuźniczej i Placu Uniwersyteckiego we 
Wrocławiu. 
oraz 
mgr inż. Dariusz Irzyk 
za nadzór inwestorski nad rozbudową i modernizacją infrastruktury lotniskowej i portowej 
Portu Lotniczego we Wrocławiu. 
  

Podczas procedowania wyłączono z głosowania członka Kapituły, który należał do 
jednego z zespołów zgłoszonych do konkursu. 
 
W grudniu 2013 roku Rada DOIIB podjęła uchwałę o zmianie Regulamin Konkursu. 

Aktualnie obowiązujący tekst regulaminu opublikowany jest na stronie internetowej izby. 

Obecnie kandydatów można zgłaszać do 15 maja (było 31 maja), główną nagrodą  

w konkursie jest statuetka, szczegółowo opisano etapy i zasady konkursu. Rada 

zrezygnowała z przyznawania nagrody pieniężnej laureatom Konkursu.    

 

Podsumowując – konkurs został rozstrzygnięty po raz trzeci.  

Za rok 2010 przyznano jedno indywidualne wyróżnienie w kategorii „inspektor nadzoru 

inwestorskiego”. Otrzymała je mgr inż. Jolanta Ryszkiewicz-Borsuk za realizację Galerii 

Victoria w Wałbrzychu.  

Za rok 2011 po raz pierwszy przyznano tytuł Inżyniera Roku. W kategorii „projektant” 

otrzymał je zespół pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Jana Biliszczuka za projekt mostu 

Rędzińskiego. W tej samej kategorii wyróżniono zespół pod kierunkiem mgr inż. Marka 

Suchego za projekt części 2 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Drugie wyróżnienie,  

w kategorii „kierownik budowy”, otrzymał mgr inż. Michał Ptaszyński za realizację Farmy 

wiatrowej Lipniki. 

Wyniki konkursu ogłaszane są podczas uroczystych Gali Inżynierskich, w obecności 

kolegów inżynierów, przedstawicieli władz miasta i uczelni wrocławskich, urzędów 

dolnośląskich oraz innych gości. Ustanowienie statuetek i uroczyste ich przekazywanie 

wpływają na podnoszenie prestiżu dolnośląskiego środowiska inżynierów budownictwa. 

  

  

3. Komisja ds. zamówień powołana 18.01.2010 r., obecnie pracująca w składzie: 
 Przewodniczący: Andrzej Kudła 
 Członkowie: Andrzej Pawłowski 
    Janusz Szczepański 

 
W roku 2013 na podstawie wyboru ofert dokonanym zgodnie z zasadami dokonywania 
zakupów w PIIB zostały zakupione m.in: 
1) Komputer przenośny DELL Vostro na potrzeby działu szkoleń za kwotę 3067,00zł;  
2) Niszczarka dokumentów na potrzeby Działu Księgowości za kwotę 1180,00 zł; 
3) Drukarki  na potrzeby OKK  i Biura za kwotę 3752,99 zł; 

4) Urządzenia podtrzymujące napięcie UPS dla OKK, OSD, OROZ i Biura  za kwotę 
517,57 zł 
 
 

4. Zespół ds. realizacji inwestycji w Przesiece powołany 30.04.2010 r., od początku 
pracujący w składzie:  
Przewodniczący: Andrzej Kudła 
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Członkowie: Teresa Bilińska 
 Rainer Bulla  
 Zbigniew Gacek  
 Wiesława Grzelka-Zimmermann 
 Andrzej Kochan  
 Włodzimierz Lewowski  
 Jacek Oszytko   
 Krzysztof Parylak  
 Andrzej Pawłowski  
 Tadeusz Ponisz  
 Janusz Szczepański  
    Ewa Ulicka 

 uzupełniony 9.06.2011r. członkami Rady, włączonymi do zespołu w związku z zamiarem 
sprzedaży nieruchomości. Do zespołu dołączyli: 
   Piotr Zwoździak 
   Jan Czupajłło 

  
Przez cały rok 2013 prowadzone były działania związane z utrzymaniem,  
zabezpieczeniem i próbą sprzedaży nieruchomości „Wzgórze Marty” w Przesiece. 
Działania podjęte w tym zakresie opisane zostały w punkcie 17.  

 
Historia nieruchomości w Przesiece. 
W II kadencji działania izby, Rada DOIIB zainspirowana wnioskiem złożonym na 
Zjeździe DOIIB w roku 2007 podjęła działania zmierzające do wyszukania, negocjacji  
i zakupu nieruchomości przeznaczonej na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy dla 
członków DOIIB. 
Spośród kilku interesujących obiektów wytypowano nieruchomość w Międzygórzu, 
należącą do Politechniki Wrocławskiej. W marcu 2008 r. Rada podjęła uchwałę nr 
25/R/2008, w której wyraziła zgodę za zakup tej nieruchomości, określając 
nieprzekraczalną cenę zakupu. Do transakcji nie doszło, nieruchomość sprzedano za 
cenę wyższą niż maksymalna cena zakupu, ustalona przez Radę DOIIB. 
We wrześniu 2008 r. Rada podjęła uchwałę nr 98/R/2008, w której wyraziła zgodę na 
zakup od firmy Złoty Widok Sp. z o.o. nieruchomości w Przesiece za kwotę nie wyższą 
niż 1200 tys. zł. Nieruchomość została kupiona 16 października 2008 r.    
Jeszcze w roku 2009 wykonano Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną obiektu „Wzgórze 
Marty” w Przesiece. W tym samym roku zamieniono użytkowanie wieczyste gruntu na 
własność.  
Na początku III kadencji powołano Zespół ds. realizacji inwestycji w Przesiece. Na 
podstawie wykonanej koncepcji, po analizie kosztów modernizacji, której wartość 
oszacowano na 5 – 7 mln. zł, Zespół ze względu na koszty nie rekomendował Radzie 
samodzielnej realizacji zadnia. Postanowiono poszukać partnera, który chciałby swoje 
środki zainwestować we wspólne przedsięwzięcie. W latach 2010 – 2011 stosowne 
oferty skierowano do wszystkich izb okręgowych inżynierów budownictwa, PIIB, izb 
architektów i izb urbanistów. Żadna z nich nie podjęła oferty współpracy w zakresie 
wspólnej inwestycji. X Zjazd DOIIB w roku 2011 podjął uchwałę nr 31/Z/2011 w sprawie 
rozporządzenia nieruchomością w Przesiece zalecając jej zbycie poprzez sprzedaż, 
zamianę lub inną formę zmiany prawa własności. Trwają intensywne prace nad 
realizacją tej uchwały. Zainteresowanie potencjalnych nabywców w kraju i za granicą 
jest jak na razie dość umiarkowane, ale związane jest to z kryzysem na rynku 
nieruchomości, który powinien się niebawem zakończyć.   
Rada podejmowała wiele działań związanych z utrzymaniem nieruchomości w dobrym 
stanie technicznym.  Członkowie Zespołu wizytowali nieruchomość i dokonywali 
fachowej oceny jej stanu technicznego. Podczas wizji lokalnej obiektu w sierpniu 2013 r. 
ustalono zakres niezbędnych prac remontowych i zabezpieczających obiekt przed 
pogorszeniem stanu technicznego, z których większość została wykonana jesienią 2013 
roku. Uporządkowano wnętrze obiektu i zabezpieczono go przed wilgocią i przenikaniem 
opadów atmosferycznych .Otoczenie obiektu zyskało atrakcyjniejszy wygląd.   



-9- 

 

 
5. Zespół ds. współpracy z zagranicą powołany 30.04.2010 r.,  
 obecnie pracujący w składzie: 

Przewodniczący: Andrzej Pawłowski 
Członkowie: Teresa Bilińska 
 Rainer Bulla  
 Anna Ficner 
 
Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 13 sprawozdania.  
 
Rozwijanie i dbanie o już nawiązane kontakty z inżynierami państw Unii Europejskiej 
przyczyniają się do wzrostu świadomości o możliwościach i warunkach zatrudnienia 
polskich inżynierów za granicą, a ponadto współpraca ta pomaga w podejmowaniu 
działań izby na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu przez polskich 
inżynierów w kraju. 
 
 

6. Zespół Organizacyjny XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB w roku 2014 
 został powołany 27.03.2013 r. w składzie:      
 Przewodniczący Zespołu: Aleksander Nowak  
 Z-ca Przewodniczącego:  Tadeusz Olichwer  
 Sekretarz Zespołu  Danuta Paginowska 
 Członkowie:   Wiesława Grzelka-Zimmermann 
      Anita Fokczyńska  
      Kazimierz Haznar  
      Grażyna Kaczyńska  
      Barbara Pawnuk 
      Tadeusz Ponisz 
      Roma Rybiańska  
      Ewa Karkut-Żabińska     
      Małgorzata Czajkowska  
      Danuta Witek 
      Piotr Zwoździak 
      Janusz Szczepański 
          

Zadaniem Zespołu było opracowanie:  
1) projektu podziału obszaru działania DOIIB na obwody wyborcze,  
2) projektu harmonogramu i miejsc zebrań wyborczych w obwodach,  
3) propozycji ustalającej ilość delegatów przypadających na obwody wyborcze,  
4) propozycji obsługi zebrań wyborczych przez członków Rady DOIIB,  
5) propozycji regulaminu zebrań wyborczych delegatów i dokumentacji zebrań 

wyborczych delegatów,  
6) propozycji harmonogramu prac przygotowawczych i projektów dokumentów, 

związanych z przeprowadzeniem XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB.  
     

Do zadań zespołu należy również zabezpieczenie organizacyjne przedsięwzięcia,           
tj. rezerwacja sali, zapewnienie stenogramu, elektronicznego głosowania, ustalenie listy 
gości, przygotowanie zaproszeń itp. Prace Zespołu trwają do samego Zjazdu.  

 Przygotowanie i organizacja obwodowych zebrań wyborczych została opisana w punkcie 
8 sprawozdania. 

   
 Pierwszy raz zespół organizacyjny zjazdu DOIIB powoływany był w roku 2010. Sprawny    

przebieg obrad każdego zjazdu w znaczącej części jest efektem pracy zespołu.   
 
7. Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB powołana 

14.10.2010 r., od początku pracująca w składzie: 
 Przewodniczący:  Andrzej Pawłowski 
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 Członkowie: Anita Fokczyńska 
Wiesława Grzelka-Zimmermann 
Grażyna Kaczyńska 
Włodzimierz Lewowski 
Tadeusz Olichwer 
Danuta Paginowska 
Roma Rybiańska 
Piotr Zwoździak 
 

Spotkania Komisji odbywały się raz w kwartale z wyjątkiem okresu wakacyjnego. 
Komisja zajmowała się analizą i oceną odbywanych szkoleń. Przygotowywano 
propozycje tematyczne, zarówno szkoleń tradycyjnych jak też internetowych, biorąc pod 
uwagę oferty nadesłane z zewnątrz i problematykę zgłaszaną przez członków DOIIB 
oraz członków komisji. Poszczególne osoby czynnie włączały się w prace związane  
z przygotowaniem i realizacją doskonalenia zawodowego na terenie Dolnego Śląska, 
często współpracując z powołanymi obwodowymi zespołami członkowskimi.  
Przedstawiciel Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB uczestniczył  
w posiedzeniach Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB, które 
odbywały się średnio raz na dwa miesiące stanowiąc platformę wymiany doświadczeń  
i dyskusji dotyczących sposobów prowadzenia szkoleń, ich finansowania i popularyzacji. 
W ramach Krajowej Komisji Doskonalenia Zawodowego zostały zrealizowane szkolenia 
internetowe, których tematykę zaproponowała nasza izba.  
W DOIIB również realizowano takie szkolenia, a ich wykaz znajduje się w punkcie 9 
sprawozdania.  

 
 

8. Składy Orzekające ds. indywidualnych członków DOIIB powołane 28.01.2005 r.,  
w 2013 r. pracujące w składzie: 
Przewodnicząca: Grażyna Kaczyńska 
Członkowie: Wiesława Grzelka-Zimmermann 

Roma Rybiańska 
Anita Fokczyńska – członek uzupełniający.  

Rozpatrzono:  

         448 wniosków o wpis do izby 

         154 wnioski o przywrócenie członkostwa 

       382 wnioski o zawieszenie członkostwa 

          17 wniosków o skreślenie 

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

        zawieszono 229 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.) 

        skreślono 190 osoby (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.) 
 
Podsumowując III kadencję można zestawić następujące liczby:  

ROZPATRZONO: 
w roku 
2010 

w roku 
2011 

w roku 
2012 

w roku 
2013 

wnioski o wpis 530 443 461 443 

wnioski o przywrócenie członkostwa 144 165 150 154 

wnioski o zawieszenie członkostwa 228 266 289 382 

wnioski o skreślenie 31 20 17 28 

zawieszono z powodu zaległości składkowej  242 178 295 229 

skreślono z powodu zaległości składkowej 161 152 184 190 

 
 

9. Składy Orzekające ds. członków transgranicznych DOIIB powołane w marcu 2009,   
w roku 2013 pracujące w trzyosobowym składzie: 
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Przewodniczący: Andrzej Pawłowski 
Członkowie:  Wiesława Grzelka-Zimmermann 

Rainer Bulla 
 
Skład Orzekający rozpatrywał sprawy tymczasowego wpisu na listę członków izby 
obywateli Unii Europejskiej zamierzających świadczyć usługi transgraniczne na terenie 
województwa dolnośląskiego. O tymczasowy wpis do DOIIB występowali inżynierowie  
z zagranicy zainteresowani realizacją na terenie naszego województwa pojedynczych 
kontraktów i zleceń, które nie maja charakteru działalności ciągłej – stałego świadczenia 
usług w dziedzinie budownictwa na terenie Polski.  W roku 2013 r. wpłynęło 7 wniosków.  
Dokonano pięciu nowych wpisów, jednej osobie przedłużono wcześniejszy wpis, jednej 
osobie odmówiono wpisu. Wpisano jednego obywatela Czech, trzech obywateli Słowacji 
i jednego obywatela Niemiec. Przedłużono wpis obywatelowi Słowacji, odmówiono wpisu 
obywatelowi  Niemiec z powodu braku kwalifikacji. 
Wpisy w czterech przypadkach dotyczyły sprawowania funkcji kierownika budowy,  
w dwóch - projektanta. Specjalności wpisanych osób to: 3 x instalacyjna, 2 x 
konstrukcyjno-budowlana, 1 x kolejowa. 
 
Po raz pierwszy wpisu transgranicznego dokonano w roku 2009. Wówczas członkostwo 
transgraniczne uzyskały 24 osoby. 
 
W kolejnych latach tj. w III kadencji wpisano: 

  
liczba 

wpisów 
odmowa 

wpisu 
przedłużenie 

wpisu 
narodowość funkcja specjalność 

2010 2     
1 Austriak 
1 Hiszpan 

2 x projektant 
1 x drogi i mosty 
1 x konstr.-bud. 

2011 17 2   

1 Austriak 
5 Czechów 
5 Francuzów 
1 Hiszpan 
2 Niemców 
1 Polak z 
zagranicy 
1 Słowak 
1 Szwed 

7 x projektant 
10 x kier. bud. 

8 x drogowa 
3 x instal. 

3 x kolejowa 
3 x konstr.-bud. 

2012 5     

2 Czechów 
1 Polak z 
zagranicy 
2 Słowaków 

5 x kier. bud. 
4 x kolejowa 

1 x bud. 
komunik. 

2013 5   1 
1 Czech 
1 Niemiec 
4 Słowaków 

2 x projektant 
4 x kier. bud.  

3 x instal. 
1 x kolejowa 

2 x konstr.-bud. 

 
 

10. Rada Programowa czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” działa bez 
zmian od 2010 r. w składzie : 
Przewodniczący: dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr. 
Członkowie: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk 
   prof. dr inż. Kazimierz Czapliński 
   dr inż. Andrzej Pawłowski 
   mgr inż. Agnieszka Środek 
 
Wydawnictwa „Budownictwo Dolnośląskie” w roku 2013 zostało omówione w punkcie 6 
sprawozdania. 
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Od czasu decyzji o wydawaniu czasopisma DOIIB wydano: 

 w roku 2010   – 1 numer czasopisma, tylko w wersji elektronicznej; 

 w roku 2011   – 4 numery, w wersji elektronicznej i papierowej;  

 w roku 2012   – 3 numery, w wersji elektronicznej i papierowej,  w tym wydanie 
specjalne - jubileuszowe; 

 w roku 2013   – 3 numery, w wersji elektronicznej i papierowej.  
Należy zauważyć wysoki, stale rosnący poziom merytoryczny czasopisma i ciekawą 
szatę graficzną. 
 

 
11.  Zespół organizacyjny FORUM INŻYNIERSKIEGO powołany 8.02.2012 r.,  

 w roku 2013 pracował w niezmienionym składzie: 
 Przewodniczący Zespołu: Eugeniusz Hotała 

  Członkowie:   Anita Fokczyńska 
      Janusz Szczepański 
      Andrzej Pawłowski 
      Małgorzata Czajkowska 
      Danuta Witek 
 

Program Forum Inżynierskiego DOIIB 2013 dotyczył zagadnień jednolitej interpretacji 
aktualnych przepisów Prawa Budowlanego przez organy nadzoru budowlanego  
i administracji samorządowej oraz członków DOIIB, zagadnień współpracy DOIIB z tymi 
organami, a także dyskusji nad aktualnymi projektami zmian w ustawodawstwie 
branżowym.   
Forum Inżynierskie DOIIB 2013 zostało omówione w punkcie 12 sprawozdania. 

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

  
12. Zespół organizacyjny I. Zawodów Narciarskich DOIIB zastał powołany 24.10.2013 r.  

w składzie: 
Przewodniczący Zespołu: Włodzimierz Lewowski 

 Członkowie:   Piotr Zwoździak 
      Daniel Jarząbek 
 

Rada DOIIB wyraziła zgodę na wydatkowanie określonych środków na pokrycie kosztów 
organizacji Zawodów Narciarskich DOIIB w roku 2014, które będą miały charakter 
imprezy integracyjno-sportowej. 
 
 

ad 2.  

Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich 

W roku 2013, podobnie jak w 2012 działało 7 stałych Obwodowych Zespołów Członkowskich 
powołanych przez Okręgową Radę DOIIB: 
1) OZC-1/8/S – kamiennogórski 
2) OZC-2/21/S – świdnicki 
3) OZC-3/22/S – trzebnicki 
4) OZC-4/5/S – jaworski 
5) OZC-5/9/S – kłodzki 
6) OZC-6/2/S – dzierżoniowski 
7) OZC-7/32/S – ząbkowicki 
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Obwodowe Zespoły Członkowskie w roku 2013 zorganizowały 8 spotkań szkoleniowo-
integracyjnych.  
Spotkania zostały ujęte w tabeli wykazu szkoleń zorganizowanych dla Członków DOIIB  w  9 
punkcie sprawozdania.  
Spotkania organizowane przez Obwodowe Zespoły Członkowskie prócz podniesienia wiedzy 
w zakresie ważnych dziedzin budowlanych, dają także okazje do indywidualnych rozmów, 
bezpośredniej wymiany opinii i poglądów, co stanowi pole do realizacji działalności 
samopomocowej. Spotkania z przedstawicielami Rady DOIIB, którzy zawsze biorą udział  
w spotkaniach, umożliwiają zgłaszanie postulatów i wniosków dotyczących działalności izby. 
Szczególną wartość mają spotkania z zapraszanymi przedstawicielami PINB i administracji 
budowlanej, które pozytywnie wpływają na zrozumienie i uzgodnienie aktualnych lokalnych 
wymagań w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.     
 
Dla przypomnienia – w grudniu 2010 r. Rada DOIIB podjęła uchwałę nr 170//2010 w sprawie 
organizacji statutowej działalności okręgowych delegatów w ich obwodach wyborczych. 
Uchwała określała cele i zasady organizacji obwodowych zespołów członkowskich jako 
zespołów pomocniczych Rady DOIIB w celu stworzenia możliwości aktywnych działań 
delegatów i członków DOIIB  na terenie obwodów wyborczych.  
 
Zestawienie danych o OZC: 

rok 
powołania 

OZC 
nazwa OZC 

liczba 
członków 

nazwisko 
przewodniczą

cego 

spotkania zorganizowane w roku  
i liczba uczestników 

2011 2012 2013 

2011 

kamiennogórski 21 
Włodzimierz 

Lewowski 

18.XI 
Krzeszów 
59 osób 

13.IV 
Mysłakowice 
132 osoby 

  

świdnicki 4 
Daniel 

Jarząbek 

5.XI 
Świdnica 
57 osób 

    

2012 

trzebnicki 10 
Wiesława 
Grzelka-

Zimmermann 

 

26.VI 
Trzebnica 
67 osób 

i 
25.X 
Psary 

44 osoby 

31.I 
Żmigród 
40 osób 

jaworski 5 
Mieczysław 
Panasiuk 

  
5.X 

Jawor 
72 osoby 

21.X 
Muchów 
40 osób 

kłodzki 6 Zbigniew Wnęk   

23-24.XI 
Kudowa Zdrój 

77 osób (wraz z 
obwodem 

ząbkowickim) 

21-22.VI 
Srebrna Góra 

93 osoby 
(wraz z 

obwodem 
ząbkowickim) 

dzierżoniowski 4 Zenon Naskręt   
7.XII 

Dzierżoniów 
91 osób 
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ząbkowicki 3 Dariusz Miernik   

23-24.XI 
Kudowa Zdrój 

(wraz z 
obwodem 
kłodzkim) 

21-22.VI 
Srebrna Góra 

(wraz z 
obwodem 
kłodzkim) 

 
 
ad 3.  
Organizacja pracy biura DOIIB 
 
W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudnionych było 13 etatowych pracowników:  

 Kierownik Biura - 4 /5 etatu        

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

 Główny Specjalista (obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej) - 1 etat 

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

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

 Z-ca Głównej Księgowej - 1/2 etatu 

 Asystent Księgowy - 1 etat  

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

 Radca Prawny - 1/2  etatu  (obsługa  wszystkich  organów DOIIB  i  2 x  w tygodniu 
dyżury w celu nieodpłatnego udzielania porad Członkom Izby). W roku 2013 z porady 
prawnej skorzystało 70 osób. 

 Specjalista ds. administrowania obiektem DOIIB - 4/5 etatu. 
 
Tak jak w latach ubiegłych, na podstawie zawartej umowy, współpracował z Radą DOIIB 
Biegły Rewident Księgowy.  
Obsługę prawną prowadził zatrudniony w izbie radca prawny oraz doraźnie dwie kancelarie 
prawne (na podstawie zawartych umów) - wspomagające prace organów Izby.   
Biura DOIIB, bez zmian, czynne były codziennie od 8:00 do 16:00, a w środy od 9:00 do 
17:00.   
Na przestrzeni minionych 4 lat stan zatrudnienia zwiększył się z 11 do 13 osób, przy czym 
suma etatów wzrosła o 1,5 etatu.  
Praca Biura cieszy się wysoką oceną członków Rady i wielu członków izby, obsługiwanych 
przez etatowych pracowników DOIIB. 
 
 

ad 4.  
Aktualizacja bazy danych Członków DOIIB i wydawanie zaświadczeń o przynależności 
do izby, w tym elektronicznych  
 
Baza danych Członków DOIIB była w sposób ciągły modyfikowana i uzupełniana. 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa obejmował 15886 kartotek.  
Liczba ta obejmuje: 

 10026  osób z czynnym członkostwem; 

 1693 osób z zawieszonym członkostwem, z których 1575 osób złożyło wniosek  
o zawieszenie, a 118 osób zostało zawieszonych na skutek zaległości składkowych; 

  4149  osób skreślonych, w tym: 383 osoby skreślone na wniosek zainteresowanych,  
3424 osoby skreślone z powodu zaległości składkowych, 342 osoby, których członkostwo 
ustało z powodu śmierci.  

 18  osób skreślonych z powodu przeniesienia do innej izby okręgowej 
Powyższe zestawienie nie zawiera wpisów transgranicznych, których w roku 2013 dokonano 
5. 
W roku sprawozdawczym biuro DOIIB wydało 12104 zaświadczeń o przynależności do Izby, 
ważnych na okres 6 lub 12 miesięcy, wysłało 1729 przypomnień o braku bieżących składek  
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i 489 zawiadomień o wszczęciu procedury zawieszenia lub skreślenia w prawach 
członkowskich oraz 9618 zaproszeń na zebrania wyborcze. 
Tak jak w latach ubiegłych, zaświadczenia potwierdzające członkostwo w izbie i posiadanie 
obowiązkowego ubezpieczenia OC wystawiane były w dniu zaksięgowania składek na 
indywidualnych  kontach   i   wysyłane   do  Członków  izby  listami  poleconymi  dwa  razy   
w tygodniu. Wraz z zaświadczeniami Członkowie otrzymali karty członkowskie ważne na rok 
kalendarzowy. Wykaz miejsc, w których karty uprawniały do korzystania z preferencyjnych 
warunków zamieszony był na stronie internetowej Izby. 
Każdy   Członek   izby,   ze   strony   internetowej   PIIB,   może   samodzielnie   pozyskiwać 
elektroniczną wersję zaświadczenia. Z takiej możliwości korzysta coraz większe liczba 
członków izby. 
 
Statystycznie w III kadencji: 

  2010 2011 2012 2013 

REJESTR CZŁNKÓW - liczba wszystkich 
kartotek 
w tym: 

14533 14976 15437 15886 

osób z czynnym członkostwem 9976 10036 10049 10026 

osób z zawieszonym członkostwem,  
w tym:  
- zawieszonych na wniosek 
- zawieszonych za zaległości składkowe 

1101 
 

987 
114 

1272 
 

1133 
139 

1465 
 

1315 
150 

1693 
 

1575 
118 

osób skreślonych, 
w tym: 
- skreślonych na wniosek 
- skreślonych za zaległości składkowe 
- zmarłych 

3426 
 

300 
2902 
224 

3668 
 

350 
3051 
267 

3916 
 

366 
3249 
301 

4149 
 

385 
3424 
342 

 Liczby w tabeli są sumą określonych członków od początku działania izby  

 

ad 5.  
Dystrybucja informacji i prasy fachowej  
 
Analogicznie do roku poprzedniego, DOIIB wysyłała do zainteresowanych Członków 
czasopisma branżowe (numery wydane w pierwszych czterech miesiącach roku).   
W roku 2013 wysłano:  

 Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik) -    724 egz. 

 Drogownictwo (miesięcznik)     -    690 egz. 

 Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik)  -    473 egz. 

 Gospodarka Wodna (miesięcznik)    -    119 egz. 

 INPE (miesięcznik)      -    779 egz. 

 Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik)   -   2676 egz. 

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

 Materiały Budowlane (miesięcznik)    -     396 egz. 

 Przegląd Budowlany (miesięcznik)    -   1127 egz. 

 Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik)   -         4 egz. 

 Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik)   -       56 egz. 

 Spektrum - biuletyn SEP (2-miesięcznik)   -     108 egz. 

 Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik)  -       35 egz. 

 Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik)  -       32 egz. 

 Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik)  -       20 egz. 

Pozostałe numery czasopism w roku 2013 każdy członek mógł zamówić indywidualnie na 
preferencyjnych warunkach, wynegocjowanych przez DOIIB. 
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Statystycznie w III kadencji: 

  2010 2011 2012 2013 UWAGI 

wysyłka czasopism (liczba 
egzemplarzy) 

39458 15455 7374 7255 
W roku 2012 zrezygnowano z 
masowej wysyłki na korzyść 
wysyłki do zainteresowanych 

korzystanie z zasobów norm 
DOIIB (liczba osób) 

140 95 25 18 

od czasu wprowadzenia 
możliwości dostępu do norm 
on-line na portalu PIIB, liczba 
osób maleje  

liczba adresów e-mailowych 
do wysyłki informacjami o 
szkoleniach 

  1700 2078 1721   

korzystanie z zasobów 
bibliotecznych PIIB 

  76 69 62   

 

Na mocy uchwały KR PIIB nasza izba  poniosła większą część kosztów wysyłki miesięcznika 
PIIB „Inżynier Budownictwa” do wszystkich niezawieszonych członków DOIIB. W roku 2013 
w sumie wysłano ponad 110 tys. egzemplarzy tego czasopisma. 
 
Bez zmian funkcjonowało w DOIIB komputerowe stanowisko informacji technicznej dla 
Członków izby z dostępem do internetu. Z zasobów norm w 2013 roku skorzystało 18 osób.  
Liczba adresów, na które wysyłane są mailowe informacje dotyczące szkoleń wynosi 1721.   

 
Strona internetowa DOIIB była na bieżąco uzupełniana i rozbudowywana.   
W wydzielonej strefie dostępnej dla aktywnych członków izby bez zmian udostępniany jest  
Serwis Budowlany ABC Wolters Kluwer w wersji Platinum zawierającej Miejscowe Plany 
Zagospodarowania Przestrzennego, a także akty prawne z zakresu planowania  
i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, 
geodezji i kartografii, normalizacji i certyfikacji, bezpieczeństwa pracy w budownictwie, 
mieszkalnictwa, energetyki, ochrony środowiska, zamówień publicznych, polityki pieniężnej  
i ubezpieczeń gospodarczych. Ponadto program obejmuje pytania i odpowiedzi specjalistów 
oraz możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi fachowców w terminie kilku dni 
roboczych. Program zawiera stale uzupełniany zbiór ponad 4500 orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich 
sądów administracyjnych oraz innych.  Opublikowano w nim także ponad 500 edytowalnych 
wzorów wniosków, decyzji, umów i pism. W roku 2013 na listę użytkowników Serwisu 
Budowlanego Platinum wpisało się 51 osób, tym samym jest już 354 użytkowników w/w 
serwisu. 
Także od 2012 r. członkowie DOIIB mają dostęp on-line do e-Sekocenbud – narzędzia 
pomocnego w pracy inżynierskiej. Program zawiera informacje przydatne przy 
projektowaniu, kosztorysowaniu i realizacji robót, w tym ceny: materiałów, sprzętu, 
jednostkowe robót, obiektów budowlanych, wyposażenia i urządzeń a także klasyfikację 
podziału budynków i budowli inżynierskich.  
Począwszy od października 2013 r. baza udostępnionych na stronie internetowej programów  
została rozszerzona o dostęp do norm SEP wspomagających pracę inżynierów branży 
elektrycznej. 
Statystyki rejestracji wejść w roku 2013 wykazują wzrost zainteresowania inżynierów 
dostępem do publikacji i norm.: 
1. Szkolenia przez internet –   średnio 38 wejść/ m-c,   
2. Serwis Budowlany ABC Wolters Kluwer - średnio 36 wejść/ m-c, 
3. e-Sekocenbud - średnio 46 wejść/ m-c,  
4. Normy SEP - średnio 58 wejść/ m-c. 
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Na stronie internetowej DOIIB zamieszczane są również szkolenia on-line, materiały z części 
szkoleń organizowanych przez DOIIB oraz wykłady. Szczegółowy ich wykaz podany jest  
w punkcie 9 sprawozdania.  
Na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje i komunikaty, w tym informacje dotyczące 
szkoleń, posiedzeń Rady i działań Izby. W zakładce „PRACA” publikowane są oferty pracy 
zgłaszane do izby.   
Swoje zakładki na stronie internetowej mają organy Izby tj. Okręgowa Rada DOIIB, 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowa Komisja Rewizyjna, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny. 
Wszystkie numery czasopisma DOIIB pt. „Budownictwo Dolnośląskie” są dostępne w formie 
elektronicznej na stronie internetowej.   
 
Z poziomu strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl, od 
lipca 2012 r. jest możliwy dostęp do Biblioteki Norm PKN. 
 
Na podstawie Porozumienia o współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników 
Budownictwa Odział we Wrocławiu, Członkowie DOIIB 62 razy skorzystali z bezpłatnego 
dostępu do zasobów bibliotecznych Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB.  
 

 
ad 6.  
Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” i jego publikacja  
 
Czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” w roku 2013 ukazało się trzy razy: w styczniu, 
czerwcu i wrześniu. 
Rada Programowa została wymieniona w pierwszej części Sprawozdania.  
Redakcję tworzyli: Redaktor naczelna Agnieszka Środek i Redaktorzy prowadzący Mateusz 
Myślicki (nr 1 i 2) oraz Szymon Maraszewski (nr 3). Zapraszano do współpracy autorów 
gwarantujących wysoki poziom publikowanych materiałów. Artykuły grupowane były  
w następujących działach: samorząd zawodowy, aktualności, wydarzenia, inżynierowie 
Dolnego Śląska, ciekawe realizacje, bezpieczeństwo na budowie, trochę historii, pomysł na 
weekend,  
Jak w roku ubiegłym oprócz wersji elektronicznej dostępnej na naszej stronie internetowej, 
zdecydowano o ograniczonej ilości druku czasopisma, które było dystrybuowane na terenie 
Dolnego Śląska do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, Wydziałów 
Budownictwa i Architektury w Starostwach Powiatowych, okręgowych izb budownictwa na 
terenie Polski oraz zaprzyjaźnionych izb zagranicznych, uczelni wyższych Dolnego Śląska 
kształcących inżynierów kierunków budowlanych, a także innych osób związanych z naszym 
środowiskiem. Czasopismo było również rozdawane uczestnikom Forum Inżynierskiego, Gali 
Inżynierskiej i obwodowych zebrań wyborczych. 

 
 

ad 7.  
Wdrożenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych 
danych osobowych 

Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, Dolnośląska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa wprowadziła Politykę Bezpieczeństwa oraz Instrukcję Zarządzania 

Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.  

Została wdrożona dokumentacja opisująca sposób przetwarzania danych osobowych oraz 

środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych 

odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii objętych ochroną.  
W ramach realizacji tego przedsięwzięcia zmodernizowano istniejący system informatyczny, 
w tym: rozbudowano serwer i doposażono serwerownię, zakupiono oprogramowania Novell 
Zenworks dla wszystkich stanowisk, zakupiono oprogramowania i dostosowano istniejące 

http://www.piib.org.pl/
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indywidualne oprogramowania obsługujące OKK, wdrożono i przeprowadzono migracje 
danych. Zakupiono nowe i zmodernizowano stare meble biurowe dla spełnienia wymogów 
Polityki Bezpieczeństwa.  
 
 

ad 8.  
Przygotowanie i organizacja obwodowych zebrań wyborczych w celu wybrania 

delegatów okręgowych IV kadencji  

W celu dokonania wyborów delegatów na kadencję 2014-2018, Rada DOIIB podjęła uchwałę 
o podziale obszaru działania DOIIB na 34 obwody wyborcze, zgodnie z podziałem 
administracyjnym województwa oraz miasta Wrocławia na dzielnice.  Przyjęto zasadę, że na 
każdą rozpoczętą grupę 75 członków DOIIB w obwodzie wybierany jest 1 delegat. Dało to 
liczbę 175 delegatów. Ustalono zasady organizacji zebrań wyborczych w obwodach, ich 
harmonogram (od 30.10.2013 r. do 23.01.2014 r.) oraz przyjęto regulamin obwodowych 
zebrań wyborczych na zjazdy DOIIB w kadencji 2014-2018. Program zebrań wzbogacony był 
szkoleniami o tematyce wybranej spośród pięciu, wymienionych w punkcie 9 w tabeli 
zestawiającej szkolenia w roku 2013. Zebrania przebiegały bez zakłóceń. Do końca 2013 r. 
wybrano ok. 60 % delegatów sprawujących już wcześniej tę funkcję, 40 % stanowią delegaci 
wybrani po raz pierwszy. Zauważalna była słaba frekwencja, wynosząca ok. 60% frekwencji 
sprzed 4 lat. (od 31,4% w Strzelinie do 4,2% we Wrocławiu-Fabryczna). Podobną tendencję 
zaobserwowano w całej Polsce.  
 
 
ad 9.  
Organizacja szkoleń dla Członków DOIIB, w tym szkoleń przez internet, pomoc 
finansowa w indywidualnym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Członków Izby  
 
W roku 2013 DOIIB zorganizowała dla swoich Członków 28 szkoleń we Wrocławiu i w innych 
miastach Dolnego Śląska. Starano się zróżnicować tematykę - oprócz ogólnych szkoleń, np. 
dotyczących prawa budowlanego, były także szkolenia istotne dla poszczególnych branż. 
Materiały szkoleniowe z odbytych spotkań publikowane są na stronie internetowej. Szkolenia 
odbywały się również podczas spotkań wyborczych, co pozwoliło dotrzeć z informacjami  
i wiedzą do szerszego grona odbiorców. Zorganizowano dwie wycieczki techniczne  
o charakterze szkoleniowym. Ogółem w szkoleniach wzięło udział 2290 członków DOIIB,  
w tym 513 członków uczestniczyło w szkoleniach podczas zebrań wyborczych. W niektórych 
szkoleniach brali również udział zainteresowani studenci. Część spotkań poświęconych 
doskonaleniu kwalifikacji zawodowych była w całości lub częściowo organizowana przez 
zespoły członkowskie, które wybierały interesującą ich tematykę i zwykle bardzo skutecznie 
szukały sponsorów z branży budowlanej .  

 
 

ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DOIIB W ROKU 2013 
 

l.p. Tytuł szkolenia Prowadzący Data Miejsce 
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UWAGI 

1 
Projektowanie posadowień bezpośrednich wg 
Eurokodu 7 

dr inż. Olgierd Puła 
dr inż. Maciej 
Hawrysz 

28.01.13 Wrocław 4 82 

  

22.02.13 Wałbrzych 4 23 

27.02.13 
Jelenia 
Góra 

4 16 

12.04.13 Legnica 4 35 



-19- 

 

2 

Spotkanie szkoleniowe członków obwodu 
trzebnickiego: 
1. Modernizacja układów grzewczych jako 
źródło oszczędności i pobudzeń rynku 
budowlanego. 
2. Energia odnawialna – pompy ciepła 

mgr inż. Piotr Turski 
mgr Anna Kowalczyk 

31.01.13 Żmigród 2,5 40 
inicjatywa 

OZC  

3 
Wycieczka techniczna pt. Rekonstrukcja 
Zespołu Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie. 

mgr Jerzy 
Lewandowski 

31.01.13 Żmigród 0,5 40 
inicjatywa 

OZC  

4 

Utrzymanie  i  kontrola  stanu  technicznego  
obiektów  budownictwa  mieszkaniowego  i  
użyteczności  publicznej w  świetle  aktualnych  
zmian  prawa  budowlanego  oraz przepisów  
wykonawczych  –  stan prawny 01.01.2013 

mgr inż. Zbigniew 
Dzierżewicz 

20.02.13 Wrocław 5 63 

  

21.02.13 Legnica 5 66 

13.03.13 Wałbrzych 5 44 

14.03.13 
Jelenia 
Góra 

5 69 

5 
III Wrocławskie Seminarium Inżynierskie: 
"Nowoczesna prefabrykacja betonowa i 
autoklawizowany beton komórkowy" 

J. Kostrzewski 
K. Janczura 
T. Rybarczyk 
R .Walkowiak 
B. Karczewski 
P. Szymanowski 
G. Bajek 
G.Kumor 
J.Zdzichowski 
G.Gizka 

28.02.13 Wrocław 3,5 96   

6 
Szkolenie w ramach Targów 
ELEKTROTECHNIKA 2013 

  11-13.03.13 Warszawa 7 36   

7 
Cykl szkoleń w ramach Targów Budownictwa 
TARBUD 2013 

mgr inż. Wojciech 
Laska  
mgr inż. arch. 
Zbigniew Maćków  
mgr inż. Michał 
Ptaszyński  
mgr Szymon Konop  
mgr inż. Mirosław 
Piasecki  
mgr inż. Jerzy 
Żurawski  
mgr inż. Marcin 
Pławecki  
mgr Anna Kowalczyk  
mgr Dariusz Cebula 

22.03.13 Wrocław 3,5 13   

8 

X-lecie DOIIB  
Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
członków powiatów lubańskiego i 
zgorzeleckiego  
1. Problemy związane z procedurami 
formalno-prawnymi przy wydawaniu 
pozwolenia na budowę.  
2. Zakończenie procesu inwestycyjnego w 
świetle ustawy Prawo budowlane.  
3. Wymogi przepisów ochrony 
przeciwpożarowej w projektowaniu i 
realizacji obiektów budowlanych.  
4. Najczęstsze przyczyny wypadków przy 
wykonywaniu robót budowlanych oraz 
nieprawidłowości stwierdzone podczas 
kontroli PIP. 

mgr inż. Elżbieta 
Mochalska 
mgr inż. Bożena 
Nawrot 
mgr inż. Mariusz 
Sobecki 
mgr inż. Mirosław 
Kocuba 
mgr inż. Jarosław 
Siegieda 

04.04.13 Zgorzelec 3,5 67   

9 
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i 
liniach niskiego napięcia. Cz.1 

dr inż. Lech 
Danielski 
dr inż. Witold 
Jabłoński 

07.05.13 Wrocław 5 95 

szkolenie 
zorganizowa
ne razem z 
SEP Oddz. 
Wrocław 
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10 

X-lecie DOIIB 
Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
członków powiatów średzkiego i 
wołowskiego 
1. Problemy związane z procedurami 
formalno-prawnymi przy wydawaniu 
pozwolenia na budowę. 
2. Zakończenie procesu inwestycyjnego w 
świetle ustawy Prawo budowlane. 
3. Bezpieczeństwo pracy na budowie. 
4. Wymogi przepisów ochrony 
przeciwpożarowej w projektowaniu i 
realizacji obiektów budowlanych. 
5. Systemy zabezpieczeń przeciw 
pożarowych. 

mgr inż. Jarosław 
Głowacki 
mgr inż. Marcin 
Pławecki 
mgr inż. Mariusz 
Sobecki 
mgr inż. Ryszard 
Topolski 
mgr inż. Krzysztof 
Wróbel 
mgr inż. Jadwiga 
Zawada 

14.05.13 
Środa 
Śląska 

3 40   

11 

Nowe warunki techniczne a projektowanie 
budynków niskoenergetycznych NF40 i 
pasywnych NF15 zgodnie z wymaganiami 
NFOŚiGW 

mgr inż. Jerzy 
Żurawski 

22.05.13 Wrocław 4 35 

szkolenie 
zorganizowa
ne razem z 
Dolnośląską 
Agencją 
Energii i 
Środowiska 

12 

X-lecie DOIIB 
Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
członków powiatów oławskiego i 
strzelińskiego 
1. Utrzymanie obiektów zabytkowych – 
procedury formalno-prawne. 
2. Problemy związane z procedurami 
formalno-prawnymi przy wydawaniu 
pozwolenia na budowę. 
3. Zakończenie procesu inwestycyjnego w 
świetle ustawy Prawo budowlane. 
4. Ocena stanu bezpieczeństwa na 
dolnośląskich budowach. 
5. Ochrona przeciwpożarowa obiektów – 
wybrane zagadnienia. Uzgadnianie 
dokumentacji technicznej – wybrane 
zagadnienia. 

mgr inż. arch. 
Małgorzata 
Kolbuszewska 
mgr Patrycja Okoń 
mgr inż. Barbara 
Pawnuk 
mgr inż. Marcin 
Pławecki 
mgr inż. Dariusz 
Redlicki 
mgr inż. Mariusz 
Sobecki 
mgr inż. arch. 
Barbara Witkowska 
mgr inż. Jadwiga 
Zawada 

24.05.13 Strzelin 3 57   

13 

X-lecie DOIIB 
Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
członków powiatów oleśnickiego i 
milickiego 
1. Utrzymanie obiektów zabytkowych – 
procedury formalno-prawne 
2. Odbiory obiektów budowlanych w świetle 
obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych 
3. Organizacja bezpiecznej pracy na 
budowie 
4. Bezpieczne rusztowania - rola nadzoru 
przy budowie i eksploatacji rusztowań  

mgr inż. Danuta 
Gawęcka 
mgr Ewa Kica 
mgr Łukasz Nadzieja 
mgr inż. Dariusz 
Redlicki 
mł. kpt. mgr inż. Piotr 
Węglewski 

14.06.13 Oleśnica 2,5 68   

14 

Wycieczka techniczna Świętojański Rejs 
Budowlańców 
1.Budowa AFRYKARIUM na terenie Ogrodu 
Zoologicznego we Wrocławiu 
2. Modernizacja Wrocławskiego Węzła 
Wodnego 

dr inż. Leszek 
Budych 
mgr inż. arch. Dorota 
Szlachcic 

19.06.13 Wrocław 4,5 68   

15 
Spotkanie szkoleniowe członków obwodu 
jaworskiego: 
Warsztaty geotechniczne 

prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Parylak 
mgr inż. Tomasz 
Kowalski 
mgr inż. Włodzimierz 
Lewowski 

21.06.13 Muchów 6 30 
inicjatywa 

OZC  
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16 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków 
powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego i 
ząbkowickiego 
1. Zakończenie procesu inwestycyjnego – 
aspekt prawny, procedury. Zawiadomienie o 
zakończeniu budowy – omówienie regulacji art. 
54 ustawy Prawo budowlane 
2.  Obowiązkowe Ubezpieczenia Zawodowe – 
przykłady problemów przy likwidacji szkód z 
ubez-pieczenia odpowiedzialności zawodowej 
inżynierów budownictwa 
3. Zawieranie dodatkowych klauzul w formie 
doubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
cy-wilnej przy prowadzonych robotach 
budowlanych Procedury legalizacyjne i 
naprawcze – art. 48, 49b i 50-51 ustawy Prawo 
budowlane  
4. Zakończenie procesu inwestycyjnego – 
aspekt prawny, procedury. Pozwolenie na 
użytkowanie – omówienie procedury oraz 
najczęściej pojawiających się uchybień ze 
strony inwestora i ich wpływ na uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie  

mgr Anna Getler 
mgr Agnieszka 
Znamiec 

21-22.06.13 
Srebrna 
Góra 

6 93 
inicjatywa 

OZC  

17 
Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów pod 
budynki i instalacje podziemne 

mgr inż. Piotr 
Jermołowicz 

25.06.13 Legnica 

4 

37 

  

26.06.13 Wrocław 71 

27.06.13 Świdnica 28 

28.06.13 
Jelenia 
Góra 

12 

18 

Forum Inżynierskie DOIIB  
1. Skuteczność organów izb inżynierów 
budownictwa i nadzoru budowlanego w 
dbałości o właściwe wykonywanie zawodu 
przez inżynierów budownictwa. 
2. Sytuacja inżyniera budownictwa, 
samorządu zawodowego i organów 
administracji architektoniczno-budowlanej w 
warunkach przepisów wprowadzanej ustawy 
o ułatwieniu dostępu do niektórych 
zawodów regulowanych oraz nowych 
przepisów ustawy Prawo budowlane  

mec. Krzysztof Zając 
mgr inż. Elżbieta 
Janiszewska-
Kuropatwa 

10-11.09.13 Lasocin 3 72   

19 

Nowe rozwiązania w technice sanitarnej  
1.Prawne i techniczne zasady stosowania 
systemów detekcji gazów. 
2.Bioclere®  – pierwsze w UE oczyszczalnie 
ścieków ze znakiem CE przeznaczone dla 
RLM>50. 
3.Systemy przesyłowe z wykorzystaniem 
tłoczni ścieków. 
 4.Jak budować energooszczędne instalacje 
klimatyzacyjne (systemy Multi, VRF, woda 
lodowa). 
5.Zbilansowana wentylacja hybrydowa. 

mgr inż. Krzysztof 
Chmielewski 
mgr inż. Małgorzata 
Helman-Grubba 
mgr inż. Robert 
Gozdalik 
mgr inż. Borys 
Skrzypczyński 
mgr inż. Tomasz 
Gawle 

04.10.13 Wrocław 3,5 46   

20 
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i 
liniach niskiego napięcia. Cz.2 

dr inż. Lech 
Danielski 

16.10.13 Wrocław 5 96 

szkolenie 
zorganizowa
ne razem z 
SEP Oddz. 
Wrocław 

21 
Building Information Modelling (BIM) - 
modelowanie informacji o budynku 

  05.11.13 Wrocław 5 11   

22 
Nowe wymagania prawne - przegrody 
przeźroczyste w budynkach 
energooszczędnych 

mgr inż. Jerzy 
Żurawski 

12.11.13 Wrocław 4 20 

szkolenie 
zorganizowa
ne razem z 
Dolnośląską 
Agencją 
Energii i 
Środowiska 

23 
Zawód zaufania publicznego – etyka i 
odpowiedzialność inżyniera budownictwa 

prof. dr hab. inż. Jan 
Biliszczuk 

21-22.11.13 Wrocław 9 5   

24 
Zawód zaufania publicznego – etyka i 
odpowiedzialność inżyniera budownictwa 

mgr Ewa Karkut-
Żabińska 

30.10.14 
Ząbkowic

e Śl. 
1 13 

ZEBRANIA 
WYBORCZE 09.11.13 

Wrocław 
Psie Pole 

1 25 

14.11.13 Lubań 1 17 
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16.11.13 Polkowice 1 15 

18.11.13 
Jelenia 
Góra 

(powiat) 
1 16 

04.12.13 Kłodzko 1 64 

06.12.13 Strzelin 1 22 

09.12.13 
Legnica 
(grodzki) 

1 10 

16.12.13 Góra 1 8 

19.12.13 
Środa 
Śląska 

1 13 

25 
Rola Państwowej Inspekcji Pracy w 
promowaniu standardów pracy w budownictwie 

mgr inż. Roman 
Hadryś 
Jarosław Głowacki 
mgr inż. Arkadiusz 
Lebiedziewicz 
mgr inż. Mirosław 
Hanusewicz 

04.11.13 
Wałbrzych 
(grodzki) 

1 21 

ZEBRANIA 
WYBORCZE 

14.11.13 
Wałbrzych 
(powiat) 

1 9 

21.11.13 Świdnica 1 52 

07.12.13. 
Wrocław 

Śródmieśc
ie 

1 36 

09.12.13 
Lwówek 

Śl. 
1 14 

12.12.13 
Wrocław 

Stare 
Miasto 

1 11 

13.12.13 
Dzierżonió

w 
1 52 

17.12.13 Jawor 1 27 

26 
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
inżynierów budownictwa 

mgr Anna Getler 
mgr Maria 
Tomaszewska-
Pestka 

07.11.13 
Jelenia 
Góra 

(grodzki) 
1 53 

ZEBRANIA 
WYBORCZE 28.11.13 

Legnicz 
(grodzki) 

1 32 

14.12.13 
Wrocław 

Fabryczna 
1 62 

27 Nowy Kodeks budowlany 
mgr inż. arch. Jacek 
Miller 

16.11.13 
Bolesławi

ec 
1 37 

ZEBRANIA 
WYBORCZE 21.11.13 Lubin 1 64 

19.12.13 Wołów 1 26 

28 
Praktyczne aspekty odpowiedzialności cywilnej i 
zawodowej inżyniera budownictwa 

mgr Robert Popielarz 28.11.13 Zgorzelec 1 17 
ZEBRANIA 

WYBORCZE 

      
2290 

 

 
 

ZESTAWIENIE SZKOLEŃ INTERNETOWYCH DOIIB: 
 
1. mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz 

Utrzymanie i kontrola stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego  
i użyteczności publicznej w świetle aktualnych zmian prawa budowlanego oraz 
przepisów wykonawczych – stan prawny na 01.01.2013 (szkolenie odbyło się w marcu 
2013) 
 

2. Józef Kostrzewski (Dyrektor Biura SPB) 
Prefabrykacja betonowa i autoklawizowany beton komórkowy w Polsce cz.1 (nagranie   
z dnia 28.02.2013) 
 

3. Krzysztof Janczura (Prezes Jordahl & Pfeifer/SPB) 
Współczesne konstrukcje z elementów prefabrykowanych cz.2  (nagranie z dnia 
28.02.2013) 
 

4. Product Manager Tomasz Rybarczyk (SPB/Solbet) 
Autoklawizowany beton komórkowy w świetle zrównoważonego rozwoju cz.3 (nagranie  
z dnia 28.02.2013) 
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5. Rober Walkowiak (Chryso Polska) 

Nowoczesne domieszki chemiczne. Pokonywanie barier w aspekcie produkcji 
prefabrykatów betonowych cz.4 (nagranie z dnia 28.02.2013) 
 

6. Prezes dr inż. Benedykt Karczewski (Astra Benedykt Karczewski) 
Włóknobetony. Betony lekkie cz.5 (nagranie z dnia 28.02.2013) 
 

7. Kongres CCC 2013 Komunikat cz.6 (nagranie z dnia 28.02.2013) 
 
8. Kierownik Działu Handlowego Piotr Szymanowski  

Prezentacja firmy Betard cz.7 (nagranie z dnia 28.02.2013) 
 

9. Prezes Grzegorz Bajek 
Prezentacja firmy Comfort Rakowice cz.8 (nagranie z dnia 28.02.2013) 
 

10. Dyrektor ds. Sprzedaży Janusz Kumor 
Prezentacja firmy Pekabex Bet cz.9 (nagranie z dnia 28.02.2013)  

 
oraz wykłady Forum Inżynierskiego DOIIB 2013 w Lasocinie"  z dnia 10.09.2013  
poprzedzone wstępem Przewodniczącego Rady DOIIB dr hab. inż. Eugeniusza Hotały,  

1. mec. Krzysztof Zając  
Sesja 1.1 - Skuteczność organów izb inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego  
w dbałości o właściwe wykonywanie zawodu przez inżynierów budownictwa  

 
2. Gilbert Okulicz-Kozaryn, Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB  

Sesja 1.2 - Skuteczność organów izb inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego  
w dbałości o właściwe wykonywanie zawodu przez inżynierów budownictwa  

 
3. Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB  

Sesja 1.3 - Skuteczność organów izb inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego  
w dbałości o właściwe wykonywanie zawodu przez inżynierów budownictwa  

 
4. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych 

GUNB 
Sesja 2 - Ustawa w sprawie deregulacji zawodów budowlanych oraz zmiany w ustawie 
Prawo budowlane  
 

a także 
5. dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr., prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Mieczysław 

Soboń 
III WROCŁAWSKIE SEMINARIUM INŻYNIERSKIE pt. "Nowoczesna prefabrykacja 
betonowa i autoklawizowany beton komórkowy" (nagranie z dnia 28.02.2013) 

 
Najbardziej popularnym szkoleniem w 2013r było szkolenie mgr inż. Zbigniewa Dzierżewicza 
z marca 2013 pt.: „Utrzymanie i kontrola stanu technicznego obiektów budownictwa 
mieszkaniowego i użyteczności publicznej w świetle aktualnych zmian prawa budowlanego 
oraz przepisów wykonawczych – stan prawny na 01.01.2013”.  
 
 
 

Rada DOIIB wspierała organizację i udział Członków Izby w konferencjach naukowo – 
technicznych dofinansowując te przedsięwzięcia po wcześniejszych indywidualnych 
analizach złożonych wniosków.  
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Lista konferencji i seminariów dofinansowanych przez DOIIB w 2013 r. 

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

dofinansowania 

1. 
III Europejski Kongres Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 

Regionalna Izba 
Gospodarcza w 
Katowicach 

Katowice 
16-18.09.2013 

 
3 000,00 zł 

2. 

II Konferencja Studentów i 
Doktorantów Wydziału 
Budownictwa Lądowego i 
Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej 

Koło Naukowe 
„KONKRET” przy Katedrze 
Konstrukcji Betonowych w 
Instytucie Budownictwa 
Politechniki Wrocławskiej 

Szklarska 
Poręba 

18-20.10.2013. 
 

1 000,00 zł 

3. 

 
XXIII Ogólnopolska 
Konferencja „Postęp w 
wodociągach” 

Polskie Zrzeszenie 
Inżynierów i Techników 
Sanitarnych Oddział 
Dolnośląski 

 
Wrocław 

24-25.10.2013 3 000,00 zł 

4. 

 
Forum Komunikacji Liderów 

 
Komitet Organizacyjny 
FKL  

 
Wrocław, PWr. 
26-27.10.2013 
 

1 000,00 zł 

 
 
W całej III kadencji:  

  2010 2011 2012 2013 

 
liczba szkoleń 
 + powtórzeń w powiatach 

 
10 
31 

 
24 
16 

 
25 
10 

 
28 
29  

(w tym 25 na 

zebraniach 
wyborczych) 

liczba uczestników 1446 1245 1590 2290 

średni koszt szkolenia / jednego uczestnika 
(PLN) 

75 145 107 110 

liczba konferencji i seminariów dofinansowanych 
przez DOIIB 

2 7 6 8 

kwota dofinansowania konferencji (PLN) 9000 22500 19000 28050 

indywidualne dofinansowania szkoleń  52 22 25 21 

kwota dofinansowania konferencji (PLN) 21915 9756 11116 9951 

 

Z dofinansowania indywidualnego, w związku z udziałem w kursach i szkoleniach,  w roku 
2013  skorzystało  21 osób na łączną kwotę 9.951 zł.  
 
W grudniu 2013 r. została ustalona lista rekomendowanych konferencji w roku 2014,  
w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę.  Są to: 

1. Kurs Mykologiczno - Budowlany „Ochrona Budynków przed wilgocią i korozją 
biologiczną” (Wrocław, 27.01.-14.03.2014 r.)   

2. Konferencja w ramach Targów „ELEKTROTECHNIKA 2014”,  
(Warszawa, 26-28.02.2014 r.) 

3. XIX Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI”  
(Szczyrk, 26-29.03.2014 r.) 

4. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETYCE” (Karpacz, 
13-16.05.2014 r.) 

5. AMCM 2014 – Analytical Models and New Concept in Concrete and Masonry Structures 
(Wrocław, 16-18.06.2014 r.) 



-25- 

 

6. 60 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki 
PZITB (Krynica, wrzesień 2014 r.) 

7. Seminarium „WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2014” (Wrocław, listopad 2014 r.). 
8. VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo i Trwałości Budowli” (Wrocław 13-

15.05.2014 r.) 
9. Międzynarodowa konferencja „Infrastruktura podziemna miast 2014” (Wrocław, 22-

23.10.2014 r.) 
oraz inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne na podstawie 
rekomendacji Przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB. 
 
Ustalono także listę rekomendowanych konferencji w roku 2014, których organizatorzy mogą 

być dofinansowani na podstawie złożonego wniosku. Czynione są starania, by  

w rekomendowanych konferencjach członkowie izby mogli uczestniczyć bezpłatnie  
w charakterze wolnego słuchacza, a izba wg listy obecności zapłaci symboliczne kwoty  
(ok. 100 zł) za ich udział. Na liście tych konferencji są: 
1. IX Konferencja Naukowo-Techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETYCE” (Karpacz, 

13-16.05.2014 r.). 
2. AMCM 2014 – Analytical Models and New Concept in Concrete and Masonry Structures 

(Wrocław, 16-18.06.2014 r.). 
3. Seminarium WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2014 (Wrocław, listopad  2014 r.). 
4. VI Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo i Trwałości Budowli” (Wrocław 13-

15.05.2014 r.). 
5.  Międzynarodowa konferencja „Infrastruktura podziemna miast 2014” (Wrocław, 22-

23.10.2014 r.). 
6. Inne konferencje organizowane przez ośrodki naukowe i techniczne lub inne instytucje  

z Dolnego Śląska na podstawie rekomendacji Przewodniczącego Rady i Skarbnika 
DOIIB. 

 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest ustawowym obowiązkiem samorządu 
zawodowego. Każdego roku rośnie liczba szkoleń, poszerzana jest ich tematyka.  
 
 
ad 10.  
Realizacja wniosków złożonych na XII Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB  
 
XII Zjazd Sprawozdawczy DOIIB odbył się 20 kwietnia 2013 r. W obradach wzięło udział 113 
Delegatów, co stanowi 60,5 % liczby uprawnionych. W Zjeździe udział wzięli  również  
zaproszeni członkowie organów oraz goście. 
W trakcie obrad delegaci podjęli 28 uchwał. Złożyli 13 wniosków, z których 3 (nr 6, 7, 8)  
Zjazd przekazał Okręgowej Radzie DOIIB w celu ich realizacji, 6 wniosków (nr 1, 2, 3, 5, 9, 
11) przekazał Okręgowej Radzie w celu ich rozpatrzenia, 2 wnioski (nr 10 i 12) przekazał do 
KR PIIB w celu ich rozpatrzenia, a 2 wniosków (nr 4 i 13) nie przyjął i nie nadał im biegu. 
Sposób realizacji wniosków zgłoszonych przez delegatów na XII Zjeździe Sprawozdawczym 
DOIIB skierowanych do realizacji przez Radę DOIIB został szczegółowo omówiony  
i uzasadniony w uchwale nr 140/R/2013 r. z dnia 26 września 2013 r. Uchwała została 
przesłana wszystkim delegatom oraz zamieszczona na stronie internetowej DOIIB   
w  zakładce „Uchwały Rady DOIIB”. Żaden z delegatów ani członków izby nie wniósł do niej 
zastrzeżeń.  
 
Wnioski zjazdowe o numerach  6, 7 i 8 zostały przekazane Radzie DOIIB do realizacji.  

Rada, po ich analizie stwierdziła, że: 

- Wniosek nr 6  

dotyczący konieczności zwiększenia ilości szkoleń branżowych (elektrycznych i sanitarnych) 

w terenie – poza Wrocławiem, zostanie zrealizowany  przez  Komisję Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego DOIIB, która zobowiązana została do uwzględnienia wniosku    

w planie szkoleń. 
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- Wniosek nr 7  

dotyczący  wystąpienia do PIIB w sprawie właściwych tłumaczeń na język angielski nazwy 

Izby oraz zawodów inżynierskich, został zrealizowany w następujący sposób: w dniu 24 

czerwca 2013 r. pismo wraz z załącznikami (wniosek nr 7 oraz informacje uzupełniające 

autorki wniosku) zostało wysłane do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dniu 28 

stycznia 2014 r. otrzymaliśmy niżej przytoczoną propozycję  Komisji Wniosków PIIB dot. 

sposobu rozpatrzenia wniosku:  

„Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie jest instytucją, która została uprawniona by 

narzucić tłumaczenie nazw specjalności, ani instytucji tłumaczom sporządzającym angielskie 

wersje stron internetowych.  

Należy pamiętać, że większość osób dokonujących np. tłumaczeń uprawnień budowalnych 

na potrzeby postępowań administracyjnych jest tłumaczami przysięgłymi, tj. wykonuje zawód 

regulowany. Aby zostać tłumaczem przysięgłym należy m.in. zdać egzamin który 

przeprowadzany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną pod patronatem Ministra 

Sprawiedliwości na podstawie odnośnego Rozporządzenia. Składa się on z dwóch części: 

- tłumaczenia pisemnego, z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język 

polski; 

- tłumaczenia ustnego, z języka polskiego na język obcy (tłumaczenie konsekutywne) oraz   

z języka obcego na język polski (tłumaczenie a vista). 

Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych ocen z obu części. 

Tłumacz przysięgły jest zobowiązany do wykonywania powierzonych mu zadań ze 

szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów 

prawa. 

Ponadto PIIB posługuje się dokumentami sporządzonymi przez profesjonalne biuro 

tłumaczeń, które przetłumaczyło m.in. instrukcję dotyczącą uznawania kwalifikacji 

zawodowych wraz z nazwami specjalności wymienionymi w Prawie budowlanym. Należy 

podkreślić, że dokument ten jest spójny z nazwami specjalności znajdującymi się w bazie 

zawodów regulowanych, monitorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

a prowadzoną przez Komisję Europejską (dostępna na stronie: http://ec.europa.eu).  

Należy pamiętać, że tłumaczenie nazwy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa funkcjonuje 

już ponad dziesięć lat i zmiana tej nazwy spowoduje ogromny problem z identyfikacją PIIB 

poza granicami kraju. Utrudni to nie tylko komunikację PIIB z podmiotami, z którymi już 

nawiązano współpracę, ale także wśród osób fizycznych, w świadomości których PIIB 

zaistniała jako Polish Chamber of Civil Engineers.  

Polska Izba Inżynierów Budownictwa nie ma również wpływu na to,  jak swoje nazwy własne 

tłumaczą inne instytucje, np. Uniwersytety Techniczne, PZITS, PZITB itd. 

Tłumaczenie pisemne to interpretacja znaczenia tekstu napisanego w języku źródłowym  

i stworzenie odpowiednika przekazującego to samo znaczenie w języku docelowym. 

Niejednokrotnie dany termin można przetłumaczyć na kilka sposobów o zbliżonym 

znaczeniu”. 

 

- Wniosek nr 8  

dotyczący wystąpienia do PINB w sprawie wyjaśnienia wydawania decyzji dotyczących 

ekspertyz wykonywanych przez inne osoby niż rzeczoznawcy, został zrealizowany  

w następujący sposób: członkowie Rady DOIIB pełniący funkcję Powiatowych Inspektorów 

Nadzoru Budowlanego przygotowali odpowiedzi na wniosek. Wyjaśnienia stanowią 

załączniki do niniejszej Uchwały. Ponadto, kwestia treści decyzji wydawanych przez PINB   

w tym zakresie została ujęta w programie obrad Forum Inżynierskiego 2013, w dniu  

10 września 2013 r. Dodać należy, że Rada podziela opinie Zespołu Prawno-
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Regulaminowego oraz Radcy Prawnego, że organy samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa nie mają prawnej delegacji do wystąpienia do PINB w  sprawie, której wniosek 

dotyczy. W uzasadnieniu wniosku zawarte jest stwierdzenie, że PINB wydają błędne 

decyzje. Rada DOIIB nie może firmować takiego zarzutu, gdyż nie jest organem 

nadzorującym PINB a ponadto nie ma podstaw do stawiania takich zarzutów we 

wnioskowanym wystąpieniu do PINB. 

 

Wnioski zjazdowe o numerach 1, 2, 3, 5, 9 i 11 zostały przekazane Radzie DOIIB  

do rozpatrzenia. Rada, po ich analizie stwierdziła, że: 

- Wniosek nr 1  

dotyczący uproszczenia procedur przyznawania zasiłków pomocy losowej wyłącznie do 

pisemnego oświadczenia z podpisem potrzebującego, nie może być zrealizowany. 

Uzasadnienie:  

zgodnie z obowiązującym w DOIIB Regulaminem przyznawania zapomóg finansowych, 

członkowie DOIIB mogą ubiegać się o zapomogę finansową w przypadku zdarzeń losowych, 

do wysokości kwoty wolnej od podatku, ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 26 tej ustawy, ze zwolnienia z podatku dochodowego 

korzystają zapomogi wypłacane z tytułów w tym przepisie wskazanych: indywidualne 

zdarzenie losowe (rozumiane jako zdarzenie nieprzewidywalne i niemożliwe do uniknięcia), 

klęska żywiołowa, długotrwała choroba i śmierć. Obowiązujący w DOIIB Regulamin  

przyznawania zapomóg losowych stanowi, że wysokość zapomogi powinna być 

dostosowana do sytuacji materialnej, rodzinnej i zawodowej członka Izby, a także jest 

uzależniona od wielkości posiadanych środków na koncie izby. Oznacza to, że aby 

prawidłowo zakwalifikować zdarzenie losowe korzystające ze zwolnienia podatkowego  

i ustalić adekwatną wysokość zapomogi, a jednocześnie racjonalnie gospodarować 

funduszem na ten cel przeznaczonym, organ izby ma prawo wymagać minimum 

dokumentów na okoliczności podane we wniosku o zapomogę. Brak dokumentów 

potwierdzających zaistnienie przesłanki udzielenia zapomogi zwolnionej od podatku 

dochodowego rodzi ryzyko, że organy skarbowe mogą zakwestionować zwolnienie 

podatkowe tego świadczenia. Organy skarbowe stoją na stanowisku, że zwolnieniu 

podatkowemu podlegają zapomogi, pod warunkiem udokumentowania przez osoby starające 

się o świadczenie stosownymi dowodami zaistnienia przesłanki zwolnienia podatkowego 

albowiem ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki 

prawne. 

 

- Wniosek nr 2  

dotyczący zaprojektowania i wykonania sygnetu z „logo” i nr uprawnień członka DOIIB,  

nie zostanie zrealizowany.  

Uzasadnienie:  

wniosek dotyczy sprawy niemieszczącej się w żadnej kategorii zadań samorządu 

zawodowego.  Nie ma uzasadnienia prawnego dla sygnowania projektów budowlanych logo 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Sygnowanie projektów logo DOIIB 

mogłoby sugerować współodpowiedzialność Izby za zawartość projektu. DOIIB nie może 

prowadzić działalności gospodarczej w zakresie projektowania 

 

- Wniosek nr 3  

dotyczący stworzenia zespołu mediacyjnego wspomagającego techników i inżynierów 

budownictwa w sporach zawodowych, nie zostanie zrealizowany. 

Uzasadnienie:  
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Na gruncie dotychczasowych uregulowań prawnych istnieje możliwość działania w tych 

sprawach istniejących już organów izby, którymi są Okręgowe Sądy Dyscyplinarne.  Zgodnie 

z art. 57 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn. zm.), okręgowe sądy 

dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za pisemną zgodą wszystkich stron, mogą 

rozpatrywać jako sądy polubowne, spory między członkami izby oraz między członkami izby 

a innymi podmiotami, jeżeli spory te dotyczą wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie.  

 

- Wniosek nr 5  

dotyczący zwiększenia wydatków na rzecz członków tak, aby stanowiły nie mniej niż 40% 

wydatków budżetowych Izby,  jest stale realizowany. 

Uzasadnienie:  

Wszystkie działania izby oraz ponoszone koszty są związane z działalnością statutową  

na rzecz jej członków. Rada realizuje budżet zatwierdzony przez Zjazd izby, w którym ponad 

70% wydatków przeznaczanych jest na bezpośrednią działalność statutową organów  

i działalność kierowaną indywidualnie na każdego członka DOIIB. Wszystkie zgłaszane 

przez członków organów izby oraz Obwodowe Zespoły Członkowskie Rady DOIIB inicjatywy  

w zakresie szkoleń i innych działań na rzecz członków są w pełni realizowane przez Radę 

DOIIB.  

       

- Wniosek nr 9  

dotyczący możliwości pozyskiwania przez Obwodowe Zespoły Członkowskie zewnętrznych 

środków finansowych (od sponsorów, dotacji, darowizn itd.) które to zasilałyby konto OZC  

i były przez nie wykorzystywane na własne cele statutowe, niezależnie od środków 

otrzymanych z budżetu Izby, nie może być zrealizowany. 

Uzasadnienie:  

Obwodowe Zespoły Członkowskie (OZC) powołane zostały w celu integracji Członków izby  

z danego obwodu oraz inicjowania przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym. OZC nie są 

organami izby, nie mają własnych celów statutowych i nie prowadzą odrębnej księgowości.  

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2001.5.42 z późn. zm.), Rada izby kieruje 

działalnością izby (art.19 ust.1 pkt 1 ustawy), Prezydium Rady reprezentuje izbę na zewnątrz 

i działa w jej imieniu ( art.21.ust.2 ustawy), a zgodnie z art. 58  ustawy, darowizny, zapisy  

i dotacje stanowią majątek samorządu zawodowego, którym zarządza właściwa rada izby. 

Regulamin Obwodowych Zespołów Członkowskich określa zakres finansowego wsparcia 

przedsięwzięć realizowanych przez OZC, którego wysokość jest uzależniona od możliwości 

finansowych DOIIB. Postanowienia tego Regulaminu dają wystarczającą podstawę  

do podejmowania różnorodnych działań statutowych przez delegatów i członków DOIIB, 

zrzeszonych w Obwodowych Zespołach Członkowskich. Uzasadnione merytorycznie wnioski 

OZC są w pełni finansowane. 

 

- Wniosek nr 11  

dotyczący sprzedaży „Domu w Przesiece” – intensyfikacja przez wyznaczenie osoby 

odpowiedzialnej,  jest w realizacji. 

Rada DOIIB uchwałą nr 99/R/2011 w dniu 09.06.2011r. w sprawie warunków, trybu i terminu 

zbycia nieruchomości w Przesiece powołała niżej wymienione osoby do przygotowania 

ogłoszeń i negocjowania warunków sprzedaży:  

- Andrzej Kudła   (Przewodniczący Zespołu ds. realizacji  inwestycji w Przesiece)  

- Janusz Szczepański  
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- Wiesława Grzelka-Zimmermann  

- Piotr Zwoździak  

- Jan Czupajłło.  

Rada DOIIB, uchwałą nr 90/R/2013 z dnia 20.06.2013 r., ustaliła warunki zbycia 

nieruchomości w Przesiece, obowiązujące do 30 września 2014 r. Ogłoszenia o sprzedaży 

nieruchomości są stale aktualizowane i zamieszczone również za granicą.   

 
Wnioski zjazdowe o numerach 10 i 12 skierowane za pośrednictwem Rady DOIIB do 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu ich rozpatrzenia, zostały 

przekazane Krajowej Radzie PIIB elektronicznie (e-mail z dnia 22.04.2013 r.) oraz pismem  

z dnia 25.04.2013 r.  

 

- Wniosek nr 10 

dotyczący zmiany rozporządzenia WSFTWB w sprawie możliwości zaliczania do praktyki 

zawodowej pracy w przedsiębiorstwach energetycznych i wodno-kanalizacyjnych, 

polegającej na ocenie zjawisk lub na samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień 

architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych. 

Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – wniosek odrzucić. Uzasadnienie:   

„Praktyka, zgodnie z art. 14 ustawy Prawo budowlane, powinna odbywać się przy 

bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych lub pełnieniu funkcji technicznej na 

budowie. O ile praca w nadzorze budowlanym pozwala na wejście na teren budowy 

kandydatowi zatrudnionemu w organie nadzoru budowlanego i uczestniczenie w ocenie 

zjawisk technicznych i techniczno-organizacyjnych, to praca w przedsiębiorstwach 

energetycznych, zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii 

elektrycznej oraz w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,  takiej możliwości nie daje. 

Poza tym, przedsiębiorstwa te zatrudniają inspektorów nadzoru inwestorskiego, a w działach 

inwestycji nie prowadzi się czynności wymagających fachowej oceny robót, gdyż ta 

rozstrzygana jest na budowie. Możliwe są ponadto sytuacje, gdy kandydat z tego 

przedsiębiorstwa nie ma wstępu na budowę, gdzie wymagane są ubezpieczenia od 

wypadków itp. Zatem ograniczone możliwości ewentualnych pobytów na budowie nie 

dawałaby wystarczającej praktyki dla samodzielnego działania w przyszłości. Z uwagi na 

zasadę określoną w art. 14 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, taka praktyka byłaby sprzeczna 

z zapisem tej ustawy. Praktycznie znalazło to zastosowanie w zapisach dotychczasowego 

rozporządzeniu, dlatego KKK opiniuje wniosek negatywnie”. 

 
- Wniosek nr 12 
dotyczący zmiany zapisu co do uprawnień architektonicznych ograniczonych jakie można  
w ramach funkcjonowania naszej Izby zdobyć i wykorzystywać w pracy zawodowej 
Stanowisko Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB: „Wniosek należy zwrócić do 
wnioskodawcy z prośbą o doprecyzowanie, w jakim zakresie należy wprowadzić zmianę 
wraz z podaniem propozycji przepisu”.  
 
ad 11.  

Odznaczenia członków DOIIB 

Z inicjatywy Rady DOIIB oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, jako organów uprawnionych 
uchwałą nr 20/07 podjętej przez VI Krajowy Zjazd PIIB w roku 2007, rozpatrzono wnioski  
i przyznano Odznaki Honorowe PIIB. 
 
W roku 2013 złotymi odznakami zostali odznaczeni: 

 dr hab. inż. Eugeniusz Hotała 

 mgr inż. Zbigniew Wnęk 
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 mgr inż. Andrzej Nalepka 

 mgr inż. Ewa Dobrowolska 

 prof. dr hab. inż. Krzysztof Parylak  

 mgr inż. Anita Fokczyńska 

 mgr inż. Władysław Juchniewicz 

 dr inż. Zygmunt Matkowski 
 
Srebrnymi odznakami zostali odznaczeni: 

 mgr inż. Ryszard Babik 

 mgr inż. Danuta Duch-Mackaniec 

 mgr inż. Stanisław Stojewski 

 mgr inż. Rainer Bulla 

 mgr inż. Adrian Ciejak 

 mgr inż. Jacek Oszytko 

 pan Włodzimierz Bartkowski 

 inż. Roman Piotrowski 

 inż. Andrzej Zdunek 

 mgr inż. Celina Krzyśko 

 dr inż. Krzysztof Schabowicz 
 
Ogółem Honorowe Odznaki PIIB otrzymało już 85 członków DOIIB: 

liczba odznaczonych  
członków DOIIB 

II kadencja III kadencja 

ogółem 

rodzaj odznaczenia 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Złote Odznaki Honorowe PIIB 3 2 3 3 6 8 25 

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB 15 12 2 13 7 11 60 

 
 
Na wniosek DOIIB poparty przez  PIIB, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej przyznał czterem członkom naszej Izby Odznaki Honorowe „ZA ZASŁUGI DLA 
BUDOWNICTWA” 
Odznaczeni zostali: 

 prof. dr inż. Kazimierz Czapliński 

 mgr inż. Anna Ficner 

 mgr inż. Janusz Szczepański 

 mgr inż. Stanisław Stojewski 
 
W roku 2011 mgr inż. Tadeusz Olichwer na wniosek KR PIIB został odznaczony Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę. 
 
Przypomnieć należy, że w roku 2012, w  związku z jubileuszem 10-lecia istnienia samorządu 
zawodowego, Rada DOIIB ustanowiła  medal „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa”. Medal jest przyznawany osobom fizycznym, niebędącym 
członkami DOIIB, za szczególny wkład w działalność, rozwój i podnoszenie prestiżu 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz w ochronę zawodowych 
interesów członków DOIIB. W roku jubileuszowym odznaczenia przyznano siedmiu osobom, 
prezydentom i dyrektorom zagranicznych izb inżynierów współpracujących z DOIIB oraz 
prezesowi Wrocławskiego Oddziału PZITB. 
W roku 2013 nie przyznano medalu, ale idea jego przyznawania jest nadal aktualna. 
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ad 12.  
Współpraca z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi 
kształcącymi inżynierów w zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi oraz ze 
stowarzyszeniami technicznymi 

Kontynuowano bardzo owocną współpracę  z  administracją  rządową  i  samorządową 
Dolnego Śląska. 
W ramach współpracy, 10 września w Lasocinie (gm. Pieszyce), po raz ósmy odbyło się 
Forum Inżynierskie DOIIB. W obradach wzięli udział: Prezes PIIB – Andrzej Roch Dobrucki, 
przedstawicielka GUNB w Warszawie – Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, Dolnośląski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Barbara Skultecka, Śląski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego – Jan Spychała, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego – Igor Śmietański, kierownicy oddziałów w Wydziale Infrastruktury 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Aneta Klimczak i Mariola Pacholak, Prezes 
Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Tadeusz 
Nawracaj, Przewodniczący Rad Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa (mazowieckiej, 
podkarpackiej, małopolskiej, śląskiej i opolskiej), Przewodniczący Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego PIIB – Gilbert Okulicz-Kozaryn, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB – Agnieszka Jońca oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego  
i  Kierownicy wydziałów administracji budowlanej z całego Dolnego Śląska. W obradach 
wzięło też udział wielu członków DOIIB. Przedmiotem obrad były sprawy związane ze 
współpracą Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego z organami DOIIB w zakresie 
dbałości o właściwe wykonywanie zawodu inżyniera przez członków izby oraz aktualny stan 
prac legislacyjnych nad ustawą o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych 
(w tym zawodu inżyniera budowlanego). Przedstawiono również projekty założeń do zmian w 
ustawie Prawo budowlane oraz założenia do ustawy Kodeks budowlany. Ożywiona i twórcza 
dyskusja uczestników Forum była potwierdzeniem, że środowisko budowlane mówi jednym 
głosem w sprawach ważnych dla naszego środowiska. Wśród dyskutantów dominował 
niepokój o negatywne skutki planowanych zmian legislacyjnych w zakresie tzw. deregulacji 
zawodu inżyniera budownictwa, która może skutkować obniżeniem jakości wykonywania 
zawodu inżyniera budownictwa oraz realnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów 
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budowlanych. Nie zabrakło też dyskusji o tym, że nasz zawód nie jest jeszcze odbierany 
przez społeczeństwo jako zawód zaufania publicznego, pomimo prawie 12 lat 
funkcjonowania samorządu zawodowego. Korzystając z obecności Pana Andrzeja Rocha 
Dobruckiego – Prezesa PIIB, poruszano też różne aktualne sprawy, związane z bieżącym 
funkcjonowaniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 
Spotkania z władzami samorządowymi powiatów dolnośląskich miały również miejsce 
podczas seminariów szkoleniowo-integracyjnych organizowanych w terenie przez 
Obwodowe Zespoły Członkowskie. Spotkania te zostały opisane w 9 sprawozdania. 
 
Członkowie Rady DOIIB reprezentowali izbę w ważnych spotkaniach branżowych, 
wykraczających poza obszar Dolnego Śląska. W  maju 2013  p. Wiesława Grzelka-
Zimmermann i p. Danuta Paginowska uczestniczyły w V Konferencji dla Budownictwa, 
zorganizowanej w Serocku przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów. We 
wrześniu 2013 p. Andrzej Pawłowski brał udział w III Europejskim Kongresie Małych              
i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanym w Katowicach przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą. 
Specjalnego odnotowania wymaga udział p. Wiesławy Grzelki-Zimmermann i p. Piotra 
Zwoździaka w „Wysłuchaniu publicznym dotyczącym rządowego projektu ustawy  
o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (druk 1576)”, które odbyło się  
w Gmachu Sejmu RP 24 września 2013 r., gdzie p. Piotr Zwoździak prezentował stanowisko 
inżynierów budownictwa w tej sprawie. 
 
Nie można również pominąć bieżącej współpracy z innymi okręgowymi izbami inżynierów 
budownictwa. Członkowie Rady brali udział w uroczystych spotkaniach innych izb 
okręgowych, omawiali tematy i organizację wspólnych szkoleń członków organów. 
Systematycznie wymieniali informacje i opinie w sprawach organizacji pracy biura izby.  
Najczęstsze kontakty DOIIB miała z Kujawsko-Pomorską, Łódzką, Małopolską, Mazowiecką, 
Opolską, Śląską, Świętokrzyską i Zachodniopomorską Okręgową Izbą Inżynierów 
Budownictwa. Rada Podkarpackiej OIIB gościła z wizytą techniczno-turystyczną we 
Wrocławiu i w Świdnicy, gdzie przyjmowali ją przedstawiciele DOIIB. Mierzalne efekty tej 
współpracy powinny są już widoczne w wielu obszarach.    
 
W oparcie o ustawowy obowiązek samorządu zawodowego Rada izby kontynuowała 
współpracę z uczelniami wyższymi kształcącymi inżynierów mogących, po odbyciu 
właściwych praktyk, ubiegać się o uprawnienia budowlane. Jak w latach ubiegłych 
dyskutowano na temat programów nauczania, zakresie wymogów stawianych ubiegającym 
się o uprawnienia budowlane oraz poziomu wiedzy młodych inżynierów. Przewodniczący 
Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała – został powołany przez PIIB do 6-osobowego zespołu 
ekspertów Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, która zajmuje się udzielaniem 
akredytacji uczelniom technicznym, w tym kształcącym na kierunku budownictwo.    
 
Mając na uwadze podnoszenie poziomu wiedzy przyszłych inżynierów, na szkolenia 
organizowane dla Członków DOIIB zapraszani byli, w ramach wolnych miejsc, studenci 
zainteresowani tematami szkoleń.  
Dobre relacje pomiędzy izbą i uczelniami kształcącymi inżynierów rożnych specjalności 
budowlanych umocniło wyróżnienie już po raz kolejny studentów – autorów najlepszych prac 
dyplomowych.  
W przeprowadzonej już ósmej edycji  Konkursu „Constructor Temporis Futuri” laureatami 
zostali: 
na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej: 
w maju 2013: 

 inż. Marcin Bańbuła 

 inż. Igor Drużbiak 

 inż. Paweł Rundera 
w listopadzie 2013 

 mgr inż. Agnieszka Daraż 
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 mgr inż. Tomasz Barbal 

 mgr inż. Piotr Lesiuk 

 mgr inż. Marcelina Thai Van 
 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej w listopadzie 2013:  

 mgr inż. Tomasz Mikołajczyk 

 mgr inż. Katarzyna Siekanowicz-Grochowina 
 
Najlepszy absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu, mgr inż. Adrian Hebisz, w listopadzie 2013 otrzymał dyplom uznania za 
interesującą magisterską pracę dyplomową. 
 
Idea wyróżniania przez Izbę absolwentów uczelni technicznych jest pozytywnie odbierana   
w całym środowisku inżynierskim i jest realizowana prawie przez wszystkie OIIB, przy czym 
wiele izb promuje również najlepszych  absolwentów techników i szkół zawodowych. 
 
Tak jak dotychczas, DOIIB zapraszała do współpracy w zakresie wspólnych działań i szkoleń 
branżowe Stowarzyszenia Techniczne zrzeszone w NOT, a także Dolnośląską Okręgową 
Izbę Architektów. W wykazie szkoleń przedstawiono tematy i nazwiska wykładowców - 
ekspertów różnych specjalności, czynnie działającymi w wymienionych powyżej 
organizacjach. Izba wspierała również szkolenia branżowe, organizowane przez  
stowarzyszenia. Podtrzymywany był stały kontakt  ze stowarzyszeniami technicznymi NOT 
zrzeszającymi inżynierów i techników poszczególnych specjalności budowlanych. 
Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń technicznych byli zaproszeni na uroczystą Galę 
Inżynierską, organizowana z okazji Dni Budownictwa. Wrocławski Oddział Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa podczas Gali Inżynierskiej uhonorował 
laureatów swojego konkursu „Dolnośląska Budowa Roku” oraz wyróżnił autorów najlepszych 
prac dyplomowych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. 
 
 
ad 13.  
Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów 
 
Podobnie jak w poprzednich latach, DOIIB utrzymywała kontakt z zaprzyjaźnionymi izbami 
zagranicznymi. W styczniu 2013 r., na zaproszenie strony czeskiej, dwuosobowa delegacja 
naszej izby gościła na 22 Walnym Zgromadzeniu Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów 
i Techników Okręgu Hradec Kralove. Podczas spotkania  p. Andrzej Pawłowski przedstawił 
informacje o działaniach DOIIB. Pani Anna Ficner, która od wielu lat współpracuje z kolegami 
z Czech, została uhonorowana medalem 20-lecia CKAIT. 
W kwietniu czescy koledzy, z przewodniczącym CKAIT z Hradec Kralove, byli gośćmi 
naszego XII Zjazdu.  
We wrześniowej Gali Inżynierskiej organizowanej z okazji Dolnośląskich Dni Budownictwa 
uczestniczył mgr inż. Wieland Sommer z Brandenburskiej Izby Inżynierów w Poczdamie, jej 
poprzedni prezydent, a wcześniej dyrektor biura. Łączy nas z nim wieloletnia współpraca,  
o której mówił podczas swojego wystąpienia. 
Okazją do spotkania z reprezentantami izb inżynierów z wielu krajów europejskich (m. in.  
z Czech, ze Słowacji, z Austrii, z Bułgarii) oraz niemieckich krajów związkowych, była 
uroczystość XX-lecia powstania Saksońskiej Izby Inżynierów. Okazjonalna gala z udziałem 
blisko 800 osób odbyła się 17.10.2013 r. w Wielkiej Hali Targowej w Lipsku będącej 
czołowym osiągnieciem sztuki inżynierskiej pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku. 
Relacja z tego spotkania została zamieszczona w numerze 4/2013 Budownictwa 
Dolnośląskiego. 
Bezpośrednie kontakty między naszą izbą a izbami zagranicznymi pozwalają na bieżąca 
wymianę informacji dotyczących sytuacji inżynierów i budownictwa w krajach europejskich, 
są także pomocne przy ocenie wniosków dotyczących świadczenia usług transgranicznych  
w Polsce przez osoby z zagranicy, a także w przypadku gdy polscy inżynierowie planują 
świadczenie usług za granicą. Regularnie prowadzona jest  wymiana czasopism i biuletynów 
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wydawanych przez poszczególne izby krajowe i regionalne. Czasopisma te (Deutsches 
IngenieurBlatt, Biuletyn Brandenburskiej i Saksońskiej Izby Inżynierów, ING service –
Informationen fur technisch wissenschaftliche Berufe, Stavebnictvi), dostępne są w siedzibie 
DOIIB we Wrocławiu. 
 
Na dzień dzisiejszy DOIIB na podstawie podpisanych porozumień współpracuje z pięcioma 
zagranicznymi izbami inżynierów: Saksońską z Drezna, Brandenburską z Poczdamu, 
Berlińską i Bawarską z Monachium oraz z Czeską Izbą Inżynierów i Techników Budownictwa 
z okręgu Hradec Kralove.   
 

 

ad 14.  
Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych 
 
Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych oraz często 
czynne wspieranie organizacji takich przedsięwzięć, tradycyjnie już stało się elementem 
umacniania w odbiorze społecznym pozycji inżyniera budownictwa, przedstawiciela zawodu 
zaufania publicznego.  
DOIIB uznaje, że należy również wspierać działania studentów przygotowujących się do 
zawodu inżyniera budownictwa, dlatego patronuje organizowanym przez nich wydarzeniom. 
Współuczestniczy przy wyłanianiu i nagradzaniu najlepszych prac dyplomowych na 
wydziałach kształcących na kierunkach związanych z budownictwem. Ten element opisany 
jest w punkcie 12 sprawozdania. 

 
W roku 2013 DOIIB objęła patronatem honorowym: 
1. Studencki  Konkurs Mostów Stalowych (19.04.2013) organizowany we Wrocławiu przez 

uczelnianą organizację studencką „Aktywni Budowniczy” oraz  Samorząd Studencki 
Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr., 

2. Letni Kurs Naukowy „Let me shaw you less can be more – Modern Architecture”           
(6-7.07.2013) organizowany we Wrocławiu przez organizację Studentów BEST PWr., 

3. II Konferencję Studentów i Doktorantów Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej (18-20.10.2013) w Szklarskiej Porębie organizowaną przez 
Koło Naukowe „KONKRET” przy Katedrze Konstrukcji Betonowych w Instytucie 
Budownictwa PWr., 

4. Forum Komunikacji Liderów (26-27.10.2013) na PWr. organizowane przez Komitet 
Organizacyjny FKL, 

5. Międzynarodowe Targi Budownictwa Ekologicznego i Energooszczędnego BUD-ECO 
oraz Konferencja „Dolnośląski dom energooszczędny i odnawialne źródła energii”  
(8-9.11.2013) organizowane przez Agencję Reklamową WIGOR, 

6. Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe pod hasłem „Obiekty mostowe w infrastrukturze 
miejskiej” (20-22.11.2013) organizowane przez Instytut Inżynierii Lądowej PWr., 

7. Konkurs „Dolnośląska Budowa Roku 2013” organizowany przez PZITB Oddział  
we Wrocławiu. 

DOIIB była również partnerem instytucjonalnym III Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw (16-18.09.2013) w Katowicach, organizowanego przez 
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przy udziale Śląskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Rok wcześniej DOIIB podpisała deklarację wsparcia organizacji Forum, 
będącego częścią w/w kongresu i rekomendowała swoim członom udział w tym wydarzeniu. 
 
W III kadencji izba obejmowała patronatem przedsięwzięcia o charakterze informacyjno – 
edukacyjnym. Ważne było stwarzanie możliwości spotkań i dialogu pomiędzy uczestnikami 
procesu inwestycyjnego,  a także prezentacji nowych technologii i rozwiązań.   
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ad 15.  
Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB 
 
Zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy losowej członkom DOIIB, uaktualnianym na 
początku każdego roku, w 2013 r. pozytywnie rozpatrzono 53 wnioski i wypłacono zapomogi 
finansowe na łączną kwotę 69000 zł, z czego kwota 37620 zł została wypłacona 33 osobom 
po śmierci członka DOIIB. Każdy wniosek był udokumentowany i szczegółowo 
przeanalizowany przez Prezydium Rady DOIIB lub Radę DOIIB.  
 
Fundusz zapomóg finansowych dla członków DOIIB w III kadencji przedstawiał się 
następująco: 
 

  

liczba 
udzielonych 

zapomóg 
(ogółem) 

kwota udzielonych 
zapomóg (ogółem)  

w PLN 

w tym liczba 
zapomóg  

po śmierci członka 
DOIIB 

kwota zapomóg 
udzielonych  
po śmierci  

członka DOIIB  
w PLN 

2010 42 53520     

2011 47 64420 33 37620 

2012 39 48510 24 27360 

2013 53 69000 33 37620 

 
 
 
ad 16.  
Administrowanie budynkiem DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu 
 
Budynek siedziby DOIIB utrzymywany jest w stanie pełnej sprawności technicznej. Na 
bieżąco prowadzono przeglądy okresowe budynku DOIIB. Stosownie do potrzeb usuwane 
były awarie, w tym  awaria sieci kanalizacyjnej, awaria zasilania i pompy p.poż .  
Zrealizowana została uchwała Rady DOIIB  nr 53/R/2013 z dnia 27.03.2013 r. w sprawie 
polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym DOIIB,  w ramach 
której zgodnie z uchwałą Rady DOIIB nr 89/R/2013 z dnia 20.06.2013 r. została 
zmodernizowana  serwerownia, istniejący system informatyczny i biurowy za kwotę 45,5 tys. 
złotych. 
Wobec wątpliwości formalno-prawnych odstąpiono od  realizacji uchwały Rady DOIIB           
nr 160/R/2013 z dnia 24.10.2013 r. dotyczącej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach 
biurowych, tj. w sprawie dostawy i montażu klimatyzacji typu MULTI-SPLIT w siedzibie 
DOIIB. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy analizy możliwości i koncepcji wykonania 
klimatyzacji w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu. 
Część gastronomiczna na parterze i w piwnicy obiektu nadal jest wynajmowana przez firmę  
PPUiH HERKULES Sp. z o.o. Prowadzona w niej restauracja „Globetrotter” jak w latach 
ubiegłych oferowała Członkom DOIIB okazującym się „Kartą członkowską” rabat  
w wysokości 15% rachunku. 

 

 
ad 17.  
Administrowanie nieruchomością w Przesiece, kontynuacja działań zmierzających do 
sprzedaży nieruchomości 
 
Uchwała Rady nr 90/R/2013r z dnia 20.06.2013 r. przedłużyła termin zbycia nieruchomości 
do dnia 30.09.2014 r. W celu realizacji tego zadanie kontynuowano ogłaszanie sprzedaży 
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obiektu na stronach internetowych w kraju i za granicą, zamontowano także banner 
ogłoszeniowy na budynku w Przesiece. Działania te spowodowały zainteresowanie sześciu 
potencjalnych kupców (w tym jednego z Wielkiej Brytanii). Po zapoznaniu się  
z dokumentacją obiektu i po wizji lokalnej żaden z zainteresowanych nie zdecydował się na 
zakup obiektu w cenie proponowanej przez DOIIB.  
Przez cały rok 2013 r. prowadzone były działania związane z utrzymaniem  
i zabezpieczeniem przed degradacją nieruchomości „Wzgórze Marty” w Przesiece. 
 W czerwcu 2013 roku został przeprowadzony przez inż. Wiesławę Grzelkę-Zimmermann 
przegląd techniczny budynku, po czym Zespół ds. realizacji inwestycji w Przesiece wraz  
z zaproszonymi członkami Rady DOIIB przeprowadził wizję obiektu. W wyniku podjętych 
przez Zespół ustaleń Rada DOIIB w dniu 29.09.2013 r. podjęła Uchwałę  Nr 135/R/2013  
w sprawie wykonania pilnych prac remontowych i porządkowych zabezpieczających budynek 
„Wzgórze Marty” w Przesiece. W celu podwyższenia atrakcyjności obiektu przeprowadzono 
prace porządkowe wokół budynku oraz wysprzątano wnętrze, usuwając zagrzybioną 
wykładzinę i zawilgocone drewniane podbicie dachu wraz z jego wypełnieniem. Wywiezione 
zostały stare zepsute meble i zniszczony sprzęt AGD. Zostały wykonane ekrany ochronne 
wokół budynku i rów odwadniający według koncepcji dr. inż. Jana Czupajłły, mające na celu 
ochronę obiektu przed zamakaniem spowodowanym opadami atmosferycznym.  
Na wiosnę 2014 r. planowana jest naprawa i udrożnienie rynien oraz naprawa obróbek 
blacharskich. 
W związku z powracającym tematem wykorzystania obiektu na Dom Seniora, w lipcu 2013 r. 
została opracowana opinia dotycząca możliwości i opłacalności dostosowania budynku na 
ten cel, w której autor – mgr Halina Czarnocka uzasadnia nierentowność tego 
przedsięwzięcia m.in. z uwagi na zbyt małą kubaturę. Z tego samego powodu Krajowa Izba 
Lekarska, której ofertę DOIIB przedstawił Prezes PIIB, zrezygnowała z pomysłu urządzenia 
Domu Seniora w tym obiekcie. Rozpatrywana była także koncepcja kompleksowego remontu 
tego obiektu z wykorzystaniem znacznego dofinasowania (70-80%)  ze źródeł zewnętrznych. 
Jednakże taka koncepcja mogła by być brana pod uwagę dopiero po akceptacji przez Zjazd 
DOIIB.    
Na potrzeby ewidencji księgowej zlecono opracowanie operatu szacunkowego 
nieruchomości. 
Koszty poniesione w 2013 roku na utrzymanie nieruchomości  w Przesiece wyniosły 51,8 tys. 
złotych, w tym koszty poniesione na prace remontowe i porządkowe wyniosły 21,6 tys. zł.  

 
 

ad 18.  
Monitorowanie działań organów DOIIB oraz ich obsługa organizacyjna i finansowa 
 
Rada  DOIIB  na  bieżąco  była  informowana  o  działaniach wszystkich organów Izby, które 
w roku 2013 wykonywały swoje statutowe obowiązki. 
Każdy organ DOIIB tj.:  

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, 

 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, 

 Okręgowa Komisja Rewizyjna DOIIB 
opracował odrębne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2013. 
Rada DOIIB zapewniła organizacyjne i finansowe warunki działania tych organów. 
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B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2013 
 
Realizacja budżetu DOIIB w roku 2013 była zbliżona do wcześniej zaplanowanych kwot. Na 
podstawie wyników finansowych za trzy kwartały, w budżecie wprowadzono drobne zmiany 
dostosowując niektóre pozycje do wartości spodziewanych na koniec roku. Po stronie 
przychodów zapisano 4 074 tys. zł, przy czym przychody okazały się o 5,5% większe od 
planowanych oraz były wyższe niż w latach poprzednich. Poziom zaplanowanych kosztów to 
3 915 tys. zł, jednak koszty zrealizowane były niższe o 8,7% od zaplanowanych. Tym samym 
rok zamknął się dodatnim wynikiem finansowym, który w ujęciu budżetowym wyniósł 726,5 
tys. zł. 
Największą pozycję w budżecie po stronie przychodów stanowią składki członkowskie.  
W roku 2013 założono taką samą liczbę czynnych członków jak w roku 2012. Wg stanu na 
dzień 31.12.2013 r. liczba czynnych członków DOIIB wyniosła 10 026 osób i tym samym 
przekroczyła liczbę 9 650 członków zakładaną na początku. Przychody ze składek 
przekroczyły zakładaną wysokość o 4,6%. Wpływ na to miała większa niż zakładano liczba 
czynnych członków. O 8,5% większe od preliminowanych były wpływy z tytułu wpisowego; 
przychody z tytułu procedury kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej były większe o 12,2% od 
zakładanych. Przychody z działalności gospodarczej były niższe od preliminowanych o 1,5%.  
Koszty administracyjne utrzymują się na stałym poziomie – stanowią nieco ponad  
¼ wszystkich kosztów i były o 13,8% niższe od preliminowanych. Ponad połowę z nich 
stanowią wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia, które były niższe od założeń 
budżetowych, tj. o 6,5%. Dużo niższe od zakładanych były koszty usług obcych –  o 21,5% 
oraz koszty zużycia materiałów – o 17,8%, natomiast pozostałe koszty zostały zrealizowane 
w 99,6%. Koszty związane z budynkiem w Przesiece ze względu na częściowe wykonanie 
zaplanowanych prac zabezpieczających były niższe od zakładanych o 35,1%.   
Zrealizowane koszty statutowe ogółem były niższe od zakładanych o 4,7%. W przypadku 
kosztów działalności organów, w których liczba rozpatrywanych spraw jest trudna do 
precyzyjnego określenia (OSD, OROZ, OKK) zanotowano przekroczenia zakładanych 
wielkości. W przypadku OKK koszty zrównoważone zostały przez większe przychody z tytułu 
opłat za procedury kwalifikacyjne i egzaminacyjne. Na bezpośrednie działania na rzecz 
członków w roku 2013 przeznaczono dużo większą kwotę środków niż w roku poprzednim. 
Zrealizowane koszty okazały się niższe od założeń budżetowych o 4,5%. Pozycja kosztów 
związanych z organizacją szkoleń była niższa o 11,1% od planowanych, a koszty 
prenumeraty czasopism o 6,4%. Wykorzystanie pozycji pozostałych kosztów przekroczyło 
wartość przewidzianą w budżecie o 9,2%. Wyższe od zakładanych były koszty organizacji 
Zjazdu o 41,6 %. W tej kwocie mieszczą się zarówno koszty Zjazdu w roku 2013, jak i koszty 
organizacji zebrań wyborczych, które zostały oszacowane na podstawie poprzedniego 
zjazdu sprawozdawczo – wyborczego. Na znaczne przekroczenie zakładanych kosztów 
wpływ miały różnice w harmonogramach organizacyjnych obydwu zjazdów. W założonych 
wielkościach zmieściły się koszty pomocy losowej oraz współpracy z zagranicą i innym 
organizacjami. Koszty działalności gospodarczej były dużo niższe od zaplanowanych – 
ostatecznie ta pozycja budżetowa została wykorzystana w 61,5%. W kosztach działalności 
gospodarczej mieści się kwota 54,4 tys. zł, która stanowi amortyzację wcześniejszych 
inwestycji związanych z nieruchomością przy ul. Odrzańskiej we Wrocławiu oraz 
wyposażeniem restauracji i nie wiąże się ona z bezpośrednim wydatkowaniem środków 
pieniężnych w danym roku. 
Rok 2013 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 723,1 tys. zł w ujęciu 
budżetowym. W wyniku finansowym nie były uwzględnione, wydzielone w osobnej pozycji, 
odsetki od wkładów bankowych, które w roku 2013 przyniosły 133,9 tys. zł przychodu. 
Gospodarka finansowa DOIIB była na bieżąco kontrolowana przez biegłego księgowego.  
Po zakończeniu roku obrachunkowego został sporządzony przez niego bilans przedstawiający 
sytuację majątkową i finansową izby w roku 2013. Wybrana przez Komisję Rewizyjną firma 
audytorska dokonała przeglądu, zakończonego ekspertyzą, sporządzonego sprawozdania 
finansowego. Ze sprawozdaniem finansowym, które z uwagi na objętość nie jest powielane     
w większej ilości egzemplarzy, można się zapoznać w biurze DOIIB lub podczas Zjazdu.           
W ujęciu bilansowym zysk netto w roku 2013 wyniósł 843 021,59 zł. 
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ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2013 
( w tys. zł) 
 

POZYCJE BUDŻETOWE 
Budżet 

planowany 
Budżet 

wykonanie 

% 
wykonania 

budżetu 

A. PRZYCHODY 4 074,0 4 299,1 105,5% 

1. Składki członkowskie 3 358,0 3 511,1 104,6% 

2. Wpisowe  40,0 43,4 108,5% 

3. Procedura kwalifikacyjna  576,0 646,1 112,2% 

4. Działalność gospodarcza 100,0 98,5 98,5% 

B. KOSZTY 3 915,00 3 572,6 91,3% 

I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 1 085,0 935,1 86,2% 

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 550,0 514,5 93,5% 

2. Usługi obce  350,0 274,6 78,5% 

3. Zużycie materiałów i energii  60,0 49,3 82,2% 

4. Pozostałe koszty  45,0 44,8 99,6% 

5. Koszty związane z budynkiem w 
Przesiece  80,0 51,9 64,9% 

II. KOSZTY STATUTOWE (z funduszem 
zapasowym) 2 665,0 2 539,5 95,3% 

1. Koszty bieżącej działalności organów 1 110,0 1 145,2 103,2% 

a) Koszty działalności OKR 60,0 61,7 102,8% 

b) Koszty działalności OSD 150,0 162,5 108,3% 

c) Koszty działalności OROZ 200,0 213,5 106,8% 

d) Koszty działalności OKK 700,0 707,5 101,1% 

  - w tym koszty procedur kwalifikacyjnych   404,8   

  -      koszty bieżącej działalności OKK   302,7   

2. Koszty bieżącej działalności Rady 
380,0 305,6 80,4% 

3. Działania na rzecz Członków 910,0 869,4 95,5% 

 a) seminaria i szkolenia 310,0 275,5 88,9% 

 b) biuletyny i czasopisma 280,0 262,2 93,6% 

 c) pozostałe wydatki  300,0 327,6 109,2% 

 d) samopomoc 20,0 4,1 20,5% 

4. Fundusz pomocy losowej 75,0 74,6 99,5% 

5. Okręgowy Zjazd Delegatów  90,0 127,4 141,6% 

6. Współpraca z zagranicą i innymi 
organizacjami 50,0 17,2 34,4% 

7. Fundusz zapasowy (rezerwa) 50,0 0,0 0,0% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

165,0 101,4 61,5% 

C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B) 159,00 723,1 454,8% 
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO WYBRANYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH 

ZA ROK 2013 (dane w tys. zł) 

 

 

B.I.5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 
  

Koszty 
ogółem 

Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

51,88 100,0% 

 
51,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegacje 4,55 8,77% 

Podatek od nieruchomości 8,36 16,11% 

Ogłoszenia o sprzedaży 1,98 3,82% 

Monitoring obiektu 1,75 3,37% 

Zużycie energii elektrycznej 2,25 4,34% 

Nadzór nad obiektem 4,70 9,07% 

Ubezpieczenie 0,85 1,64% 

Prace i materiały zabezpieczające 21,72 41,86% 

Umowy zlecenia 4,46 8,59% 

Posiedzenia zespołu  1,20 2,32% 

Wypis z rejestru gruntów 
0,07 

0,13% 

 
 
 
B.II.1a Koszty działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej  
 

Koszty 
ogółem 

Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

61,72 100,0% 

 
61,72 

 
 

powierzchnia 
do rozliczenia 
utrzymania i 
amortyzacji 

16,5m 

ryczałt Przewodniczącej 32,66 52,9% 

ryczałty za posiedzenia 4,77 7,7% 

prace godzinowe 1,40 2,3% 

delegacje 11,02 17,9% 

koszty utrzymania (media, sprzątanie i inne) 4,87 7,9% 

amortyzacja 3,70 6,0% 

inne, koszty szkoleń 3,29 5,3% 

 
 
 
B.II.1b Koszty działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego  
 

Koszty 
ogółem 

Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

162,52 100,0% 

 
162,52 

 
 
 
 

ryczałt Przewodniczącego 32,66 20,1% 

ryczałty za posiedzenia 19,44 12,0% 

delegacje 16,71 10,3% 

koszty utrzymania (media, sprzątanie i inne) 10,30 6,3% 

amortyzacja 7,75 4,8% 
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powierzchnia 
do rozliczenia 
utrzymania i 
amortyzacji 

34,55 m 
 

pracownik etatowy  31,25 19,2% 

usługi (poczta, telefony itp.) 3,52 2,2% 

szkolenia członków organu 17,66 10,9% 

inne (wyposażenie, art. biurowe, spożywcze) 4,58 2,8% 

umowy cywilno-prawne z ZUS 18,64 11,5% 

 

 
 
B.II.1c Koszty działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
 

Koszty 
ogółem 

Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

213,51 100,0% 

 
213,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powierzchnia 
do rozliczenia 
utrzymania i 
amortyzacji 

34,55 m 

ryczałt Przewodniczącego 32,66 15,3% 

ryczałty za posiedzenia 6,87 3,2% 

prace godzinowe 36,94 17,3% 

delegacje 17,85 8,4% 

koszty utrzymania (media, sprzątanie i inne) 10,43 4,9% 

amortyzacja 7,75 3,6% 

pracownik etatowy  53,13 24,9% 

usługi (poczta, telefony, LEX itp.) 3,52 1,6% 

szkolenia członków organu 11,45 5,4% 

inne (art. biurowe, spożywcze, wyposażenie) 4,31 2,1% 

usługi prawne 24,82 11,6% 

koszty OROZ innych Izb 3,52 1,6% 

zwrot kosztów świadkom 0,28 0,1% 

 
 
 
B.II.1d Koszty działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – nadawanie uprawnień        
 

Koszty 
ogółem 

Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

404,76 100,00% 

 404,76 
 
 
 
 
 

wynagrodzenia KK i KE 295,07 72,90% 

prace godzinowe 23,80 5,88% 

delegacje 6,40 1,58% 

umowy cywilno-prawne z ZUS 66,16 16,35% 

inne (mat. biurowe, normy) 2,63 0,65% 

wynajem sal 10,69 2,64% 

 
 
 
B.II.1d Koszty działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – działalność bieżąca  
 

Koszty 
ogółem 

Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

302,71 100,0% 

 
302,71 

 

ryczałty funkcyjnych 65,33 21,6% 

ryczałty za posiedzenia 8,79 2,9% 

prace godzinowe 0,00 0,0% 
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powierzchnia 
do rozliczenia 
utrzymania i 
amortyzacji 
102,5 m 
 

delegacje 4,39 1,4% 

koszty utrzymania (media, sprzątanie i inne) 30,56 10,1% 

amortyzacja 24,08 8,0% 

pracownicy etatowi  129,29 42,7% 

usługi (poczta, telefony, LEX, itp.) 9,50 3,1% 

szkolenia członków organu 8,18 2,7% 

programy komputerowe, wyposażenie 4,83 1,6% 

inne (art. biurowe, spożywcze, udział w 
konferencjach, naprawy sprzętu) 17,77 5,9% 

 
 
   
B.II.2 Koszty bieżącej działalności Rady  
 

Koszty 
ogółem 

Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

305,63 100,0% 

305,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
powierzchnia 
do rozliczenia 
utrzymania i 
amortyzacji 
22,5m 

ryczałty funkcyjnych 195,98 64,1% 

ryczałty za posiedzenia 25,86 8,5% 

prace godzinowe 5,55 1,8% 

delegacje 17,15 5,6% 

posiedzenia (catering) 4,46 1,5% 

koszty utrzymania (media, sprzątanie i inne) 6,71 2,2% 

amortyzacja 6,81 2,2% 

obsługa prawna 1,23 0,4% 

rozdanie uprawnień 17,61 5,8% 

inne (m.in. nagrody dla studentów, art. 
spożywcze, wyposażenie, udział w 
konferencjach) 24,27 7,9% 

 
 
 
B.II.3a Działania na rzecz członków – seminaria i szkolenia – 275,5 

 
Prowadzona działalność szkoleniowa – organizacja 28 szkoleń dla członków, 
dofinansowanie udziału członków DOIIB w konferencjach oraz kursach i szkoleniach 
zewnętrznych.      
 
 
B.II.3c Działania na rzecz członków – pozostałe wydatki – 327,6 

 

Pozostałe koszty – m.in. udostępnienie e-Sekocenbud, udostępnienie serwisu PKN, 

wydawanie opinii z zakresu uprawnień budowlanych, obsługa administracyjna działań na 

rzecz członków, dofinansowanie konferencji, organizacja Gali Inżynierskiej i konkursu 

„Inżynier Roku”.   

 

 

B.II.6 Współpraca z zagranicą oraz innymi organizacjami – 17,2 

Koszty obejmowały następujące działania: współpraca z Politechniką Wrocławską, 
wrocławskim oddziałem PZITB oraz z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi 
inżynierów budownictwa.                                      
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ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014   
  
Projekt budżetu na rok 2014 został opracowany na podstawie doświadczeń wynikających  
z analizy przychodów i kosztów w latach poprzednich oraz przewidywanych zmian 
przychodów i kosztów w okresie planowania. Przygotowany dokument jest zgodny  
z zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które są 
aktualizowane podczas każdego Krajowego Zjazdu Izby. 

Podstawą budżetu DOIIB są przychody ze składek członkowskich. Kierując się 
doświadczeniem z lat poprzednich, z ostrożnością założono, że w roku 2014 liczba czynnych 
członków izby, tzn. opłacających na bieżąco składki, wyniesie 9650. Ostatecznie przyjęto, że 
400 osób wniesie opłaty wpisowe. 

Drugą bardzo ważną pozycją przychodów są opłaty za postępowanie kwalifikacyjne  
w procedurze nadawania uprawnień budowlanych. W budżecie przyjęto liczbę starających 
się o uprawnienia na poziomie 360 osób, zakładając opłaty w wysokości 1680 zł. 
Przychody z działalności gospodarczej, których zasadniczym źródłem jest wynajem 
powierzchni gastronomicznej, po dokonaniu analizy roku ubiegłego, ustalono na poziomie 
100 tys. zł. 

Przychody z depozytów bankowych umieszczone są w osobnej pozycji. Przy 
oprocentowaniu na poziomie 3% i średniej wielkości zdeponowanych kwot możemy 
spodziewać się odsetek rzędu 120 tys. zł. Wielkość depozytów bankowych będzie zależała 
od sposobu zarządzania lokatami, co może istotnie wpływać na wielkość tych przychodów 
na koniec roku. 

W porównaniu do założeń budżetowych na rok 2014, przewiduje się sumaryczny wzrost 
kosztów o ok. 3%. W przypadku kosztów administracyjnych, zaplanowane koszty są niższe  
w porównaniu z rokiem 2013. 

Ze względu na przyjęte zmiany w zakresie wypłaty ekwiwalentów, za pracę na rzecz izby  
w pozycjach budżetowych dotyczących kosztów działalności poszczególnych organów DOIIB 
zakłada się niewielkie zwiększenie w stosunku do roku 2013.  

Przewidywane w projekcie budżetu na rok 2014 koszty funkcjonowania Rady DOIIB 
zmniejszono o 8% w stosunku do kosztów poniesionych w roku 2013.  

Wyraźny, bo 14% wzrost kosztów przewiduje się w grupie kosztów bezpośrednich działań 
prowadzonych na rzecz członków. Największą pozycję stanowią koszty szkoleń ze względu 
na planowane zintensyfikowanie działań w tym obszarze poprzez zlecanie organizacji 
szkoleń firmom zewnętrznym. Ze względu na wypracowane w ostatnich latach zasady 
prenumeraty czasopism dla członków pozycja to została ustalona na poziomie roku 
ubiegłego. 

 Po raz kolejny w projekcie budżetu znalazła się pozycja dotycząca kosztów związanych  
z działalnością samopomocową dla członków DOIIB, przewidziano również środki na 
działanie Obwodowych Zespołów Członkowskich. 

W razie potrzeby zwiększenia kosztów działania na rzecz członków będzie można 
skorzystać z rezerwy budżetowej wynoszącej 200 tys. zł.  

Koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB zaplanowano w wysokości 120 tys. zł biorąc pod uwagę, 
że na początku roku 2014 odbędzie się część zebrań wyborczych w okręgach oraz wyższe 
koszty organizacji Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego. 

Budżet przygotowano w ujęciu księgowym, co ułatwia bieżący nadzór nad jego realizacją. 
Przyjęta forma opracowania oznacza, że część kosztów to amortyzacja budynków  
i wyposażenia, które wchodzą w skład kosztów, chociaż nie wiążą się z bieżącym 
wydatkowaniem środków. 
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 Projekt budżetu DOIIB na rok 2014  

    
A. Projekt Budżetu 2014 -  PRZYCHODY   

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tys. zł  Struktura  
w budżecie  

  PRZYCHODY 4102,0 100,00% 
1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3358,0 81,86% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,98% 

3 Procedura kwalifikacyjna 360x1680 zł 604,0 14,72% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 100,0 2,44% 

B. Projekt budżetu 2014 -  GRUPOWANIE WYDATKÓW 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w tys. zł Struktura  
w budżecie  

  KOSZTY 4020,0 100,00% 

I. Koszty administracyjne 1015,0 25,25% 
1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 570,0 14,18% 

2 Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 290,0 7,21% 

3 
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, 
energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 50,0 1,24% 

4 Pozostałe koszty  
(amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, inne koszty) 45,0 1,12% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 60,0 1,49% 

II.  Koszty statutowe 2915,0 72,51% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1080,0 26,87% 

  

OKR 65,0 1,62% 

OSD 160,0 3,98% 

OROZ 215,0 5,35% 

OKK 640,0 15,92% 

2 Koszty bieżącej działalności Rady  
(wszystkie koszty związane z działaniem Rady) 350,0 8,71% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a+3b+3c+3d 1040,0 25,87% 

a seminaria i szkolenia 410,0 10,20% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 6,97% 

c pozostałe wydatki 300,0 7,46% 

d samopomoc 50,0 1,24% 

4 Fundusz pomocy losowej 75,0 1,87% 

5 Okręg. Zjazd Delegat. 120,0 2,99% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 50,0 1,24% 

7 Fundusz zapasowy 200,0 4,98% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 90,0 2,24% 

  
Koszty związane z najmem, inne koszty działalności 
gospodarczej 90,0 2,24% 

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 82,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   120,0   
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Szanowni Państwo 

Podczas obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego DOIIB minie ostatni rok 

trzeciej kadencji działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

Będzie to czas podsumowania działalności Rady nie tylko w roku 2013, ale też  

w całej 4-letniej kadencji. Rok 2013 był okresem dużej aktywności Rady Izby w wielu 

ważnych obszarach i okresem twórczej dyskusji nad różnymi aktualnymi 

wyzwaniami, stojącymi przed społecznością inżynierów budownictwa. 

Ważnym obszarem działań  Rady DOIIB była bezpośrednia działalność statutowa  

na rzecz wszystkich Członków izby dolnośląskiej. Zorganizowała ona wiele 

bezpośrednich spotkań szkoleniowo-integracyjnych dla Członków DOIIB  

w dolnośląskich powiatach. Spotkania te zainaugurowane zostały jako pożyteczna 

forma obchodów X-lecia działalności naszej Dolnośląskiej Izby jeszcze w roku 2011  

i były kontynuowane w latach 2012-2013 jako stały element działalności Rady. 

Istotnym elementem wszystkich spotkań był udział w nich przedstawicieli lokalnych 

władz samorządowych oraz Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, którzy 

przekazywali uczestnikom spotkań wiele cennych informacji oraz służyli pomocą  

w interpretacji aktualnych przepisów budowlanych. W wielu przypadkach spotkania te 

były inicjowane przez Obwodowe Zespoły Członkowskie, powołane przez Radę jako 

jej zespoły. W roku 2013 działało siedem Obwodowych Zespołów Członkowskich, 

których działalność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, integracji 

lokalnych środowisk oraz indywidualnej aktywności samych Członków izby jest nie do 

przecenienia.  

W roku 2013 wydane zostały przez DOIIB trzy numery czasopisma „Budownictwo 

Dolnośląskie”, które dobrze służy naszej społeczności inżynierów budownictwa. 

Głównym zadaniem tego czasopisma jest promocja dolnośląskich inżynierów 

budownictwa i ich dokonań zawodowych oraz prezentacja najciekawszych obiektów 

budowlanych Dolnego Śląska.  

Bezpośredniej komunikacji Rady oraz pozostałych organów DOIIB z członkami 

Dolnośląskiej Izby służy strona internetowa, którą co miesiąc odwiedza miesięcznie 

od 40 – 100 tys. osób. Jej zawartość jest stale wzbogacana i uaktualniana.   

W mijającej kadencji jednym z priorytetów działań DOIIB była dbałość o intensywne 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Jest to ustawowe 

zadanie naszej Izby. W roku 2013 zwiększyła się wyraźnie ilość, przy zachowaniu 

wysokiej jakości prowadzonych szkoleń, a wdrożenie szkoleń przez internet 
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rozpoczęło nowy etap powszechnego dostępu do szkoleń o różnorodnej tematyce. 

Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków była realizowana przez 

Radę DOIIB w różnych formach. Szczególną rolę w tej działalności ma praca Zespołu 

Prawno-Regulaminowego przy opiniowaniu wielu aktów prawnych z dziedziny 

budownictwa, która w roku 2013 była bardzo intensywna i dotyczyła przede 

wszystkim ustawy o ułatwieniu dostępu do niektórych zawodów regulowanych (w tym 

inżyniera budownictwa). Dyskusje i opiniowanie kolejnych wersji założeń i projektów 

tzw. ustaw deregulacyjnych (ustawa Prawo budowlane i ustawa o samorządach 

zawodowych) przez członków tego zespołu i członków Rady były prowadzone  

w sposób ciągły przez cały rok 2013. Członkowie DOIIB byli na bieżąco informowani 

na stronie internetowej o stanie prac nad „ustawą deregulacyjną” i działaniach izby  

w tym zakresie. 

Dobre rezultaty przynoszą nasze działania w zakresie kontaktów z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowymi Inspektorami 

Nadzoru Budowlanego oraz Kierownikami Wydziałów Architektury i Budownictwa  

w starostwach powiatowych Dolnego Śląska. Zapoczątkowana przed kilkoma laty 

dobra współpraca Dolnośląskiej Izby z tymi instytucjami w celu wspólnego ustalania 

interpretacji przepisów prawa z dziedziny budownictwa powinna być kontynuowana. 

Współpraca ta rozszerzona została w minionym roku o nowe elementy, którymi są 

prowadzone wspólnie seminaria szkoleniowe dla naszych Członków. W organizacji 

tych przedsięwzięć uczestniczą aktywnie dziekani, pracownicy i studenci wydziałów 

wrocławskich uczelni związanych z budownictwem, władze i członkowie 

stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz kierownictwo i członkowie Dolnośląskiej 

Izby Architektów. Tworzymy więc wytrwale solidne podstawy do integracji całego 

dolnośląskiego środowiska związanego z budownictwem, aby móc wypracować  

i prezentować jedno wspólne, a przez to lepiej zauważane, stanowisko w ważnych 

sprawach. 

Współpraca z różnymi organizacjami społecznymi, samorządowymi, instytucjami 

państwowymi i kulturalnymi, uczelniami oraz stowarzyszeniami naukowo-

technicznymi i innymi samorządami zawodowymi przybierała różnorodne formy.  

Członkowie Prezydium Rady uczestniczyli aktywnie w wielu uroczystych i roboczych 

spotkaniach z przedstawicielami tych środowisk. W roku 2013 DOIIB po raz trzeci 

wzięła aktywny udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD, 

prezentując cykl ciekawych wykładów podczas uroczystości otwarcia Targów.  
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Współpraca Izby Dolnośląskiej z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oraz z innymi 

izbami okręgowymi jest bardzo owocna i należy oczekiwać, że będzie ona nadal 

rozwijana. Ważnym elementem tej współpracy było spotkanie dyskusyjne członków  

DOIIB z Prezesem PIIB Andrzejem Rochem Dobruckim podczas Forum 

Inżynierskiego w Lasocinie we wrześniu 2013 r. Spotkania członków DOIIB  

z Prezesem PIIB weszły już do stałego kalendarza wydarzeń naszej izby. Nasi 

członkowie uczestniczą w pracach wielu krajowych organów i zespołów PIIB.  

Mamy też powody do satysfakcji ze stanu współpracy z zagranicznymi izbami 

inżynierów budownictwa. W kolejnych numerach czasopisma „Budownictwo 

Dolnośląskie” prezentowana jest ta współpraca.   

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

działalności Rady DOIIB w okresie minionego roku i będą stanowić dobrą podstawę 

do dyskusji podczas obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów 

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

12 lat swoje działalności i zrealizowała podstawowe cele statutowe naszego młodego 

samorządu, którymi są: dbałość o rangę i prestiż zawodu inżyniera budownictwa, 

reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków Izby oraz dbałość  

o właściwe wykonywanie zawodu przez inżynierów budownictwa – członków PIIB. 

Żywimy też nadzieję na dobre perspektywy dla naszej Izby w nadchodzącej 

przyszłości.  

  

 
          Przewodniczący Rady                              Skarbnik  

 

 

             Eugeniusz Hotała                                         Janusz Szczepański 

  
 
 
 
 
 Wrocław, 13.03.2014 r. 
 
 
 


