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  Załącznik nr 1 do Uchwały nr 52/R/2013 z dnia 27.03.2013 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
 

DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

 za okres : 1 stycznia – 31 grudnia 2012 r.  

  
A.  SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  

 

W okresie sprawozdawczym Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
pracowała w 30 osobowym składzie. 
W wyniku realizacji uchwały nr 21/Z/2012 podjętej przez XI Zjazd DOIIB została zmniejszona 
liczba zastępców Przewodniczącego Rady z pięciu do dwóch. Rada przyjęła rezygnację  
z funkcji trzech zastępców, jednocześnie powierzając im funkcje członków Prezydium Rady.  
Zakres odpowiedzialności członków Prezydium Rady nie zmienił się.  
Po zmianie skład Rady DOIIB przedstawia się następująco:     

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 (do 15.11.2012 r. Zastępca  

Przewodniczącego Rady) 
10. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Andrzej Kudła (do 15.11.2012 r. Zastępca  

Przewodniczącego Rady) 
11. Członek Prezydium Rady: mgr inż. Tadeusz Olichwer (do 15.11.2012 r. Zastępca  

Przewodniczącego Rady) 
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-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 
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 kierowanie 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 
transgraniczne, współpraca z uczelniami w 
sprawie programów nauczania, organizowanie 
doskonalenia zawodowego członków DOIIB, 
szkolenia i konferencje,  wydawanie 
czasopisma DOIIB, zastępowanie 
Przewodniczącego w razie jego dłuższej 
nieobecności. 
 

4. Skarbnik 
mgr inż. 
Janusz 

Szczepański 

Odpowiedzialność za gospodarkę finansowo-
budżetową rady. Nadzorowanie pracy 
głównego księgowego. Przygotowywanie 
sprawozdań finansowych i projektów 
preliminarzy budżetowych. Inne zadania 
statutowe i regulaminowe. 

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. 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady 

do 15.11.2012 r. 

Członek Prezydium 

od 15.11.2012 r. 

mgr inż. 
Grażyna 

Kaczyńska 

Pomoc w tworzeniu i organizacji  działalności 
Obwodowych Zespołów Członkowskich DOIIB,  
organizacja imprez integracyjnych i 
promujących DOIIB, opieka nad zawartością  
merytoryczną strony internetowej. 
 

7. 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady 

do 15.11.2012 r. 

Członek Prezydium 

od 15.11.2012 r. 

mgr inż. 
Andrzej Kudła 

Współpraca z wydziałami Architektury  
i Budownictwa oraz inspektorami nadzoru 
budowlanego w każdej instancji w zakresie 
interpretacji przepisów prawa budowlanego, 
koordynacja spraw związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem budynku siedziby DOIIB i 
nieruchomości „Wzgórze Marty” 
 w Przesiece, wyposażenie biura. 
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8. 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Rady 

do 15.11.2012 r. 

Członek Prezydium 

od 15.11.2012 r. 

mgr inż. 
Tadeusz Olichwer 

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

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 2012 Rada zebrała się na posiedzeniach 6 razy w dniach: 08 lutego, 29 marca, 18 
czerwca, 13 września, 15 listopada i 20 grudnia.  
Działające w imieniu Rady DOIIB Składy Orzekające ds. indywidualnych zebrały się 12 razy, 
a składy orzekające ds. członków transgranicznych 3 razy. 
W roku 2012 Rada DOIIB podjęła 211 uchwał.   
Średnia frekwencja Członków Rady na posiedzeniach wyniosła 70%.  
 

Prezydium Rady zebrało się 6 razy w dniach: 26 stycznia, 19 marca, 10 maja, 11 lipca, 13 
września i 18 października. Podjęło 27 uchwał.  
Średnia frekwencja Członków Prezydium Rady na posiedzeniach wyniosła 71%. 
 
Działalność Rady wspierały zespoły i komisje powołane do realizacji określonych zadań. 
 
Rok 2012 był rokiem obchodów jubileuszu 10-lecia działalności samorządu zawodowego. 
Jubileuszowe spotkania szkoleniowo - integracyjne wpisały się w kontynuację działań 
rozpoczętych w roku poprzednim.  Rada Izby prócz zadań statutowych miała na celu 
umocnienie w odbiorze społecznym pozycji inżyniera budownictwa jako przedstawiciela 
zawodu zaufania publicznego oraz dalsze wzmacnianie więzi inżynierskiej członków Izby. 
Ważnym elementem wykonywania zadań statutowych była realizacja uchwał podjętych na XI 
Okręgowym Zjeździe DOIIB.   
 
W działalności Rady w roku 2012 można wyróżnić następujące zadania: 

1. Organizacja wykonywania zadań statutowych samorządu zawodowego; 

2. Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich; 

3. Organizacja  pracy biura DOIIB; 

4. Aktualizacja bazy danych Członków DOIIB;  

5. Wydawanie zaświadczeń o przynależności do izby, w tym elektronicznych;  

6. Dystrybucja informacji i prasy fachowej w tym rozbudowa strony internetowej  
z  dostępem do internetowego Serwisu Budowlanego on-line oraz Sekocenbudu; 

7. Redagowania kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, jego publikację na stronie 
internetowej, druk marketingowej liczby egzemplarzy i ich rozpowszechnianie; 

8. Ustanowienie Medalu Zasłużony dla DOIIB; 
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9. Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami 10-lecia samorządu zawodowego;  

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

11. Realizacja wniosków złożonych na XI Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB; 

12. Przeprowadzenie ankiety wśród Członków Izby i jej analiza; 

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

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

15. Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych, w tym mi.in. 
Konferencji „9. Dni Oszczędzania Energii”, XVI Konferencji Mechaniki Gruntów  
i Inżynierii Geotechnicznej, Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych 2012  
w Politechnice Wrocławskiej oraz wspieranie organizacji i rekomendacja części II 
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach;  

16. Udzielanie porad prawnych oraz przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB; 

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

18. Nadzór nad stanem technicznym obiektów DOIIB w Przesiece, podejmowanie działań 
zmierzających do sprzedaży nieruchomości;     

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

 

ad 1.  
 
Organizacja wykonywania zadań samorządu zawodowego 
 
Rada pracowała jako samodzielny organ DOIIB. Realizację planów wspierały zespoły  
i komisje powołane do wykonania określonych zadań.   
Obsługę administracyjno-biurową organów Izby oraz zespołów i komisji prowadzili 
pracownicy etatowi Izby. 
 
Działały następujące zespoły i komisje: 
 
 

1. Zespół Prawno – Regulaminowy w składzie: 
Przewodniczący:  Krzysztof Parylak 
Wiceprzewodniczący: Adam Dobrucki 

Tadeusz Olichwer  
 Sekretarz   Danuta Paginowska 
Członkowie:  Teresa Bilińska 
    Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk 
    Wiesława Grzelka-Wyppych 
    Barbara Pawnuk 
    Tadeusz Ponisz 
    Roma Rybiańska 
    Janusz Szczepański 
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Na posiedzenia Zespołu z głosem doradczym zapraszani byli p. Stanisław Stojewski – 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ( Koordynator) oraz p. Władysław 
Juchniewicz – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 

  

Zespół pracował na podstawie zatwierdzonego Regulaminu.  Działalność Zespołu  
polegała na prowadzeniu korespondencyjnej (mailowej) dyskusji i opracowywaniu 
stanowisk   kierowanych do Przewodniczącego Zespołu. W przypadku wymagania 
przedstawienia stanowisk w krótkich terminach – zbierane na tej podstawie opinie były 
wypracowywane i kierowane dalej  przez Przewodniczącego Zespołu, a w przypadkach 
pozostałych, poza drogą korespondencyjną  zagadnienia  dyskutowane były na  
zebraniach Zespołu.    
W  minionym roku Zespół analizował i opiniował wnioski zgłoszone na Zjeździe DOIIB 
oraz wskazał możliwości i sposoby ich realizacji. W formie końcowej były one  
przedstawione  na posiedzeniach Rady Izby.  Elementem tej działalności było również 
wypracowanie z Zespołem Organizacyjnym XII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB 
propozycji poprawek do Regulaminu Zjazdu, a dotyczących  głównie sposobu składania 
wniosków zjazdowych.  
Przez miniony okres sprawozdawczy Zespół opiniował kierowane do DOIIB projekty 
zmian w ustawach i rozporządzeniach związanych z budownictwem.  
Zmiany te dotyczyły:   

 prawa budowlanego i ustawy o planowaniu przestrzennym, w tym wypracowania 
opinii do skierowanego do opiniowania projektu; Zespół brał również udział  
w środowiskowych  konsultacjach  społecznych we Wrocławiu z udziałem V-ce 
Ministra, dotyczących  opiniowania planowanego kierunku zmian, 

 samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, 

 kwalifikacji zawodowych w budownictwie,  

 świadectw charakterystyki energetycznej budynków, 

 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Zespół DOIIB 
     na wniosek Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej przygotował projekt zmiany   
     tego rozporządzenia), 

 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

 rekompensat dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej, 

 projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, 
budowlanych i transportowych.  

Wyniki prac Zespołu Prawno-Regulaminowego DOIIB dotyczące aktów prawnych  
przedstawiane były przez Przewodniczącego Zespołu na posiedzeniach Komisji Prawno-
Regulaminowej PIIB. 

 
        

2. Kapituła Konkursu "Inżynier Roku dla członków DOIIB"  
Przewodniczący: Aleksander Nowak 
Sekretarz:  Anita Fokczyńska 
Członkowie: Witold Baran 
   Grażyna Kaczyńska 
   Andrzej Kudła 
   Jan Migdał 
   Tadeusz Ponisz 
   Tadeusz Olichwer 
 
W roku 2012 Konkurs został rozstrzygnięty i po raz pierwszy przyznano tytuły „Inżyniera 
Roku” (za rok 2011). Na wniosek Kapituły Konkursu, Rada DOIIB wprowadziła zmiany  
w Regulaminie. Zdecydowano, że kandydatów do Konkursu za dany rok można zgłaszać 
od 1 stycznia do 31 maja następnego roku, a  Kandydatem może być również zespół 
członków DOIIB, którzy zrealizowali jeden, ten sam obiekt (zespół projektantów, 
kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru inwestorskiego z branżowymi 
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inspektorami nadzoru, z tym, że tylko osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie na tym obiekcie może uzyskać tytuł Inżyniera Roku, natomiast zespół 
może uzyskać wyróżnienie). Rozszerzono możliwość zgłoszeń o kierowników robót  
i branżowych inspektorów nadzoru. Postanowiono, że Inżynier Roku prócz nagrody 
pieniężnej w wys. 10.000 zł otrzyma również statuetkę, a wyróżnieni miniatury statuetek.  
Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do podniesienia w środowisku rangi tytułu 
„Inżynier Roku” i spowodować większe nim zainteresowanie. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
Konkursu „Inżynier Roku” 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
za rok 2011 

 
Tytuł Inżynier Roku 2011 w kategorii  „projektant” przyznano Zespołowi projektantów pod 

kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Biliszczuka w składzie: 

1) prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk  Główny Projektant mostu 

2) mgr inż. Wojciech Barcik   Projektant branży mostowej 

3) dr inż. Jerzy Onysyk    Projektant branży mostowej 

4) mgr inż. Przemysław Prabucki    Projektant branży mostowej 

5) mgr inż. Mariusz Sułkowski     Projektant branży mostowej 

6) mgr inż. Artur Tukendorf     Projektant branży mostowej 

7) mgr inż. Kamil Tukendorf     Projektant branży mostowej 

8) mgr inż. Marek Suchy      Główny projektant cz.2 AOW 

9) mgr inż. Tomasz Czerwiec     Projektant branży drogowej 

10) mgr inż. Jadwiga Bator     Projektant odwodnienia i sieci wodociągowej 

11) inż. Józef Iwaniec      Projektant branży elektrycznej – oświetlenia  

 i iluminacji mostu 
12) mgr inż. Zenon Traciński     Projektant kanalizacji kablowej i sieci dla  

      telefonów alarmowych i Systemu Informacji 

      Autostradowej 

13) mgr inż. Jan Piasecki      Autor obliczeń światła mostu i operatu 

      wodnoprawnego 
 

za projekt wydzielonego z budowy części 2AOW odrębnego Zadania 2A obejmującego most 
autostradowy MA21’ przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi i odcinkami 
dojazdów od km 18+174 do km 19+960 autostrady A8 (MOST RĘDZIŃSKI). 
 
Przyznano dwa wyróżnienia:  

1. W kategorii „projektant” dla Zespołu projektantów pod kierownictwem mgr inż. Marka 

Suchego w składzie: 

1) mgr inż. Marek Suchy    Główny projektant cz. 2 AOW 

2) prof. dr hab. inż. Antoni Szydło   Autor prognozy ruchu i obliczeń konstrukcji  

       nawierzchni 

3) mgr inż. Marek Sopot      Projektant branży drogowej dla odcinka A8 od  

       km 13+500 do km 18+174 

4) mgr inż. Tomasz Czerwiec     Projektant branży drogowej dla odcinka A8 od  

       km 19+960 do km 28+368,75 oraz Łącznika  

       Długołęka 

5) prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk   Projektant przejścia dla zwierząt KZB nad  

       Łącznikiem Długołęka  

6) mgr inż. Wojciech Barcik     Projektant przejścia dla zwierząt KZB nad  

       Łącznikiem Długołęka 



-7- 

 

7) dr inż. Jerzy Onysyk      Projektant estakad WA17 i WA19, wiaduktu  

       WA24 i mostu MDD 

8) mgr inż. Przemysław Prabucki    Projektant wiaduktów WA18, WA23, WA24’,  

       WA27, WA28, WNI i WDA, mostu MDC oraz  

       muru oporowego SO18.1 

9) mgr inż. Mariusz Sułkowski   Projektant estakady WA19, wiaduktów WA18,  

       WA24, WA27 i WA28 oraz mostów MDC i MDD    

10) mgr inż. Kamil Tukendorf     Projektant wiaduktu WA22’ 

11) mgr inż. Zbigniew Nidecki     Projektant mostów MA25.1, MA25.2 i MA26 w  

       dolinie rzeki Widawy 

12) mgr inż. Mieczysław Węgrzyniak   Projektant mostów MA25.1, MA25.2 i MA26 w  

       dolinie rzeki Widawy 

13) mgr inż. Jadwiga Bator     Projektant odwodnienia i przebudowy sieci  

       wodnych i kanalizacyjnych 

14) mgr inż. Krzysztof Sieroń   Projektant odwodnienia i przebudowy sieci  

       wodnych, kanalizacyjnych i gazowych nc 

15) mgr inż. Andrzej Tułaza     Projektant przebudowy kanalizacji sanitarnej i  

       sieci gazowych nc 

16) mgr inż. Zbigniew Szurlej     Projektant przebudowy doprowadzalnika ścieków 

17) inż. Stanisław Sztuk      Projektant branży konstrukcyjnej dla przebudowy  

       sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

18) mgr inż. Maciej Zawada     Projektant branży konstrukcyjnej dla przebudowy  

       sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

19) inż. Dariusz Adamowicz     Projektant przebudowy sieci gazowych  

       wysokiego ciśnienia 

20) mgr inż. Jan Piasecki      Projektant przebudowy rowów i urządzeń  

       melioracyjnych, autor obliczeń światła mostów i  

       przepustów 

21) inż. Józef Iwaniec      Projektant branży elektrycznej – oświetlenia,  

       sygnalizacji świetlnej, instalacji elektrycznych i  

       przebudowy sieci elektrycznych 

22) mgr inż. Zenon Traciński     Projektant branży telekomunikacyjnej – budowy  

       kanalizacji kablowej i sieci dla telefonów  

       alarmowych i Systemu Informacji Autostradowej  

       oraz przebudowy sieci telekom. 

23) mgr inż. Jan Dobrowolski     Projektant przebudowy kolejowych sieci  

       trakcyjnych i kolejowych sieci elektroenergt.  

24) inż. Mirosław Grzywna      Projektant przebudowy kolejowych sieci  

       oświetleniowych i elektroenergetycznych 

25) mgr inż. Jacek Małas      Projektant sieci sterowania ruchem kolejowym  

       (SRK) 

26) mgr inż. Romuald Tarczewski     Projektant ekranów akustycznych 

27) mgr inż. Waldemar Bober     Projektant ekranów akustycznych 

28) mgr inż. Jerzy Lutogniewski     Projektant organizacji ruchu – oznakowania i  

       programów sygnalizacji świetlnej 

 

za projekt Części 2 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia obejmującej odcinek autostrady A8 

od km 13+500 do km 18+174 oraz od km 19+960 do km 28+368,75, odcinek drogi 

ekspresowej S8 w węźle „Wrocław Psie Pole” oraz Łącznik Długołęka od km 0+000 do km 

6+235,85. 
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2. W kategorii „kierownik budowy” dla inż. Michała Ptaszyńskiego za realizację inwestycji 

Farma wiatrowa Lipniki. 

 

 
3. Komisja ds. zamówień w składzie: 
 Przewodniczący: Andrzej Kudła 
 Członkowie: Andrzej Pawłowski 
    Janusz Szczepański 

 
W roku 2012 na podstawie wyboru ofert dokonanym zgodnie z zasadami dokonywania 
zakupów w PIIB zostały zakupione: 
1. drukarka laserowa  Kyocera Mita FS-2020DN   na potrzeby szkoleń za 1920,74 zł;  
2. laptop Lenowo na potrzeby OKK za 819,97 zł; 
3. komputer przenośny dla potrzeb OZC za 1779,99 zł; 
4. zewnętrzne dyski sieciowe do archiwizacji danych na serwerze DOIIB za 1324,71 zł;  
5. ekspres do kawy dla OROZ i OSD za 1808 zł; 
6. zmywarka do naczyń dla sali konferencyjnej za 2018,95 zł; 
zakupiono również: 
7. oprogramowanie antywirusowe do wszystkich komputerów (kontynuacja); 
8. program Serwis Budowlany (kontynuacja); 
9. program Lex Omega (kontynuacja); 
10. program eSekocenbud. 
 
Ponadto zlecono: 
1. wykonanie przeglądu 5-letniego instalacji elektrycznych i odgromowej w budynku 

DOIIB oraz naprawa uszkodzonych elementów za 12734,79 zł;  
2. wykonanie przeglądu technicznego (5-letniego) budynku DOIIB wraz z dokumentacją 

zdjęciową i inwentaryzacją stanu technicznego obiektu za 5535,00 zł  (odbiór prac 
21.01.2013 r). Zlecony zakres prac związany jest z planowanym rozpoczęciem 
przebudowy budynku przy ul. Garbary 3/4,  sąsiadującego bezpośrednio z budynkiem 
DOIIB; 

3. założenie reperów na budynku DOIIB wraz z dokonaniem pomiarów wyjściowych  
i monitoringiem w trakcie realizacji przebudowy sąsiadującego z DOIIB budynku przy 
ul. Garbary 3/4 (738,00 zł - założenie reperów,  553,50 zł - każdy pomiar w trakcie 
realizacji); 

4. opracowanie Instrukcji  bezpieczeństwa p. pożarowego dla budynku DOIIB - za 
2460,00 zł; 

5. wykonanie prac porządkowych i zabezpieczenia terenu wokół nieruchomości  
w Przesiece za 7626,00 zł.  

 
 

4. Zespół ds. realizacji inwestycji w Przesiece w składzie: 
Przewodniczący: Andrzej Kudła 
Członkowie: Teresa Bilińska 
 Rainer Bulla  
 Zbigniew Gacek  
 Wiesława Grzelka-Wyppych  
 Andrzej Kochan  
 Włodzimierz Lewowski  
 Jacek Oszytko   
 Krzysztof Parylak  
 Andrzej Pawłowski  
 Tadeusz Ponisz  
 Janusz Szczepański  
   Ewa Ulicka 
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Przez cały rok 2012 prowadzone były działania związane z utrzymaniem,  
zabezpieczeniem i próbą sprzedaży nieruchomości „Wzgórze Marty” w Przesiece. 
Działania podjęte w tym zakresie opisane zostały w punkcie 18.  

 
 
5. Zespół ds. współpracy z zagranicą w składzie: 

Przewodniczący: Andrzej Pawłowski 
Członkowie: Teresa Bilińska 
 Rainer Bulla  
 Anna Ficner 
 
Prace Zespołu zostały omówione w punkcie 14 Sprawozdania.  
 
 

6. Zespół Organizacyjny XII Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB w 2013 r. w składzie: 
 Przewodniczący:   Aleksander Nowak  
 Z-ca Przewodniczącego:  Tadeusz Olichwer  
 Członkowie:   Danuta Paginowska 
      Roma Rybiańska  
      Barbara Pawnuk      
      Anita Fokczyńska  
      Grażyna Kczyńska 
      Janusz Szczepański 
      Ewa Karkut-Żabińska    
      Małgorzata Czajkowska  
  

Zespół pracuje zgodnie z terminarzem działań przygotowawczych przyjętych przez Radę 
Izby. Zadania Zespołu to przede wszystkim opracowanie dokumentów zjazdowych,  
w tym  mandatu, regulaminu, porządku obrad, zaproszenia, druków zgłoszeń wniosku  
i zgłoszenia do dyskusji. To również opracowanie projektów uchwał zjazdowych, a także 
zabezpieczenie organizacyjne przedsięwzięcia tj. rezerwacja sali, zapewnienie 
stenogramu, elektronicznego głosowania, ustalenie listy gości, przygotowanie zaproszeń 
itp. Prace Zespołu trwają.  

 
 
7. Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB w składzie: 
  
 Przewodniczący:  Andrzej Pawłowski 
 Członkowie: Anita Fokczyńska 

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

 
W roku 2012 odbyły się 3 spotkania komisji. W trakcie spotkań przygotowywano 
tematykę szkoleń dla członków DOIIB, opiniowano propozycje szkoleń nadesłane  
z zewnątrz, wybierano tematy do szkoleń internetowych. Członkowie komisji czynnie 
włączali się w realizację proponowanej przez siebie tematyki szkoleń. 
Przedstawiciel Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego DOIIB uczestniczył  
w posiedzeniach Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB, 
miedzy innymi proponując tematykę szkoleń internetowych przewidzianych do realizacji 
na szczeblu centralnym.  
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8. Składy Orzekające ds. indywidualnych członków DOIIB: 
 

W okresie sprawozdawczym pracowały trzyosobowe Składy Orzekające w składzie:  
Przewodnicząca: Grażyna Kaczyńska 
Członkowie: Wiesława Grzelka-Wyppych 

Roma Rybiańska 
Anita Fokczyńska – członek uzupełniający.  

Rozpatrzono:  

       461 wniosków o wpis do izby 

       150 wniosków o przywrócenie członkostwa 

       289 wniosków o zawieszenie członkostwa 

         17 wniosków o skreślenie 
Z powodu nieopłacenia składek członkowskich: 

       zawieszono 295 osób (zaległość składkowa dłuższa niż 6 mies.) 

       skreślono 184 osoby (zaległość składkowa dłuższa niż 12 mies.) 
 
 

9. Składy Orzekające ds. członków transgranicznych DOIIB: 
 
Powołano trzyosobowy Skład Orzekający w składzie:  
Przewodniczący: Andrzej Pawłowski 
Członkowie:  Wiesława Grzelka-Wyppych  

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 2012 r. złożono 5 wniosków, 
dokonano 5 wpisów. Wpisano do DOIIB 2. Słowaków, 2. Czechów i 1. Polaka 
zamieszkałego w Słowacji. Wszystkie wpisy dotyczyły sprawowania funkcji kierownika 
budowy. Przeważała specjalność kolejowa – 4 wpisy, 1 wpis dot. budowli 
komunikacyjnych (transportu niekolejowego).  
 
 

10. Rada Programowa czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie” 
 
Radę Programową czasopisma tworzyli: 
Przewodniczący: dr hab. inż. Eugeniusz Hotala, prof. PWr. 
Członkowie: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk 
   prof. dr inż. Kazimierz Czapliński 
   dr inż. Andrzej Pawłowski 
   mgr inż. Agnieszka Środek 
 
Czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” zostało omówione w punkcie 6 sprawozdania. 
 
 
 

Z inicjatywy Rady DOIIB oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, jako organów uprawnionych 
uchwałą nr 20/07 podjętej przez VI Krajowy Zjazd PIIB, rozpatrzono wnioski i przyznano 
Odznaki Honorowe PIIB. 
 
W roku 2012 złotymi odznakami zostali odznaczeni: 

 prof. dr hab. inż. Cezary Madryas 

 dr inż. Zofia Zwierzchowska 
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 mgr inż. Grażyna Kaczyńska 

 inż. Tadeusz Ponisz 

 mgr inż. Malgorzata Mikołajewska – Janiaczyk 

 mgr inż. Anna Ficner 
 
Srebrnymi odznakami zostali odznaczeni: 

 mgr inż. Andrzej Hryciuk 

 mgr inż. Janusz Szczepański 

 mgr inż. Danuta Paginowska 

 mgr inż. Andrzej Kudła 

 mgr inż. Włodzimierz Lewowski 

 mgr inż. Andrzej Zawadzki 

 mgr inż. Jerzy Żurawski 
 

Tak jak w roku poprzednim przedstawiciele DOIIB pracowali również 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 (od 17.06.2011) 

 Roma Rybiańska      -   Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,  

 Janusz Szczepański   -   Członek Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB, 

 Andrzej Pawłowski      -   Członek Komisji Ustawicznego Kształcenia przy KR PIIB, 

 Krzysztof Parylak       -   Członek Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.   
 
 

ad 2.  
Wspieranie i obsługa działalności Obwodowych Zespołów Członkowskich 

W roku 2012 Rada DOIIB powołała pięć nowych stałych Obwodowych Zespołów 
Członkowskich. W chwili obecnej działa już 7 takich zespołów.  
Nowe zespoły Rada powołała na podstawie uchwały Rady nr 170/R/2010 z dnia 16.12.2010 
r. oraz wniosków złożonych przez delegatów okręgowych: 

 OZC-3/22/S w obwodzie wyborczym nr 22 – trzebnickim, o charakterze stałym,  powołany  
18.06.2012 r. Zespół liczy 10 członków a przewodniczy mu inż. Wiesława Grzelka-
Wyppych, delegat okręgowy I, II i III kadencji; 

 OZC-4/5/S w obwodzie wyborczym nr 5 – jaworskim, o charakterze stałym,  powołany  
13.09.2012 r. Zespół liczy 5 członków a przewodniczy mu mgr inż. Mieczysław Panasiuk, 
delegat okręgowy III kadencji; 

 OZC-5/9/S w obwodzie wyborczym nr 9 – kłodzkim, o charakterze stałym,  powołany  
15.11.2012 r. Zespół liczy 6 członków a przewodniczy mu mgr inż. Zbigniew Wnęk, 
delegat okręgowy I, II i III kadencji; 

 OZC-6/2/S w obwodzie wyborczym nr 2 – dzierżoniowskim, o charakterze stałym,  
powołany  15.11.2012 r. Zespół liczy 4 członków a przewodniczy mu mgr Zenon Naskręt, 
delegat okręgowy I, II i III kadencji; 

 OZC-7/32/S w obwodzie wyborczym nr 32 – ząbkowickim, o charakterze stałym,  
powołany  15.11.2012 r. Zespół liczy 3 członków a przewodniczy mu inż. Dariusz Miernik, 
delegat okręgowy III kadencji. 

 
Obwodowe Zespoły Członkowskie zorganizowały 7 jubileuszowych spotkań szkoleniowo-
integracyjnych: 
1. spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków obwodów: jeleniogórskiego grodzkiego, 

jeleniogórskiego i kamiennogórskiego, zorganizowane 13 kwietnia 2012 r.  
w Mysłakowicach. Tematem szkolenia było prawo budowlane w praktyce,  
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najczęstsze przyczyny wypadków przy robotach budowlanych, najczęstsze 
nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli PIP oraz typowe błędy w procesach 
inwestycyjnych i sposoby ich zapobiegania. W spotkaniu udział wzięły 132 osoby; 

2. spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków obwodu bolesławieckiego, lwóweckiego  
i złotoryjskiego, zorganizowane 30 maja 2012 r. w Bolesławcu. Tematem szkolenia były: 
Remont Hali Stulecia we Wrocławiu, najczęstsze przyczyny wypadków przy robotach 
budowlanych oraz najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli PIP,  
dokumenty odbioru stali zbrojeniowej na budowie oraz problem ich fałszowania, 
odpowiedzialność  wykonawcy za zgodność wyrobu budowlanego. W spotkaniu udział 
wzięło 47 osób; 

3. spotkanie integracyjno-szkoleniowe członków powiatu trzebnickiego zorganizowane 26 
czerwca 2012 r. w Trzebnicy. Tematem szkolenia były problemy związane  
z procedurami formalno-prawnymi przy wydawaniu pozwolenia na budowę, błędy 
inwestorów i inżynierów, zakończenie procesu inwestycyjnego w świetle ustawy prawo 
budowlane, błędy kierowników budów, polscy inżynierowie - przygotowanie do pracy 
międzynarodowej, różnice w przepisach, angielski techniczny, niemiecki techniczny.  
W spotkaniu udział wzięło 67 osób; 

4. spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków obwodu jaworskiego zorganizowane 5 
października 2012 r. w Jaworze. Tematem szkolenia były problemy związane  
z procedurami formalno-prawnymi przy wydawaniu pozwolenia na budowę, zakończenie 
procesu inwestycyjnego w świetle ustawy prawo budowlane, bezpieczeństwo pracy na 
budowie, wentylacja w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, systemy dociepleń - 
najczęstsze błędy: jak ich unikać. W spotkaniu udział wzięły 72 osoby; 

5. spotkanie integracyjno-szkoleniowe członków powiatu trzebnickiego zorganizowane 25 
października 2012 r. w Psarach. Tematem szkolenia były nowoczesne standardy  
w budownictwie, umowy FIDIC–podstawy, aktualne problemy budownictwa. W spotkaniu 
udział wzięły 44 osoby; 

6. spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków powiatu kłodzkiego i ząbkowickiego 
zorganizowane w dniach 23-24 listopada 2012 r. w Kudowie Zdroju. Tematem szkolenia 
były rodzaje samowoli budowlanych - kazusy, orzecznictwo sądowo-administracyjne, 
legalizacja "starych samowoli budowlanych", bezpieczeństwo przy robotach 
budowlanych, procedury legalizacyjne i naprawcze - art. 48, 49b, 50-51 ustawy prawo 
budowlane, procedury legalizacji samowolnej zmiany sposobu użytkowania - art. 71  
i 71a ustawy prawo budowlane. W spotkaniu udział wzięło 77 osób; 

7. spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków powiatu dzierżoniowskiego, 
zorganizowane 7 grudnia 2012 r. w Dzierżoniowie. Tematem szkolenia były problemy 
związane z procedurami formalno-prawnymi przy wydawaniu pozwolenia na budowę, 
zakończenie procesu inwestycyjnego w świetle ustawy prawo budowlane, przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, separatory, przepompownie oraz świetliki, klapy i okna 
oddymiające. W spotkaniu udział wzięło 91 osób. 

 
Spotkania organizowane w ramach Obwodowych Zespołów Członkowskich mają znaczącą 
wartość dla ich uczestników, dając im okazję do indywidualnych rozmów, bezpośredniej 
wymiany opinii i poglądów, co stanowi pole do realizacji działalności samopomocowej. 
Spotkania z przedstawicielami Rady DOIIB umożliwiają zgłaszanie postulatów i wniosków 
dotyczących działalności izby. Nade wszystko jednak, spotkania z zapraszanymi 
przedstawicielami PINB i administracji budowlanej, przyczyniają się do zrozumienia  
i uzgodnienia aktualnych lokalnych wymagań w zakresie wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.     
Spotkania zostały ujęte w tabeli wykazu szkoleń zorganizowanych dla Członków DOIIB  w 10 
punkcie sprawozdania.  
 
 

ad 3.  
Organizacja pracy biura DOIIB 
 
W biurze DOIIB na dzień 31 grudnia 2012 r. zatrudnionych było 13 etatowych pracowników:  
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 Kierownik Biura - 4 /5 etatu        

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

 Główny Specjalista (obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej) - 1 etat 

 Specjalista (obsługa Członków Izby - 2 osoby, obsługa Ośrodka Informacji i Szkoleń - 1 
osoba, obsługa OKK - 1 osoba) - 4 etaty 

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

 Z-ca Głównej Księgowej - 1/2 etatu 

 Asystent Księgowy - 1 etat  

 Asystent 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 2012 z porady 
prawnej skorzystało 71 osób. 

 Specjalista ds. administrowania obiektem DOIIB - 4/5 etatu. 
 
Tak jak w latach ubiegłych, w oparciu o umowę zlecenie współpracował z Radą DOIIB Biegły 
Rewident Księgowy. Obsługę prawną prowadził zatrudniony w Izbie radca prawny oraz dwie 
kancelarie prawne (na umowy zlecenia) - 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.  
 
 

ad 4.  
Aktualizacja bazy danych Członków DOIIB  
 
Baza danych Członków DOIIB była w sposób ciągły modyfikowana i uzupełniana. 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. rejestr członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa obejmował 15437 kartotek.  
Liczba ta obejmuje: 

     10049  osób z czynnym członkostwem; 

       1465 osób z zawieszonym członkostwem, z których 1315 osób złożyło wniosek  
o zawieszenie, a 150 osób zostało zawieszonych na skutek zaległości 
składkowych; 

       3916  osób skreślonych, w tym: 366 osób skreślonych na wniosek zainteresowanych,  
3249 osób skreślonych z powodu zaległości składkowych, 301 osób, których 
członkostwo ustało z powodu śmierci.  

Powyższe zestawienie nie zawiera wpisów transgranicznych, których w roku 2012 dokonano 
5. 
 
 

ad 5.  
Wydawanie zaświadczeń o przynależności do izby, w tym elektronicznych  
 
W roku sprawozdawczym biuro DOIIB wydało 11725 zaświadczeń o przynależności do Izby, 
ważnych na okres 6 lub 12 miesięcy, wysłało 1571 przypomnień o braku bieżących składek. 
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, w strefie dostępnej po zalogowaniu. 
 
Usprawniono system samodzielnego pozyskiwania przez Członków Izby zaświadczeń  
w wersji elektronicznej. Zaświadczenia o przynależności do Izby można pobrać ze strony 
internetowej PIIB. 
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ad 6.  
Dystrybucja informacji  i  prasy fachowej w tym rozbudowa strony internetowej 
z dostępem do internetowego Serwisu Budowlanego on-line oraz Sekocenbudu 
 
Jak w latach ubiegłych Izba wysyłała do Członków czasopisma branżowe. Zmianie uległ 
sposób  ich dystrybucji.  Czasopisma (numery wydane w pierwszym kwartale roku) wysłano 
tylko do osób, które w odpowiedzi na wysłaną do Członków DOIIB ankietę z 2011 r. 
zadeklarowały chęć ich otrzymywania. Liczba osób, którym czasopisma wysyłano spadła.    

 
W roku 2012 wysłano: 

 Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo. Wentylacja (miesięcznik) -    746 egz. 

 Drogownictwo (miesięcznik) -    683 egz.  

 Gaz, Woda i Technika Sanitarna (miesięcznik) -    468 egz. 

 Gospodarka Wodna (miesięcznik) -    112 egz. 

 INPE (miesięcznik) -    789 egz. 

 Inżynieria i Budownictwo (miesięcznik) -  2731 egz. 

 Inżynieria Morska i Geotechnika (2-miesięcznik) -      18 egz. 

 Materiały Budowlane (miesięcznik) -    410 egz.  

 Przegląd Budowlany (miesięcznik) -  1150 egz. 

 Przegląd Komunikacyjny (miesięcznik) -        6 egz. 

 Przegląd Telekomunikacyjny (miesięcznik) -      56 egz. 

  

 Spektrum - biuletyn SEP (2-miesięcznik) -    115 egz. 

 Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie (kwartalnik) -      34 egz. 

 Wiadomości Naftowe i Gazownicze (miesięcznik) -      36 egz. 

 Wiadomości Projektanta Budownictwa (miesięcznik) -      20 egz. 

 
Bez zmian funkcjonowało w DOIIB komputerowe stanowisko informacji technicznej dla 
Członków Izby z dostępem do internetu. Na bieżąco aktualizowane były programy: LEX, 
Serwis Budowlany, Biblioteka Norm. Z zasobów norm w 2012 roku skorzystało 25 osób.  
 
Na podstawie Porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników 
Budownictwa  Odział we Wrocławiu, Członkowie DOIIB 69 razy skorzystali z bezpłatnego 
dostępu do zasobów bibliotecznych Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB.  
 

Strona internetowa DOIIB była na bieżąco uzupełniana i rozbudowywana.   
W wydzielonej strefie dostępnej dla Członków DOIIB można było zalogować się do programu 
Serwis Budowlany on-line. Licencja na ten program została poszerzona do 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. DOIIB 
zakupiła licencję na 15 stanowisk równoczesnego dostępu do programu. 
W roku 2012 na listę użytkowników Serwisu Budowlanego Platinum wpisało się 117 osób, 
tym samym jest już 303 użytkowników w/w serwisu. 
 
Od 2012 r. członkowie DOIIB mają również 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 
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podziału budynków i budowli inżynierskich. Licencja obejmuje możliwość 15 równoczesnych 
logowań do systemu. 
   
Z poziomu strony internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl, od 
lipca 2012 r. jest możliwy dostęp do Biblioteki Norm PKN. 
Na stronie internetowej DOIIB publikowane były materiały ze szkoleń organizowanych przez 
Izbę. Na bieżąco podawane były aktualne informacje i komunikaty, informacje dotyczące 
szkoleń, posiedzeń Rady i spraw dotyczących działań Izby. Ważnym elementem były 
zamieszczane w zakładce „PRACA” ogłoszenia ofert pracy zgłaszanych do Izby.  Nowością 
na stronie internetowej jest stale rozbudowywana baza szkoleń przez internet tj. szkoleń 
nagranych i udostępnionych do odtworzenia w dowolnym czasie, omówiona w punkcie 10 
sprawozdania.    
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. 
Na stronie opublikowano elektroniczne wydanie trzech numerów czasopisma DOIIB pt. 
„Budownictwo Dolnośląskie”, w tym numeru jubileuszowego.  
Liczba adresów, na które wysyłane są mailowe informacje dotyczące szkoleń, wzrosła  

do ponad 2078 pozycji. Baza powstała i stale się powiększa przez ciągłe zgłaszanie    

zainteresowanych chęci otrzymywania „newslettera”.   

    

 

ad 7.  
Redagowanie kwartalnika DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, jego publikacja 
na stronie internetowej i rozpowszechnianie 
 
Czasopismo „Budownictwo Dolnośląskie” w roku 2012 ukazało się trzy razy. W marcu 
zostało opublikowane wydanie specjalne - jubileuszowe, w którym między innymi znalazły 
się: kalendarz X-lecia, rocznicowe refleksje i fotograficzne migawki z całego okresu 
działalności Izby. Czasopismo zostało wydane także w czerwcu i wrześniu. 
Rada Programowa została wymieniona w pierwszej części Sprawozdania.  
Redakcję, bez zmian wobec roku poprzedniego, tworzyli: Redaktor naczelna Agnieszka 
Środek i Redaktor prowadzący Mateusz Myślicki. Autorzy zapraszani do współpracy 
gwarantowali wysoki poziom publikowanych materiałów. Artykuły grupowane były  
w następujących działach: samorząd zawodowy, aktualności, ludzie z pasją, trochę historii, 
ciekawe realizacje, pomysł na weekend.   
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. 
 

 
ad 8.  
Ustanowienie Medalu Zasłużony dla DOIIB 

 
W związku z jubileuszem 10-lecia istnienia samorządu zawodowego Rada DOIIB podjęła 
uchwałę nr 79/R/2012 w sprawie ustanowienia i określenia zasad przyznawania wyróżnienia 
w formie medalu „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.  
Medal ma być przyznawany osobom fizycznym, nie będącym członkami DOIIB, za 
szczególny wkład w działalność, rozwój i podnoszenie prestiżu Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa oraz w ochronę zawodowych interesów członków DOIIB. Medal 
może być również przyznany osobom fizycznym, nie będącym członkami DOIIB, które przez 
swój dorobek lub osiągniecia zasługują na szczególne uznanie. Ta sama osoba może zostać 

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


-16- 

 

uhonorowana medalem tylko jeden raz. Wyróżniony otrzymuje medal odlany z brązu  
i  legitymację stwierdzającą przyznanie medalu. 

Projekt medalu wykonała artysta plastyk z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu mgr Anna 
Bujak 
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Pierwsze medale „Zasłużony dla Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
otrzymali:  
 
1. Dypl. ekonom. dypl. inż. Wieland Sommer – Prezydent Brandenburskiej Izby Inżynierów  

w Poczdamie 

2. Dr. inż. Heinrich Schroeter  - Prezydent Bawarskiej Izby Inżynierów w Monachium 

3. Dr Martin Wulff -Woesten – dyrektor biura Brandenburskiej Izby Inżynierów w Poczdamie 

4. Dipl. Inż. Heidi Aschl – Prezydent (poprzedni) Bawarskiej Izby Inżynierów w Monachium 

5. Ing. Milan Havlišta – Przewodniczący Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów  
i Techników w okręgu Hradec Kralove 

6. Ing. Jiří Otčenášek – przedstawiciel Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów  
i Techników w okręgu Hradec Kralove 

7. mgr inż. Tadeusz Nawracaj – Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa 

 
Idea przyznawania medalu będzie kontynuowana. 
 
 

ad 9.  
Organizacja przedsięwzięć związanych z obchodami 10-lecia samorządu 
zawodowego 
 
Głównym przedsięwzięciem związanym z obchodami jubileuszu 10-lecia DOIIB była Gala 
Inżynierska zorganizowana 25 września 2012 r. 
Patronat nad uroczystością przyjął Wojewoda Dolnośląski. Do Centrum Sztuki IMPART,  
w którym odbywała się uroczystość, przybyło wielu zaproszonych gości i członków naszej 
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Izby. Wśród gości byli reprezentanci dolnośląskich parlamentarzystów, władz państwowych  
i samorządu, wrocławskich uczelni, stowarzyszeń technicznych, zagranicznych samorządów 
zawodowych oraz przedstawiciele dolnośląskiej hierarchii kościelnej.  
Zebranych przywitał Przewodniczący Rady DOIIB Eugeniusz Hotała. Mówił o pracy 
inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania publicznego i o roli samorządu 
zawodowego, wspomagającego ich w tej pracy i będącego jednocześnie pomostem 
pomiędzy inżynierem a władzami państwowymi i samorządowymi. Skorzystał również  
z okazji by złożyć zgromadzonym życzenia z okazji przypadających we wrześniu Dni 
Budowlanych. Głos zabrali także niektórzy z zaproszonych gości. Byli wśród nich: 
przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego Jarosław Barańczak, rektor Politechniki 
Wrocławskiej Tadeusz Więckowski, były Metropolita Wrocławski – ks. kardynał Henryk 
Gulbinowicz. 
Gala była okazją, by osobom zasłużonym dla naszego dolnośląskiego samorządu inżynierów 
budownictwa wręczyć Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wyróżnieni 
zostali wymienieni w omówieniu punktu 1 sprawozdania.  
Podczas Gali zostały wręczone Medale Zasłużony dla DOIIB. Idea ustanowienia medalu 
oraz pierwsi wyróżnieni zostali przedstawieni w punkcie 7 sprawozdania.  
Ogłoszono także wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową CONSTRUCTOR 
TEMPORIS FUTURI organizowanego od lat przez DOIIB we współpracy z wydziałami 
budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Laureaci zostali wymienieni w punkcie 13 
sprawozdania. 
Ważnym punktem programu było przedstawienie werdyktu kapituły konkursu INŻYNIER 
ROKU, organizowanego przez DOIIB. Tytuł Inżyniera Roku w kategorii „projektant” otrzymał 
zespół projektantów pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jana Biliszczuka za projekt Mostu 
Rędzińskiego. W tej samej kategorii wyróżnienie przyznano zespołowi projektantów pod 
kierownictwem mgr. inż. Marka Suchego za projekt II cz. Autostradowej Obwodnicy 
Wrocławia.  W  kategorii  „kierownik budowy” wyróżniono mgr. inż. Michała Ptaszyńskiego za 
realizację inwestycji Farma Wiatrowa Lipniki. 
Gala była również okazją do rozdania nagród zwycięzcom konkursu „Dolnośląska Budowa 
Roku 2010-2011”, organizowanego przez Wrocławski Oddział Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa. Grand Prix zdobyli projektanci Autostradowej Obwodnicy 
Wrocławia wraz z mostem Rędzińskim. Wręczono też nagrody w kategoriach: budynki 
mieszkalne, obiekty oświaty, rewaloryzacja obiektu zabytkowego i obiekty użyteczności 
publicznej. 
Po części oficjalnej zebrani obejrzeli spektakl Evergreen w wykonaniu wrocławskiego Teatru 
Muzycznego CAPITOL. Gala zakończyła się spotkaniem koleżeńskim w foyer teatru. 
 
W obchody rocznicowe wpisało się kolejne już Forum Inżynierskie DOIIB zorganizowane tym 
razem we Wrocławiu przy udziale przedstawicieli nadzoru budowlanego, administracji 
budowlanej oraz innych samorządów zawodowych. Forum Inżynierskie zostało opisane  
w punkcie 13 sprawozdania. 
 
Działające w DOIIB Obwodowe Zespoły Członkowskie zorganizowały 7 uroczystych, 
jubileuszowych spotkań szkoleniowo-integracyjnych, o których mowa w punkcie 2 
sprawozdania. 
 
Ustanowienie i przyznanie medalu „Zasłużony dla DOIIB (omówione w punkcie 8 
sprawozdania) było jedną z najważniejszych zrealizowanych inicjatyw jubileuszowych. 
Wydano również jubileuszowy numer czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, 
opisanego w punkcie 1 sprawozdania. 
 

 
 
ad 10.  
Organizacja szkoleń dla Członków DOIIB, pomoc finansowa w indywidualnym 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych Członków Izby, w tym szkoleń przez 
internet 
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W roku 2012 DOIIB zorganizowała dla swoich Członków 25 szkoleń we Wrocławiu i w innych 
miastach Dolnego Śląska. Materiały szkoleniowe opublikowane zostały na stronie 
internetowej.  
Ogółem w szkoleniach tych  wzięło udział 1590 członków DOIIB.  
W szkoleniach brali również udział zainteresowani studenci.  
Ważnym elementem kształcenia inżynierów stała się systematycznie powiększana baza 
szkoleń uruchomiona w czerwcu 2012 na stronie internetowej DOIIB,  dostępna dla jej 
członków po zalogowaniu. Zostały nagrane trzy szkolenia prowadzone przez mgr Agnieszkę 
Znamiec - Naczelnika Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego w WINB we Wrocławiu, pt:  
1. Uwagi ogólne dotyczące obowiązków i uprawnień inwestora związanych z rozpoczęciem, 

realizacją i zakończeniem procesu inwestycyjnego w świetle ustawy Prawo budowlane 
oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych; 

2. Etapy i realizacja zamierzenia inwestycyjnego; 
3. Zakończenie procesu inwestycyjnego- aspekt prawny, procedury. 
W roku 2012 ogólna liczba materiałów szkoleniowych dostępnych w internecie  dla członków 
izby stanowiła 29 pozycji. Na tę liczbę składały się nagrane szkolenia, materiał z Forum 
Inżynierskiego i materiały z przeprowadzonych stacjonarnie szkoleń DOIIB. 
W listopadzie i grudniu 2012 r. został również opracowany i wdrożony program statystyczny 
dla szkoleń. Wykazał on znaczne zainteresowanie członków izby szkoleniami przez Internet  
i zarejestrował 150 wejść do bazy szkoleń. W grudniu największym zainteresowaniem 
cieszyły się szkolenia pt. „Obowiązki i uprawnienia inwestora związane z procesem 
inwestycyjnym w świetle ustawy Prawo budowlane oraz orzecznictwa sądów” i „Utrzymanie 
obiektów budowlanych w świetle rozdziału VI – Ustawy Prawo budowlane”. 
 
 

ZESTAWIENIE SZKOLEŃ DOIIB W ROKU2012 
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1 
Wycieczka na Międzynarodowe Targi 
Budownictwa BUDMA 2012 

  24.01.12 Poznań 5 30 

2 
Systemy ochrony budowli - jakość od 
piwnicy aż po dach. 

dr inż. Mariusz 
Jackiewicz 

31.01.12 Legnica 4 24 

02.02.12 Wałbrzych 4 22 

09.02.12 Świdnica 4 18 

14.02.12 Jelenia Góra 4 16 

16.02.12 Bolesławiec 4 13 

3 
Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych 

dr hab. inż. Andrzej 
Sowa 

20.02.12 Jelenia Góra 4 32 

21.02.12 Świdnica 4 15 

22.02.12 Wrocław 4 32 

23.02.12 Legnica 4 20 

4 
Wycieczka techniczna na Dworzec 
Główny PKP we Wrocławiu 

mgr inż. Piotr 
Biedalak 
mgr inż. Mirosław 
Piasecki 
mgr inż. arch. 
Krzysztof 
Wartenberg 

02.03.12 Wrocław 3 32 
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5 
Szkolenie w ramach Targów 
ELEKTROTECHNIKA 2012 

  12-14.03.12 Warszawa 8,5 39 

6 
Cykl szkoleń w ramach Targów 
Budownictwa TARBUD 2012 

prof.dr hab. inż. Jan 
Biliszczuk 
mgr inż. arch. 
Zbigniew Maćków 
mgr inż. Bolesław 
Marciniszyn 
mgr inż. 
Przemysław 
Marcinkowski 
mgr inż. arch. Jacek 
Miller 
mgr inż. Jarosław 
Głowacki 
mgr inż. 
Przemysław 
Samocki 

16.03.12 Wrocław 3,5 15 

7 
Woda i zawilgocenie jako istotna 
przyczyna destrukcji obiektów 
budowlanych 

dr inż. Jan Czupajłło 29.03.12 Wrocław 0,5 25 

8 
Inżynier budownictwa w procesie 
inwestycyjnym 

mgr inż. Jan Lech 
Zioberski 
mgr inż. Piotr 
Zwoździak 
mgr inż. Marek 
Adamowicz 

30.03.12 Wrocław 3,5 95 

9 

X-lecie DOIIB 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków obwodów: jeleniogórskiego-
grodzkiego, jeleniogórskiego i 
kamiennogórskiego 
1. Prawo budowlane w praktyce 
2. Najczęstsze przyczyny wypadków 
przy robotach budowlanych oraz 
najczęstsze nieprawidłowości 
stwierdzone podczas kontroli PIP 
3. Typowe błędy w procesach 
inwestycyjnych i sposoby ich 
zapobiegania 

mgr inż. Adrian 
Ciejak 
mgr inż. Mirosław 
Kocuba 
mgr inż. 
Włodzimierz 
Lewowski 
mgr inż. Jarosław 
Siegieda 

13.04.12 Mysłakowice 4 132 

10 

Kompetencje organów w 
zreformowanym systemie ochrony 
środowiska. Procedura oceny 
oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko. 

mgr inż. Jagwiga 
Szałaj 
mgr Rafał Klodek 

25.04.12 Wrocław 3 42 

11 
Rola inżyniera budownictwa w 
problemach oddziaływania wód na 
budowle i środowisko 

prof. dr hab. inż. 
Janusz Łomotowski 
prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Parylak 

11.05.12 Wrocław 3,5 36 

12 

Wybrane zagadnienia oświetlenia 
drogowego. Normatywy i unijna 
strategia efektywności. Technologia 
LED. 

mgr inż. Stanisław 
Pieniążek 

15.05.12 Wałbrzych 4 15 

13 

X-lecie DOIIB 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków obwodu bolesławieckiego, 
lwóweckiego i złotoryjskiego 
1. Remont Hali Stulecia we Wrocławiu 
2. Najczęstsze przyczyny wypadków 
przy robotach budowlanych oraz 
najczęstsze nieprawidłowości 
stwierdzone podczas kontroli PIP 
3. Dokumenty odbioru stali 
zbrojeniowej na budowie oraz problem 
ich fałszowania. Odpowiedzialność  
wykonawcy za zgodność wyrobu 
budowlanego 

mgr inż. Daniel 
Czerek 
mgr inz Mirosław 
Kocuba 
mgr inż. Jarosław 
Siegieda 
mgr inż. Magdalena 
Piotrowska 

30.05.12 Bolesławiec 4 47 
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14 

Utrzymanie obiektów budowlanych w 
świetle rozdziału 6 ustawy Prawo 
budowlane - okresowe kontrole 
obiektów i budynków 

mgr inż. Wiesław 
Bocheńczyk 

14.06.12 
Ząbkowice 

Śl. 
6 70 

15 Warsztaty geotechniczne 

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

22.06.12 Krzeszówek 6 69 

16 

X-lecie DOIIB 

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
członków powiatu trzebnickiego 
1. Problemy związane z procedurami 
formalno-prawnymi przy wydawaniu 
pozwolenia na budowę. Błędy 
inwestorów i inżynierów. 
2. Zakończenie procesu 
inwestycyjnego w świetle ustawy 
Prawo budowlane. Błędy kierowników 
budów. 
3. Polscy inżynierowie - 
przygotowanie do pracy 
międzynarodowej, różnice w 
przepisach, angielski techniczny, 
niemiecki techniczny.  

mgr inż. Teresa 
Bilińska 
mgr inż. Maciej 
Rataj 
mgr inż. Lidia 
Osławska 
mgr inż. Piotr 
Zwoździak 

26.06.12 Trzebnica 2,5 67 

17 

Utrzymanie obiektów budowlanych w 
świetle rozdziału 6 ustawy Prawo 
budowlane - okresowe kontrole 
obiektów i budynków 

mgr inż. Wiesław 
Bocheńczyk 

29.06.12 Wrocław 6 116 

18 

Zasady postępowań osób 
wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie. Kodeks 
zasad etyki zawodowej członków PIIB. 
Zasady etyki członka PZITB. 

mgr inż. Andrzej 
Hryciuk 

29.06.12 Zagórze Śl. 3 18 

19 

Szkolenie w ramach Forum 
Inżynierskiego: 
1) Współpraca izb inżynierów 
budownictwa z organami nadzoru 
budowlanego w postępowaniach z 
zakresu odpowiedzialności 
zawodowej. cywilna inżyniera 
budownictwa 
2) Procedury naprawcze w procesach 
inwestycyjnych 

mgr Krzysztof Zając 
mgr Agnieszka 
Znamiec 

11.09.12 Wrocław 2,5 76 

20 
Wycieczka techniczna 
"Pod mostami Wrocławia” 

dr inż. Leszek 
Budych 

11.09.12 Wrocław 4 61 

21 

X-lecie DOIIB 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków obwodu jaworskiego: 
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 

mgr inż. Małgorzata 
Jakimowicz 
mgr inż. Mirosław 
Drozd 
mgr inż. Jarosław 
Głowacki 

05.10.12 Jawor 3 72 

22 

X-lecie DOIIB 

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
członków powiatu trzebnickiego 
1. Nowoczesne standardy w 
budownictwie. 
2.Umowu FIDIC - podstawy. 
3.Aktualne problemy budownictwa. 

mgr inż. Teresa 
Bilińska 
mgr inż. 
Włodzimierz 
Lewowoski 
inż. Wiesława 
Grzelka-Wyppych 

25.10.12 Psary 3,5 44 

23 
Usterki budowlane w różnorodnych 
branżach budownictwa ogólnego - 

dr inż. Jan Czupajłło 
08.11.12 Wrocław 

3,5 
49 

09.11.12 Jelenia Góra 30 
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pod klucz. 13.11.12 Świdnica 14 

14.11.12 Legnica 36 

24 

X-lecie DOIIB 

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu kłodzkiego i 
ząbkowickiego 
1. Rodzaje samowoli budowlanych - 
kazusy, orzecznictwo sądowo-
administracyjne. Legalizacja "starych 
samowoli budowlanych". 
2. Bezpieczeństwo przy robotach 
budowlanych. 
3. Procedury legalizacyjne i 
naprawcze - art. 48, 49b, 50-51 
ustawy Prawo budowlane. 
4. Procedury legalizacji samowolnej 
zmiany sposobu użytkowania - art. 71 
i 71a ustawy Prawo budowlane. 

mgr Agnieszka 
Znamiec 
mgr inż. Dariusz 
Redlicki 

23-24.11.12 
Kudowa 

Zdrój 
6 77 

25 

X-lecie DOIIB  

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne 
członków powiatu dzierżoniowskiego 
1. Problemy związane z procedurami 
formalno-prawnymi przy wydawaniu 
pozwolenia na budowę. 
2. Zakończenie procesu 
inwestycyjnego w świetle ustawy 
Prawo budowlane. 
3. Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, separatory, przepompownie. 
4. Świetliki, klapy i okna oddymiające. 

mgr inż. Jan 
Gawłowski 
mgr inż. Larysa 
Kudrzycka 
mgr inż. Łukasz 
Mak 
mgr inż. Krzysztof 
Umiński 
mgr inż. Andrzej 
Wilkos 

07.12.12 Dzierżoniów 3 91 

 

 
 

    

1590 

26 
Szkolenia przez internet: wejścia 
członków DOIIB do zakładki 
„szkolenia przez internet” 

Wykładowcy Forum 
Inżynierskiego, 
seminariów i 
zamawianych 
szkoleń audio 

listopad -
grudzień  
2012 r. 

strona 
internetowa 

- 150 

      

  

    Całkowity koszt szkoleń bezpośrednich w 2012 wyniósł ok. 171 tys. zł., co daje kwotę ok. 
107 zł na jednego uczestnika szkolenia stacjonarnego. Koszt przygotowania szkoleń przez 
internet wyniósł ok 8,4 tys.  zł, co daje ok. 55 zł na jednego uczestnika szkolenia, który 
skorzystał z zakładki „szkolenia przez internet” w 2012 r. Należy zauważyć że koszt 
jednostkowy będzie malał wraz ze wzrostem liczby szkolących się.  

 

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

Lista konferencji i seminariów dofinansowanych przez DOIIB w 2012 r. 

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

dofinansowania 

1. 

"Konferencja Studentów i 
Doktorantów Wydziału 
Budownictwa Ladowego i 
Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej" 

Politechnika 
Wrocławska 

Szklarska 
Poręba 
23-25.03.2012 

3 000,00 zł 
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2. 

Konferencja Naukowo-Badawcza 
"Zbiorniki na materiały sypkie i 
ciecze, kominy przemysłowe oraz 
obiekty hydrotechniczne"  

Politechnika 
Wrocławska 

Karpacz 
24-26.04.2012 

3 000,00 zł 

3. Dni Budowlańca 2012 
Politechnika 
Wrocławska 

Wrocław 
26-28.04.2012 

1 500,00 zł 

4. 
VIII Konferencja Naukowo-
Techniczna  
"Budownictwo w Energetyce" 

PZITB O/Wrocław 
Szklarska 

Poręba 
15-18.05.2012 

4 000,00 zł 

5. 
XVI Krajowa Konferencja 
Mechaniki Gruntów i Inżynierii 
Geotechnicznej 

Politechnika 
Wrocławska 

Wrocław 
04-07.09.2012 

2 500,00 zł 

6. 
VIII Międzynarodowa Konferencja 
"Structural Analysis of Historical 
Constructions 2012" 

Politechnika 
Wrocławska 

Wrocław 
15-17.10.2012 

5 000,00 zł 

 
Z dofinansowania indywidualnego skorzystało 25 osób na łączną kwotę 11 116 zł.  
 
W grudniu 2012 r. została ustalona lista rekomendowanych konferencji w roku 2013,  
w których uczestnictwo członków DOIIB może być dofinansowane przez Izbę.  Są to: 

1. Kurs Mykologiczno - Budowlany „Ochrona Budynków przed wilgocią i korozją biologiczną” 
(Wrocław, 28.01.-15.03.2013).  

2. XVII Ogólnopolska Konferencja „WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI” 
(Wisła, 5-8.03.2013). 

3. Konferencja w ramach targów „ELEKTROTECHNIKA 2013”, (Warszawa,11-13.03.2013). 

4. Konferencja „BADANIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KONSTRUKCJI 
INŻYNIERSKICH 2013” (Karpacz, 18-20.03 2013). 

5. Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane” (Międzyzdroje, 21-24.05.2013). 

6. 59 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki 
PZITB (Krynica, 15-20.09.2013). 

7. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp techniczny w wodociągach” (Wrocław, 
24-25.10.2013). 

8. XII Międzynarodowa Konferencja „Infrastruktura podziemna miast” (Wrocław, październik 
2013).  

9. Sympozjum „WROCŁAWSKIE DNI MOSTOWE 2013” (Wrocław, listopad 2013). 

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

 
 

ad 11.  
Realizacja wniosków złożonych na XI Zjeździe Sprawozdawczym DOIIB  
 
XI Zjazd Sprawozdawczy DOIIB odbył się 21 kwietnia 2012 r. W obradach wzięło udział 131 
Delegatów, co stanowi 67,5 % liczby uprawnionych. W Zjeździe udział wzięli  również  
zaproszeni członkowie organów oraz goście. 
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W trakcie obrad Delegaci podjęli 21 uchwał. Złożyli 32 wnioski, z których 16 Zjazd przekazał 
Okręgowej Radzie DOIIB w celu ich realizacji, 3 wnioski przekazał na Krajowy Zjazd PIIB  
w celu ich rozpatrzenia, a 13 wniosków nie przyjął i nie nadał im biegu. 
Sposób realizacji wniosków zgłoszonych przez Delegatów na XI Zjazd Sprawozdawczy 
DOIIB skierowanych do realizacji przez Radę DOIIB został szczegółowo omówiony  
i uzasadniony w uchwale nr 128/R/2012 r. w dniu 13 września 2012 r. Uchwała została 
umieszczona na stronie internetowej DOIIB  w  zakładce „Uchwały Rady DOIIB”, o czym 
wnioskodawcy i wszyscy delegaci zostali poinformowani. Żaden z delegatów ani członków 
izby nich nie wniósł do niej zastrzeżeń. 
Przyjęty przez Krajową Radę PIIB sposób realizacji zgłoszonych do nich wniosków ze Zjazdu 
DOIIB przedstawiono w poniższej tabeli.  
 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ DELEGATÓW  
XI ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO DOIIB DO REALIZACJI PRZEZ RADĘ DOIIB 

ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI. 
 

Nr 
wniosku 

Treść wniosku 
Imię i Nazwisko 

Nr mandatu 
Sposób realizacji  

3 
Szeroka, jawna dyskusja w środowisku 
o zmianie prawa budowlanego, również 
na stronie Izby. 

Ryszard Rotter 
nr mandatu 150 

 

Zgodnie z decyzją  
XI Okręgowego Zjazdu DOIIB 

wniosek skierowano  
do rozpatrzenia  

przez Krajową Radę PIIB 

Propozycja KW PIIB sposobu 

rozpatrzenia wniosku: Wniosek 

realizowany. 

Każdy z członków izby może 

zgłaszać swoje uwagi do 

propozycji nowych regulacji 

prawnych dotyczących Prawa 

budowlanego, lub innych aktów 

prawnych z zakresu 

budownictwa, poprzez 

przedstawicieli swojej izby 

okręgowej w Komisji Prawno – 

Regulaminowej Krajowej Rady 

- po zapoznaniu się z projektem 

zmian. Kolejne propozycje 

zmian można znaleźć na stronie 

internetowej Ministerstwa 

Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej. 

Problem dobrego Prawa 

budowlanego pojawia się 

niezmiennie we wnioskach 

zjazdowych, dlatego zestaw 

postulatów legislacyjnych 

wypracowanych przez naszą Izbę 

- w szczególności dot. Prawa 

budowlanego - nierozpatrywanych 

i niewdrożonych w ubiegłej 

kadencji Sejmu, został przekazany 

do nowego ministerstwa 

Transportu, Budownictwa i 
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Gospodarki Morskiej.  

Jesienią ubiegłego roku na 

naradzie przewodniczących 

okręgowych rad w Krakowie, 

minister J. Żbik i R. Dziwiński - 

główny inspektor nadzoru 

budowlanego przekazali wstępne 

założenia merytoryczne dla 

Kodeksu budowlanego, do 

którego szybkiego opracowania 

zmierza rząd. Do czerwca 

bieżącego roku trwały dyskusje i 

konsultacje dotyczące nowej 

formy Prawa budowlanego i 

innych ustaw związanych. Od 

jesieni ub. roku odbyło się kilka 

spotkań konsultacyjnych z 

przedstawicielami resortu, w 

których uczestniczyli 

przedstawiciele środowisk 

związanych z budownictwem, 

projektanci, wykonawcy, 

przedstawiciele nadzoru 

budowlanego jak również 

architekci i urbaniści. Znaczącą 

grupę stanowili także członkowie 

PIIB, głównie członkowie Komisji 

Prawno – Regulaminowej 

Krajowej Rady, lub komisji 

okręgowych. Poprzez swoich 

przedstawicieli członkowie 

poszczególnych izb okręgowych 

mogli zgłaszać uwagi do 

projektów założeń nowych 

regulacji prawnych.  

Na bazie wypracowanych 

stanowisk Polska Izba Inżynierów 

Budownictwa zgłosiła w lipcu b.r. 

uwagi do projektu „ZAŁOŻEŃ 

DO PROJEKTU USTAWY – 

PRAWO BUDOWLANE, o 

zmianie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych innych ustaw”. 

PIIB przedłożyła także propozycje 

koniecznych zmian w ustawie 

Prawo budowlane odnośnie 

uruchomienia tzw. szybkiej 

ścieżki legislacyjnej. Również w 

lipcu w ramach konsultacji 

społecznych zostało przekazane 

do Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej stanowisko Grupy B-8 w 

sprawie zmian w ustawie Prawo 

budowlane (Grupa B-8 stanowi 

dobrowolne porozumienie 

organizacji zawodowych 

związanych z budownictwem). 

Obydwa dokumenty znajdują się 
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na stronie internetowej PIIB. 

Prace nad nowym kształtem 

ustawy Prawo budowlane i zmianą 

ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych innych ustaw 

trwają nadal – ważne , aby przez 

głos w dyskusji doprowadzić do 

stworzenia aktów prawnych 

spełniających oczekiwania 

naszego środowiska.  

Rada Ministrów 10 lipca 2012 

wydała Rozporządzenie w sprawie 

utworzenia, organizacji i trybu 

działania Komisji Kodyfikacyjnej 

Prawa Budowlanego. Zadaniem 

Komisji będzie opracowanie 

projektu przepisów rangi 

ustawowej w zakresie 

kompleksowej regulacji 

dotyczącej procesu inwestycyjno-

budowlanego.(Dz.U.12.141.856) 

 

8a 
 

Przedstawienie, wymuszenie, aby 
nadzór autorski sprawowany był przez 
projektanta a nie osobę wyłonioną w 
postępowaniu przetargowym 
 

Ryszard Rotter 
nr mandatu 150 

 

Zgodnie z decyzją  
XI Okręgowego Zjazdu DOIIB 

wniosek skierowano  
do rozpatrzenia  

przez Krajową Radę PIIB 

Propozycja KW PIIB sposobu 

rozpatrzenia wniosku: Wniosek 

realizowany 

Stanowisko Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w 

sprawie nadzoru autorskiego osób 

wykonujących samodzielna 

funkcję techniczna w zakresie 

projektowania zostało wyrażone w 

piśmie Izby Architektów 

Rzeczpospolitej z dnia 29 marca 

2012 roku do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych Jacka 

Sadowego. 

Pismo zostało podpisane przez 

Prezesów Izby Architektów 

Rzeczpospolitej ,Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa oraz 

Izby Urbanistów . 

W piśmie wskazano na 

nierozerwalną więź jaka istnieje 

pomiędzy autorem a jego dziełem 

oraz nierozerwalność tej więzi pod 

względem podmiotowym. 

Autorzy pisma wnoszą o 
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umożliwienie osobistego dialogu z 

Urzędem Zamówień Publicznych 

dotyczącego poruszonych w nim 

kwestii.  

Pismo zostało opublikowane w 

dniu 17 maja 2012 roku na stronie 

PIIB – aktualności w zakładce - 

pełnienie nadzoru autorskiego. 

Jest również o nim mowa w Liście 

otwartym opublikowanym na tej 

samej stronie w dniu 18 czerwca 

2012r. 

 

8b 

Wnoszę, aby Krajowa Rada podjęła 
uchwałę, że pełnienie nadzoru 
autorskiego, na projektach wykonanych 
przez innego projektanta, poza 
wyjątkowymi przypadkami losowymi 
było uznane za działanie sprzeczne z 
etyką zawodową inżynierów 
budownictwa  

 

Włodzimierz 
Lewowski 
nr mandatu 097 
 

Zgodnie z decyzją 
XI Okręgowego Zjazdu DOIIB 

wniosek skierowano  
do rozpatrzenia  

przez Krajową Radę PIIB 

Stanowisko KSD PIIB :Wniosek 

należy oddalić. 

Podjęcie przez Krajową Radę 

PIIB uchwały sugerowanej przez 

wnioskodawcę byłoby sprzeczne z 

obowiązującymi przepisami. W 

rozdziale 6 Kodeksu zasad etyki 

zawodowej Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa w 

dostateczny sposób są 

uregulowane zasady wzajemnych 

relacji członków naszej izby. 

Należy nadmienić, że stanowisko 

PIIB w sprawie nadzoru 

autorskiego osób wykonujących 

samodzielna funkcję techniczna w 

zakresie projektowania zostało 

wyrażone w piśmie Izby 

Architektów Rzeczpospolitej z 

dnia 29 marca 2012 roku do 

Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych, które zostało 

opublikowane w dniu 17 maja 

2012 roku na stronie PIIB – 

aktualności w zakładce - pełnienie 

nadzoru autorskiego. Jest również 

o nim mowa w Liście otwartym 

opublikowanym na tej samej 

stronie w dniu 18 czerwca 2012r.  

 

9 
Wpisanie przez PIIB "Projekt 
Wykonawczy" do Prawa Budowlanego 
 

Andrzej Zawadzki 
nr mandatu 190 

 

Zgodnie z decyzją  
XI Okręgowego Zjazdu DOIIB 

wniosek skierowano  
do rozpatrzenia  

przez Krajową Radę PIIB 
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Rekomendacja KP-R PIIB: 

Wniosek przyjąć 

Przyjęcie wniosku przy innym 

uzasadnieniu. PIIB wielokrotnie 

postulowała wprowadzenie do 

ustawy Pb projektu 

wykonawczego. Zdaniem Izby 

projekt budowlany stanowiłby 

podstawę zgody budowlanej i 

jednocześnie-w przypadku 

prostych obiektów-podstawę ich 

wykonania, a w odniesieniu do 

skomplikowanych realizacji organ 

wydający decyzję o pozwoleniu 

na budowę nakładałby na 

inwestora obowiązek opracowania 

projektu wykonawczego. 

 

10 

Zmienić zapis zakresu uprawnień w 
specjalności architektonicznej, 
ograniczającej projektowanie obiektów 
w budownictwie zagrodowym na 
terenach wiejskich 
jedynie do kubatury i skomplikowania 
obiektu. 

Ryszard Babik 
nr mandatu 2 

 

Zgodnie z decyzją  
XI Okręgowego Zjazdu DOIIB 

wniosek skierowano  
do rozpatrzenia  

przez Krajową Radę PIIB 

Rekomendacja KP-R PIIB: 

Wniosek przyjąć  

Postulat zgłaszany od dawna przez 

nasze środowisko zawodowe, 

żeby osobom posiadającym 

ograniczone uprawnienia 

budowlane w specjalności 

konstrukcyjno- budowlanej 

rozszerzyć zakres uprawnień do 

projektowania obiektu 

budowlanego z 1000 m³ do 

5000m
3
. Wystąpienie z taką 

inicjatywą powinny być jednak 

poprzedzone uzgodnieniami z Izbą 

Architektów RP. 

 

11 

Wnoszę, by powołać przy Krajowej 
Radzie zespół monitorujący najbardziej 
rażące uchybienie zamawiających w 
zakresie zamowień publicznych 
skutkujące deformacją procesu - 
przekazujący takie informacje do 
Prezesa UZP  
 

Włodzimierz 
Lewowski 

nr mandatu 097 
 

Zzgodnie z decyzją  
XI Okręgowego Zjazdu DOIIB 

wniosek skierowano  
do rozpatrzenia  

przez Krajową Radę PIIB 

Propozycja KW PIIB sposobu 

rozpatrzenia wniosku: Wniosek 

oddalić 

W chwili obecnej proces 

zamówień publicznych 

prowadzony jest przez jednostki 

dysponujące środkami 

publicznymi. Zaliczamy do nich: 
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- Ministerstwa 
- Urzędy Centralne 
- Urzędy Wojewódzkie 
- Urzędy Marszałkowskie 
- Urzędy Powiatowe 
- Urzędy Gminne  
- i inne 

Problemy z jakimi borykają się 

zamawiający i oferenci, są w 

każdym wypadku inne i nie ma 

możliwości, by powołany 

ewentualnie przy Radzie Krajowej 

zespół monitorujący miał dostęp 

do wszystkich uczestników 

procesu zamówienia, by uzyskać 

wiarygodne dane. Nie jest zatem 

zasadne powoływanie takiego 

zespołu. Specyfika każdego 

przetargu jest tak różna i nie może 

być wprost porównywalna. Uwagi 

dotyczące proponowanych zmian 

w Ustawie Prawa Zamówień 

Publicznych były zgłaszane przez 

PIIB. Krajowa Rada przyjmuje 

informacje i sygnały o patologiach 

jakie mają miejsce w zawieranych 

umowach na prace projektowe i 

wykonawstwo w zamówieniach 

publicznych. We współpracy z 

Izbą Projektowania Budowlanego 

interesuje się takimi przypadkami, 

monitoruje je, ma świadomość co 

się na rynku zamówień 

publicznych dzieje i o tym 

publicznie mówi. 

16 

Wnioskuję o  
rozliczenie dotychczasowych działań i 
intensyfikację działań dotyczących 
dalszych losów nieruchomości 
"Wzgórze Marty" w Przesiece + 
szczegółowy wykaz działań (kupcy, 
ilość, cena). 
 

Włodzimierz 
Jagiełło 

nr mandatu 57 
 

Wniosek zrealizowano. 
Informacja na temat 
dotychczasowych działań 
została przesłana Delegatom 
27.09.2012 r. 
 

3 

Szeroka, jawna dyskusja w 
środowisku o zmianie prawa 
budowlanego, również na 
stronie Izby. 

Ryszard Rotter 
nr mandatu 150 

 
 

17 

Wnioskuję o zmniejszenie liczby 
wiceprzewodniczących Rady DOIIB - z 
5 do 2 Obowiązki np. p. A. Kudły może 
przejąć inny (pozostający na 
stanowisku wiceprzewodniczący). 
 

Włodzimierz 
Jagiełło 

nr mandatu 57 
 

Wniosek zrealizowany  
w całości. W dniu 15.11.2012 r. 
odwołano troje zastępców 
Przewodniczącego Rady 
DOIIB (uchwały nr: 161, 162, 
163/R/2012.). 

18 

 
Zmiana formy papierowej 
kolportowanych biuletynów i czasopism 
na elektroniczną - dostępną na 
stronach internetowych izby 
inżynierskiej. 
 

Jarosław Okrzeja 
nr mandatu 122 

 

Wniosek nie był możliwy do 
zrealizowania, gdyż brak  
możliwości elektronicznej 
prenumeraty z uwagi na brak 
takiej oferty w większości 
wydawnictw, w których  
zamawiane są czasopisma dla 
członków DOIIB. 
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20 
Zobowiązanie Rady do sprzedaży 
ośrodka (budynku) w Przesiece 
 

Piotr Kosatka 
nr mandatu 77 

 

Wniosek został zrealizowany 
już w roku 2011 poprzez 
podjęcie przez Radę DOIIB 
uchwały nr 99/R/2011  w dniu 
09.06.2011r. w sprawie 
warunków, trybu i terminu 
zbycia nieruchomości w 
Przesiece. Uchwała 
określająca cenę zbycia 
obiektu obowiązywała do dnia 
31.05.2012 r. Pomimo 
podjętych działań nie doszło  
do sprzedaży obiektów w 
Przesiece, głównie z powodu 
niekorzystnej sytuacji na rynku 
nieruchomości. W związku z 
tym Rada DOIIB w dniu 18-06-
2012 r. podjęła uchwałę nr 
82/R/2012 w sprawie zmiany 
uchwały nr 99/R/2011 
obniżając cenę sprzedaży 
obiektu i określając termin 
realizacji do 31.05.2013 r.  
 

21 

Na podstawie paragrafu 16 ustęp 1 
punkt 3 Statutu poszerzyć zakres 
szkoleń o działalność samopomocową 
inżynierów w zakresie branż 
budowlany, instalacyjny. 
 

Bożena Błaszczyk 
nr mandatu 16 

 

Wniosek jest przyjęty do 
realizacji przez Radę i jest  
w ciągłej realizacji. Działalność 
samopomocowa prowadzona 
jest w postaci wymiany 
informacji na spotkaniach 
szkoleniowo-integracyjnych 
organizowanych przez 
Obwodowe Zespoły 
Członkowskie. Możliwość  
korzystania z porad radcy 
prawnego w siedzibie DOIIB. 
W roku 2013 planowana jest 
obecność radcy prawnego na 
organizowanych przez DOIIB 
spotkaniach w obwodach.  

24 

Powiadomienie wszystkich delegatów 
na zjazd DOIIB o podjętych działaniach 
związanych ze zbyciem nieruchomości 
w Przesiece. 
 

Janusz Mazur 
nr mandatu 104 

 
Mikołaj Garbera 
nr mandatu 45 

 

Wniosek został  zrealizowany. 
Informacja na temat 
dotychczasowych działań 
została przesłana Delegatom 
27.09.2012 r. 
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25 

 
Zmniejszyć ilość z-ców 
Przewodniczącego DOIIB z 5-ciu do 2-
ch. 
 

Barbara Skorys 
nr mandatu 160 

 

Wniosek został zrealizowany  
w całości. W dniu 15.11.2012 r. 
odwołano troje zastępców 
Przewodniczącego Rady 
DOIIB (uchwały nr: 161, 162, 
163/R/2012.). 

26 
Zmodernizować stronę internetową 
DOIB. 
 

Ryszard Rotter 
nr mandatu 150 

 

Wniosek został zrealizowany  
w swej zasadniczej części. 
Realizacja wniosku jest ciągła. 
Strona internetowa DOIIB jest 
systematycznie 
modernizowana w miarę 
pojawiających się nowych 
potrzeb i postulatów członków. 
Od maja 2012 r. w panelu 
głównym tej strony stworzono 
dobrze widoczne zakładki 
„Okręgowe Izby” i „Kronika 
DOIIB”, a w strefie dla 
członków DOIIB - zakładkę 
„Szkolenia przez internet”.  
Członkowie naszej izby mogą 
się logować na stronach każdej 
Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz na stronie 
Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa na wiele 
sposobów, w tym bezpośrednio 
ze strony DOIIB.  
Zorganizowanie forum 
dyskusyjnego on-line było i jest 
przedmiotem analiz, z których 
wynika, że roczne koszty 
profesjonalnej obsługi takiego 
forum przez odpowiedzialnych 
moderatorów mogą 
przekroczyć znacznie kwotę 
200 tyś. zł. Takie koszty nie 
zostały przewidziane w 
budżecie na rok 2012.  

27 

 
Uświadomienie członkom izby (np. 
poprzez stronę internetową) 
faktycznego zakresu ubezpieczenia w 
STU, dlaczego nie w Hanza Broker. 
 

Ryszard Rotter 
nr mandatu 150 

 

Wniosek został zrealizowany 
przez PIIB, która na swej 
stronie internetowej zamieściła 
komplet informacji  
o warunkach umowy 
ubezpieczeniowej i zakresie 
odpowiedzialności 
ubezpieczyciela.  
DOIIB zwróciła się w dniu 
23.07.2012 r. do Prezesa PIIB 
o informację w zakresie 
objętym  wnioskiem. Zgodnie  
z informacją Prezesa PIIB 
przekazaną ustnie 
Przewodniczącemu Rady 
DOIIB – wszelkie informacje 
dotyczące ubezpieczenia 
znajdują się na stronie 
internetowej PIIB. 
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Podstawowe informacje  
o ubezpieczeniu zostały 
również zamieszczone na 
stronie internetowej DOIIB  
w zakładce „Ubezpieczenia”.  

29 

 
Udostępnienie dostępu bezpośredniego 
(z poziomu własnego kominikatora) do 
norm, nawet za symboliczną roczną 
opłatę. 
 

Ewa Dobrowolska 
nr mandatu 37 

 

Wniosek został zrealizowany 
przez Krajową Radę Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa 
na wniosek X Zjazdu PIIB. 
Umowa z Polskim Komitetem 
Normalizacyjnym została 
podpisana z końcem czerwca 
2012 r. Na stronie internetowej 
www.piib.org.pl w dniu 
30.07.2012 r. został 
zamieszczony komunikat  
o możliwości i sposobie 
korzystania z bezpłatnego 
katalogu norm. 

30 

Dalsze przesuwanie tematów szkoleń 
na problemy wykonawcze z 
pogłębieniem nacisku na roboty 
wykończeniowe. 
budowlanych na każdej budowie (bud. 
ogólne) 

Jan Czupajłło 
członek Rady,  
bez mandatu  

 

Wniosek został zrealizowany  
i będzie nadal realizowany – 
działania ustawiczne. Wniosek 
przekazany Komisji 
Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego. 
Szkolenia kładące nacisk na 
praktyczne aspekty wiedzy 
budowlanej już się odbywają 
na potrzeby lokalnych 
społeczności inżynierów, np. 
podczas szkoleń dotyczących 
badań geotechnicznych 
zorganizowanych w czerwcu 
br. przez Obwodowy Zespół 
Członkowski z Kamiennej Góry 
lub cykl szkoleń pod tytułem: 
„Usterki budowlane w 
różnorodnych branżach 
budownictwa ogólnego – pod 
klucz. Analiza najczęstszych 
przyczyn oraz skutków od 
projektowania po użytkowanie 
na podstawie licznych 
przykładów”, które odbyły  
w listopadzie 2012 r. we 
Wrocławiu, Jeleniej Górze,  
Świdnicy oraz Legnicy. 

 

 

 

 

ad 12.  
Przeprowadzenie ankiety wśród Członków Izby i jej analiza 

 
W listopadzie 2012 r., podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzono ankietę wśród 

Członków DOIIB. Celem ankiety było poznanie opinii Członków na temat zawartości strony 

internetowej DOIIB, w tym korzystania z udostępnionego on-line Serwisu Budowlanego  

i dostępu do norm. Ankieta zawierała pytania dotyczące zainteresowania czasopismami 

http://www.piib.org.pl/
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samorządowymi tj. wydawnictwem PIIB „Inżynier Budownictwa” i publikowanym na stronie 

internetowej DOIIB kwartalnikiem „Budownictwo Dolnośląskie”. Ważne było zebranie 

informacji dotyczących korzystania z nagranych i udostępnionych szkoleń, zamieszczonych 

na stronie materiałów szkoleniowych a także potrzeby otrzymywania newslettera  

z informacjami o szkoleniach. 

Poniżej zamieszczone są wyniki ankiety.  

Zwraca uwagę bardzo mały, bo wynoszący zaledwie 1,29 % wskaźnik zwrotu wypełnionych 

ankiet. 

 

 

Ankieta 2012 DOIIB  
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ad 13.  
Współpracę z administracją rządową i samorządową, uczelniami wyższymi 
kształcącymi inżynierów w zakresie budownictwa, samorządami zawodowymi 
oraz ze stowarzyszeniami technicznymi 

Kontynuowano współpracę  z  administracją  rządową  i  samorządową. 
W ramach współpracy we wrześniu, odbyło się kolejne Forum Inżynierskie DOIIB, 
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zorganizowane w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu,. Oprócz 
członków naszej Izby w obradach tradycyjnie brali udział przedstawiciele nadzoru 
budowlanego, administracji budowlanej, innych samorządów zawodowych. Część robocza 
została podzielona na 3 części. W części pierwszej mecenas Krzysztof Zając, radca prawny 
PIIB, mówił o postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Temat 
kontynuowała Pani Agnieszka Znamiec – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa 
Administracyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zwróciła uwagę, że 
w przygotowywanym Kodeksie Budowlanym brak elementów dotyczących odpowiedzialności 
zawodowej. Władysław Juchniewicz – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
DOIIB przedstawił statystykę postępowań z ubiegłego roku. Większość z 69 wniosków 
dotyczyła odpowiedzialności zawodowej – tylko 5 wiązało się z odpowiedzialnością 
dyscyplinarną. 22 wnioski o ukaranie wpłynęły z nadzoru budowlanego. Rozpatrywano także 
3 przypadki sfałszowania uprawnień budowlanych. Na zakończenie pierwszej części 
Stanisław Stojewski - Koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 
mówił o dobrej współpracy z Powiatowymi Inspektorami Nadzoru Budowlanego oraz podzielił 
się doświadczeniami, wynikającymi z rozpoznawanych przez rzeczników spraw związanych 
z odpowiedzialnością zawodową. Drugi blok tematyczny dotyczył procedur naprawczych w 
procesach budowlanych. Różne aspekty tego zagadnienia przybliżyła Pani Agnieszka 
Znamiec. Sala włączyła się do dyskusji pokazując m.in. praktyczne przypadki stosowania 
prawa, w tym czasami niewspółmiernie wysokie kary nakładane w błahych sprawach. Drugi  
z referentów, architekt Jacek Miller, pokazał przypadki nadgorliwości urzędów w stosowaniu 
przepisów (przykłady pochodziły spoza terenu naszego województwa). Zwrócił także uwagę 
na konieczność stabilności prawa oraz stosowania odpowiednio długiego vacatio legis w 
przypadku nowych uregulowań. Dyskutowany był także problem zmian w projekcie 
budowlanym w trakcie realizacji obiektów. Paradoksalnie, budowanie zgodnie z projektem 
budowlanym ale wbrew logice lub zasadom sztuki budowlanej, okazuje się bardziej zgodne  
z prawem, niż odstępstwo, które korygowałyby usterki albo błędy projektowe.  
W części III mecenas Krzysztof Zając oraz architekt Jacek Miller przedstawili wybrane 
elementy opracowywanego obecnie Kodeksu Budowlanego, któremu jednak, w obecnej 
sytuacji politycznej nie wróżyli rychłego wprowadzenia. Forum zakończyła wycieczka 
techniczna (rejs statkiem po Odrze) „Pod mostami Wrocławia”, podczas której dr Leszek 
Budych interesująco opowiadał o historii i rozwiązaniach konstrukcyjnych mijanych mostów, 
jazów i śluz, wchodzących w skład wrocławskiego węzła wodnego.  
 
Spotkań z władzami samorządowymi powiatów dolnośląskich miały miejsce również  
podczas seminariów szkoleniowo-integracyjnych organizowanych w terenie przez 
Obwodowe Zespoły Członkowskie. Spotkania te zostały opisane w punktach 2 i 10 
sprawozdania. 
 
Przedstawiciel DOIIB został zaproszony do Rady Programowej dla Specjalności 
Budownictwo na Wydziale Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu. 
 
Nie można 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.  
 
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.  
Mając na uwadze stałe podnoszenie tego poziomu, na szkolenia organizowane dla 
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Członków DOIIB zapraszani byli, w ramach wolnych miejsc, studenci zainteresowani 
tematami szkoleń.  
W ramach współpracy w kwietniu 2012 r. DOIIB wzięła udział w  Akademickich Targach 
Budowlanych zorganizowanych przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej. 
Wśród licznych wystawców z branży budowlanej Izba miała swoje stoisko. Targi odwiedzali 
przede wszystkim studenci wydziału budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Prócz 
zwiedzania stoisk mieli możliwość brania udziału w konkursach o tematyce budowlanej. 
Studenci odwiedzający stoisko izby zainteresowani byli głównie warunkami uzyskiwania 
uprawnień budowlanych.  
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 siódmej edycji  Konkursu „Constructor Temporis Futuri” laureatami 
zostali: 
na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej: 

 mgr inż. Agnieszka Daraż 

 mgr inż. Józef Szybiński 

 mgr inż. Michał Pięciorak 

 inż. Anna Katarzyna Hajkowska 

 inż. Grzegorz Dziadek 

 inż. Krystian Kaczorowski 
 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej:  

 mgr inż. Justyna Głowacka 

 mgr inż. Michał Milian 
 
Najlepsi absolwenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu otrzymali dyplomy uznania za interesującą magisterską pracę dyplomową. 
Byli to: 

 mgr inż. Aleksandra Kopel 

 mgr inż. Paweł Mataczyński 

 mgr inż. Paweł Sanecki 

 mgr inż. Amelia Jarosz 
 
Idea wyróżniania przez Izbę absolwentów uczelni technicznych jest pozytywnie odbierana   
w całym środowisku inżynierskim. 
 
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 z okazji 10-lecia istnienia samorządu zawodowego. Wrocławski Oddział 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa podczas Gali uhonorował laureatów 
organizowanych przez siebie konkursów w tym zwycięzców konkursu „Dolnośląska Budowa 
Roku 2010-2011”.  
 

ad 14.  
Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów 
 

DOIIB utrzymywała ciągły kontakt z zaprzyjaźnionymi izbami zagranicznymi. W styczniu 
2012 r. koleżanka Anna Ficner gościła podczas kolejnego Zjazdu CKAIT w Hradec Kralove. 
W kwietniu czescy koledzy byli gośćmi naszego XI Zjazdu.  
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Wrześniową „Galę” z okazji Dnia Budowlanych w Auli Politechniki Wrocławskiej zaszczycili 
swą obecnością Prezydent Bawarskiej Izby Inżynierów Budownictwa dr inż. Heinrich 
Schroeter, Pani inż. dypl. Heidi Aschl, poprzednia Prezydent Izby Bawarskiej oraz inż. Milan 
Havlišta - Przewodniczący Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Okręgu 
Hradec Kralove. Wszystkim gościom, którzy od wielu lat angażują się we współpracę  
z dolnośląskimi inżynierami wręczono wyróżnienia w formie medalu  "Zasłużony dla DOIIB".  
Przedstawiciele naszej Izby uczestniczyli również w uroczystym spotkaniu Izby Bawarskiej  
z okazji Dnia Inżyniera, na które tradycyjnie przyjeżdżają zaproszeni reprezentanci 
niemieckich izb z poszczególnych landów oraz liczni goście z izb zagranicznych. Jest to 
okazja, żeby podczas kameralnych rozmów, uzyskać informacje o funkcjonowaniu izb oraz 
bieżących problemach inżynierów z rożnych krajów europejskich. Delegacja z Dolnego 
Śląska była obecna również podczas Dnia Rzeczoznawcy w Poczdamie organizowanego 
przez Brandenburską Izbę Inżynierów. Była to też okazja do wręczenia wyróżnienia  w formie 
medalu "Zasłużony dla DOIIB" Prezydentowi Wielandowi Sommerowi oraz Dyrektorowi Biura 
BBiK dr Martinowi Wulff - Woestenowi , którzy niestety we wrześniu nie mogli być obecni we 
Wrocławiu. Odbyło się również spotkanie z nowo wybranym Prezydentem Izby - inż. dypl. 
Matthiasem Krebsem oraz członkami Zarządu. Tydzień później, w Lipsku, Saksońska Izba 
Inżynierów, wspólnie z Izbą z Saksonii-Anhalt oraz Turyngii zorganizowała II 
Środkowoniemieckie Forum Inżynierów, w którym uczestniczyli przedstawiciele wielu izb 
niemieckich, a także reprezentanci Izb Inżynierów z Czech, Słowacji i Bułgarii. DOIIB była 
jedyną polską reprezentacją podczas tego ważnego dla kolegów z Niemiec spotkania. 
Goście z Niemiec, Czech, Słowacji i Austrii uczestniczyli w uroczystym, jubileuszowym 
Zjeździe PIIB, który odbył się w pięknych wnętrzach Zamku Królewskiego w Warszawie. Była 
to jeszcze jedna okazja do wymiany poglądów na temat roli i pozycji inżyniera budownictwa 
w różnych częściach Europy.  
Podsumowaniem wieloletniej współpracy z Izbami zagranicznymi były wypowiedzi ich 
Prezydentów, które, z okazji X-lecia działania samorządu zawodowego inżynierów w Polsce, 
zostały opublikowane na łamach „Budownictwa Dolnośląskiego”. 
Wszystkie spotkania z przedstawicielami zawodów budowlanych, zwłaszcza  
reprezentantami zagranicznych izb budownictwa, miały na celu wymianę informacji oraz 
doświadczeń, które mogą z powodzeniem być wykorzystane w Polsce. Celowi takiemu 
służyła również regularna wymiana czasopism i biuletynów 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 przy ul.Odrzańskiej 
nr 22. 

 

 

ad 15.  
Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych,  
w tym m. in. Konferencji „9. Dni Oszczędzania Energii”, XVI Konferencji 
Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Studenckiego Konkursu 
Mostów Stalowych 2012 w Politechnice Wrocławskiej oraz wspieranie 
organizacji i rekomendacja części II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Katowicach.   
 
Obejmowanie patronatem honorowym ważnych wydarzeń środowiskowych oraz wspieranie 
organizacji takich przedsięwzięć było elementem umocnienia w odbiorze społecznym pozycji 
inżyniera budownictwa, przedstawiciela zawodu zaufania publicznego. 

 
DOIIB uznając wagę popularyzacji efektywnych energetycznie rozwiązań dla budownictwa  
w aspekcie efektywności energetycznej, przyjęła patronat honorowy nad organizowaną przez  
Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Dolnośląską Agencją Energii  
i Środowiska  Konferencją „9. Dni Oszczędzania Energii”, zorganizowaną 14 -15 listopada 
2012 r. we Wrocławiu. Konferencją miała charakter  informacyjno-edukacyjny obejmujący 

wszystkie strony procesu budowlanego i stworzyła możliwości spotkania i dialogu pomiędzy 
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środowiskiem inwestorów i projektantów. Przy okazji zorganizowano wystawę nowych 
technologii oraz prezentację zrealizowanych rozwiązań zwiększających efektywność 
energetyczną.  

 
Patronatem izby została również objęta XVI Krajowa Konferencja Mechaniki  Gruntów  
i Inżynierii Geotechnicznej, organizowana przez Polski Komitet Geotechniki i Instytut 
Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej jaka odbyła się 4 - 7 września 2012 r. 
we Wrocławiu. Tematem wiodącym konferencji były problemy geotechniczne budowli 
wodnych i komunikacyjnych. 
 
DOIIB uznała, że należy wspierać działania studentów pretendujących do zawodu inżyniera 
budownictwa. Izba objęła patronatem honorowym zorganizowany w Politechnice 
Wrocławskiej Studencki  Konkurs Mostów Stalowych 2012 zorganizowany 27 kwietnia 2012 

r. Konkurs był pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Celem uczestników konkursu 
było stworzenie rzeczywistej konstrukcji mostowej poprzez symulację etapów procesu 
budowlanego obejmującego projekt i optymalizację mostu, zamówienie elementów 
wysyłkowych, montaż i obciążenie konstrukcji. W konkursie udział wzięły drużyny studentów 
z uczelni technicznych z całego kraju, w tym z Politechniki Wrocławskiej. Każda z drużyn 
przywiozła ze sobą most stalowy o rozpiętości sześciu metrów. Konkurs miał charakter 
widowiskowy dzięki prezentacji jego etapów za pomocą telebimu. Kontrola zgodności  
z projektem i montaż konstrukcji odbyła się na dziedzińcu uczelni przy udziale publiczności 
zasiadającej na trybunach. Obciążenie  przeprowadzano w Akredytowanym Laboratorium 
Badawczym Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Honorowym członkiem komisji 
sędziowskiej był prof. Jan Biliszczuk - kierownik Zakładu Mostów na Politechnice 
Wrocławskiej oraz główny projektant Mostu Rędzińskiego. 
 
 
Jako interesującą inicjatywę podjętą m. in. przez Śląską Izbę Inżynierów Budownictwa, 
DOIIB uznała udział śląskiego samorządu zawodowego w części II Europejskiego Kongresu 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowanego 24 - 27 września 2012 r. w Katowicach. 
Na IV Śląskim Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości stanowiącym część 
kongresu, zostały przedstawione założenia projektu ustawy Kodeks Budowlany. DOIIB 
podpisała deklarację wsparcia organizacji Forum i rekomendowała swoim członom udział  
w tym wydarzeniu. 

 
 
ad 16.  
Przyznawanie zapomóg losowych Członkom DOIIB 

 
W minionym roku został zmieniony Regulamin wg którego przyznawana jest pomoc 
finansowa (Uchwała nr 170/R/2012 z 15.11.2012 r/) w części opisującej tryb przyznawania 
zapomogi. 
Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę DOIIB Regulaminem przyznawania pomocy losowej 
członkom DOIIB, uaktualnianym na początku każdego roku, w 2012 r. pozytywnie 
rozpatrzono 39 wniosków i wypłacono zapomogi finansowe na łączną kwotę 48510 zł,  
z czego kwota 27360 zł została wypłacona 24 osobom - po śmierci członka DOIIB. Każdy  
wniosek był udokumentowany i szczegółowo przeanalizowany przez Prezydium Rady DOIIB 
lub Radę DOIIB.  
 
 

ad 17.  
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. Poza przeglądami okresowymi stanu technicznego urządzeń przeprowadzone 
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zostały:  

 przegląd 5-letni instalacji elektrycznych i odgromowej w budynku DOIIB oraz naprawa 
uszkodzonych elementów,  

 przegląd techniczny (5-letni) budynku DOIIB wraz z wykonaniem dokumentacji 
zdjęciowej i inwentaryzacji stanu technicznego naszego obiektu, w związku  
z planowanym rozpoczęciem przebudowy budynku przy ul. Garbary ¾, znajdującego się 
w bezpośrednim sąsiedztwie budynku DOIIB,  

 założenie reperów na budynku DOIIB wraz z dokonaniem pomiarów wyjściowych dla 
umożliwienia monitoringu realizacji przebudowy sąsiedniego budynku. 

 
Opracowana  została instrukcja  bezpieczeństwa p. pożarowego dla budynku DOIIB. 
Część gastronomiczna na parterze i w piwnicy obiektu nadal jest wynajmowana przez firmę  
PPUiH HERKULES Sp. z o.o. Prowadzona w niej restauracja „Globetrotter” oferowała 
Członkom DOIIB okazującym się „Kartą członkowską” rabat w wysokości 15% rachunku. 
Prezydium Okręgowej Rady DOIIB odstąpiło od  realizacji swojej uchwały nr 34/PR/2011  
z dnia 30-11-2011 r. o zmianie sposobu ochrony budynku siedziby DOIIB (całodobowa 
ochronę budynku przez firmę ochroniarska miała zostać zastąpiona  w godzinach nocnych  
i w dni wolne od pracy przez monitoring). Plan zmiany sposobu ochrony w roku 2012 był 
przedstawiony w sprawozdaniu Rady za rok poprzedni w punkcie 1.4.  

 

 

ad 18.  
Dbałość o stan techniczny obiektów DOIIB w Przesiece, podjęcie działań 
zmierzających do sprzedaży nieruchomości 
 
Zgodnie z wolą X Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczy DOIIB z dnia 14.04.2011 r. 
przedstawioną w uchwale  31/Z/2011, nieruchomość w Przesiece miała zostać sprzedana. 
Do dnia 21.04.2012 r. tj. do XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczy DOIIB nie zrealizowano 
tego zamierzenia. Ubiegłoroczny Zjazd podtrzymał wolę sprzedaży nieruchomości a także 
zobowiązał Radę do przedstawienia szczegółowych działań podjętych w tym zakresie. 
Zawnioskował o intensyfikację działań.   
Do końca roku 2012 sytuacja nie uległa zmianie, nieruchomość w Przesiece jest własnością 
DOIIB. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest  brak podmiotów zarówno krajowych jak  
i zagranicznych zainteresowanych zakupem nieruchomości. 
 
Kalendarium działań podjętych w sprawie w/w nieruchomości: 
1. Kwiecień 2012 r. – przeprowadzanie wiosennego  przeglądu budynku. Stwierdzono, iż 

ogólny stan budynku jest dobry. Istnieje jednak konieczność uporządkowania terenu  
i usunięcia przyczyn podmakania obiektu. 

2. Maj 2012 r. - usunięcie awarii systemu monitoringu wymiana czujek i baterii zasilających. 
3. Czerwiec 2012 r. – podjęcie przez Radę DOIIB uchwały nr 83/R/2012 w  sprawie 

warunków, trybu  i terminu zbycia nieruchomości w Przesiece. Zmniejszona została  
cena sprzedaży z 1950,00 tys. zł na 1400,00 tys. zł .  

4. Czerwiec 2012 r. – wystąpienie do Izby Skarbowej o interpretację przepisów 
podatkowych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości w Przesiece 
podatkiem VAT – uzyskano odpowiedź, że sprzedaż nieruchomości  jest zwolniona  
z opodatkowania. 

5. Czerwiec 2012 r. - spotkanie w Przesiece z przedstawicielem Alternative Investment 
Partners Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży obiektu. Zainteresowanemu kupnem  
przedstawiono istniejącą dokumentacje techniczną wraz z koncepcją zagospodarowania 
i modernizacji obiektu. Potencjalny nabywca nie podtrzymał zainteresowania zakupem 
obiektu. 

6. Lipiec 2012 r. - wywieszenie na obiekcie w Przesiece banera informującego o sprzedaży 
obiektu w języku: polskim, angielskim i niemieckim. Wystawienie ogłoszenia o sprzedaży 
w witrynie siedziby DOIIB. 
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7. Lipiec 2012 r. – wystosowanie oficjalnego listu do prezesa Krajowej Rady PIIB i 
przewodniczących izb okręgowych z propozycją wykorzystania przez PIIB obiektu w 
Przesiece. Do końca 2012 r. nie wpłynęła żadna odpowiedź na propozycję. 

8. Sierpień 2012 r. – ogłoszenie o sprzedaży na niemieckim portalu internetowym 
sprzedaży nieruchomości. Brak zainteresowania do końca 2012 r. 

9. Sierpień 2012 r. - zmiana osoby dozorującej obiekt, której zadaniem jest codzienny 
obchód obiektu oraz współpraca z firmą Impel monitorującą obiekt.  

10. Sierpień 2012 r. – ponowne wystawienie obiektu na sprzedaż  na internetowych 
portalach sprzedaży nieruchomości m.in.: Oto dom, Oferty dom.pl, net.dom 24 pl, 
nieruchomości on-line.pl, Gumtrre Polska, Trovit. pl, tabela ofert.pl; Bezpośrednie.com. 
Cena sprzedaży - 1,4 mln zł.  

11. Wrzesień 2012 r. – zlecenie wykonania prac porządkowych i zabezpieczających na 
posesji w Przesiece wraz z wykonaniem bramy wjazdowej i ogrodzenia za budynkiem. 
Koszt prac 7.630,00 brutto. Prace zrealizowano w październiku 2012 r.  

12. Wrzesień 2012 r.- rozmowy przedstawicieli Rady DOIIB z przewodniczącymi izb 
okręgowych inżynierów budownictwa i Prezesem PIIB na temat możliwości wspólnego 
wykorzystania budynku w Przesiece na cele wypoczynkowo- szkoleniowe lub dom 
seniora. Po przedstawieniu  posiadanej przez DOIIB koncepcji funkcjonalno-
przestrzennej niektóre izby okręgowe wyraziły wstępne zainteresowanie wykorzystaniem 
tej nieruchomości. 

13. Wrzesień 2012 r. – rozesłanie do wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa 
koncepcji zagospodarowania budynku w Przesiece na cele wypoczynkowo-szkoleniowe. 
Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną adaptacji budynku na funkcję pensjonatowo- 
konferencyjną obiektu opracowała przed kilku laty Pracownia Usług Projektowych 
KONCEPT sp. z o.o. Do końca 2012 r. Brak potwierdzenia zainteresowania obiektem. 
PIIB i izby okręgowe nie odpowiedziały również na złożoną przez DOIIB ofertę 
wspólnego zagospodarowania obiektu. 

14. Listopad 2012 r. - zapytanie telefoniczne od p. Artura Topka dotyczące możliwości 
wydzierżawienia obiektu. Pan A.Topek nie potwierdził woli spotkania. 

15. Grudzień 2012 – podsumowano skuteczność zamieszczonych ogłoszeń znajdujących 
się w internecie na stronach polskich i niemieckich (OTO DOM.pl; 
Nieruchomoscibezposrednie.com.pl; Gumtree; Oferty.net; Nieruchomosci-online.pl; 
Trovit.pl;Tabelaofert.pl;Oferty-dom.pl; Dom.gratka.pl, zumi.pl).  Były cztery zapytania 
telefoniczne o cenę bez dalszego zainteresowania.  

Koszty poniesione w 2012 roku na nieruchomość w Przesiece wyniosły 29 329,82 zł, w tym 
koszty stałe ( media, podatek, ubezpieczenie budynku, monitoring budynku) 18 072,49 zł co 
stanowi 62%  wszystkich kosztów. 
 
 

ad 19.  
Monitorowanie działań organów DOIIB oraz ich obsługa organizacyjna  
i finansowa 
 
Rada  DOIIB  na  bieżąco  była  informowana  o  działaniach wszystkich organów Izby, które 
w roku 2012 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 2012. 
Rada DOIIB zapewniła organizacyjne i finansowe warunki działania tych organów. 
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B. SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY DOIIB ZA ROK 2012 
 
Wykonanie budżetu DOIIB w roku 2012 było zbliżone do wcześniej zaplanowanych kwot. Na 
podstawie wyników finansowych za 10 miesięcy w budżecie wprowadzono drobne zmiany 
dostosowując niektóre pozycje do wartości spodziewanych na koniec roku. Po stronie 
przychodów zapisano 3 700 tys. zł, przy czym przychody okazały się o 7,9 % większe od 
planowanych oraz były wyższe niż w roku 2011.  Poziom zaplanowanych kosztów to 3 695 
tys. zł, jednak koszty zrealizowane były niższe o 9,1 % od zaplanowanych. Tym samym  rok 
zamknął  się dodatnim wynikiem finansowym, który w ujęciu budżetowym wyniósł 633,4 tys. 
zł. 
Największą pozycję w budżecie po stronie przychodów stanowią składki członkowskie.  
Z uwagi na doświadczenia z lat poprzednich założono mniejszą liczbę czynnych członków 
niż w roku 2011. Wg stanu na dzień 31.12.2012 r. liczba czynnych członków DOIIB wyniosła 
10 049 osób i tym samym przekroczyła liczbę 9 700 członków zakładaną na początku. 
Przychody ze składek przekroczyły zakładaną wysokość o 7,2%. Wpływ na to miało nie tylko 
większa niż zakładano liczba czynnych członków, ale także wzrost składki członkowskiej. O 
13,8 % większe od preliminowanych były wpływy z tytułu wpisowego; przychody z tytułu 
procedury kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej były większe o 8,4 % od zakładanych. Przychody 
z działalności gospodarczej były niższe od preliminowanych o 4,6 %. Inne przychody, np. 
dotyczące interpretacji uprawnień dla podmiotów gospodarczych, reklamy itp. nie mają 
charakteru stałego i są trudne do dokładnego zaplanowania. 
Koszty administracyjne to nieco ponad ¼ wszystkich kosztów i były one o 14,3 % niższe od 
preliminowanych. Ponad połowę z nich stanowią wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia, 
które były dużo niższe od założeń budżetowych tj. o 19,3 %. O 5,8 % niższe były koszty 
usług obcych.  W pozycji zużycia materiałów zrealizowane koszty są nieznacznie  wyższe od 
planowanych, a więc o 0,4 %, natomiast  pozostałe koszty oraz koszty związane z obiektem 
w Przesiece były mniejsze od zaplanowanych – odpowiednio o 34,8 oraz 1,7 %.   
Zrealizowane koszty statutowe ogółem były niższe od zakładanych o 5,2 %.  Jednakże w 
przypadku kosztów działalności organów, w których liczba rozpatrywanych spraw jest trudna 
do precyzyjnego określenia (OSD, OROZ, OKK), zanotowano niewielkie przekroczenia 
zakładanych wielkości. W przypadku OKK koszty były wprawdzie większe o 1,4 %, ale 
zrównoważone zostały przez większe przychody z tytułu opłat za procedury kwalifikacyjne i 
egzaminacyjne. Na bezpośrednie działania na rzecz członków w roku 2012 przeznaczono 
większą kwotę środków niż w roku poprzednim. Zrealizowane koszty okazały się niższe od 
założeń budżetowych o 8 %. Obniżenie kosztów prenumeraty czasopism w stosunku do lat 
poprzednich, pozwoliło na zwiększenie środków przeznaczonych na seminaria i szkolenia. 
Ostatecznie obydwie te pozycje były niższe od zakładanych -  koszty związane z organizacją 
szkoleń o 8,2%, a koszty prenumeraty czasopism o 12,7 %. Wykorzystanie pozycji  
pozostałych kosztów było zbliżone do wartości przewidzianych w  budżecie i wyniosło ono 
97,8 %. W założonych wielkościach zmieściły się koszty pomocy losowej, organizacji Zjazdu 
oraz współpracy z zagranica i innym organizacjami.  Koszty działalności gospodarczej  były 
dużo niższe od zaplanowanych – ostatecznie ta pozycja budżetowa została wykorzystana w 
65,9 %  W kosztach działalności gospodarczej mieści się kwota 58,3 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. 
Fundusz zapasowy, którego wielkość skorygowano w momencie wprowadzania zmian do 
budżetu nie został wykorzystany. 
Rok 2012 zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 633,4 tys. zł. W wyniku 
finansowym nie były uwzględnione, wydzielone w osobnej pozycji odsetki od wkładów 
bankowych, które w roku 2012 przyniosły 156,5 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 2012. 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 2012 wyniósł 
768 899,32 zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim.  
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ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012 
( w tys. zł) 

 

POZYCJE BUDŻETOWE 
Budżet 

planowany 

Budżet 
wykonani

e 

% 
wykonani
a budżetu 

A. PRZYCHODY 3 700,0 3 992,1 107,9% 

1. Składki członkowskie 2 910,0 3 119,4 107,2% 

2. Wpisowe  40,0 45,5 113,8% 

3. Procedura kwalifikacyjna  630,0 682,7 108,4% 

4. Kary członków 120,0 114,5 95,4% 

5. Pozostałe usługi - działalność 
gospodarcza  

30,0   

B. KOSZTY 3 695,0 3 358,6 90,9% 

I. KOSZTY ADMINISTRACYJNE 1 070,0 916,6 85,7% 

1. Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 580,0 468,0 80,7% 

2. Usługi obce  350,0 329,8 94,2% 

3. Zużycie materiałów i energii  50,0 50,2 100,4% 

4. Pozostałe koszty  60,0 39,1 65,2% 

5. Koszty związane z budynkiem w 
Przesiece  

30,0 29,5 98,3% 

II. KOSZTY STATUTOWE (z funduszem 
zapasowym) 2 460,0 2 333,2 94,8% 

1. Koszty bieżącej działalności organów 1 070,0 1 102,1 103,0% 

a) Koszty działalności OKR 60,0 58,2 97,0% 

b) Koszty działalności OSD 150,0 157,3 104,9% 

c) Koszty działalności OROZ 180,0 197,2 109,6% 

d) Koszty działalności OKK 680,0 689,4 101,4% 

   - w tym koszty procedur kwalifikacyjnych   405,9   

   -           koszty bieżącej działalności OKK   283,5   

2. Koszty bieżącej działalności Rady 
(wszystkie) 

360,0 366,1 101,7% 

3. Działania na rzecz Członków 770,0 708,4 92,0% 

  a) seminaria i szkolenia 220,0 202,0 91,8% 

  b) biuletyny i czasopisma 300,0 261,9 87,3% 

  c) pozostałe wydatki  250,0 244,5 97,8% 

4. Fundusz pomocy losowej 60,0 54,7 91,2% 

5. Okręgowy Zjazd Delegatów  60,0 56,9 94,8% 

6. Współpraca z zagranicą i innymi 
organizacjami 

90,0 44,9 49,9% 

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

III.  KOSZTY DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

165,0 108,8 65,9% 

C. WYNIK = Przychody - koszty (A-B) 5,0 633,4 12668,0% 
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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE  

DO ANALIZY WYKONANIA BUDŻETU DOIIB ZA ROK 2012 

Działalność statutowa organów DOIIB 

 

Okręgowa Rada (dane w tys. zł) 
 

Koszty ogółem Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

366,1 100,0% 

366,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powierzchnia do 
rozliczenia utrzymania 

i amortyzacji 22,5m 

ryczałty funkcyjnych 270,0 73,7% 

ryczałty za posiedzenia 23,9 6,5% 

prace godzinowe 0,7 0,2% 

delegacje 13,5 3,7% 

posiedzenia (catering) 2,4 0,7% 

koszty utrzymania (media, 
sprzątanie i inne) 7,0 1,9% 

amortyzacja 6,8 1,9% 

inne (m.in. nagrody dla 
studentów, art. spożywcze, 
wyposażenie, uroczystość 
rozdania uprawnień) 

41,8 11,5% 

 

 
 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna – nadawanie uprawnień (dane w tys. zł) 
 

Koszty ogółem Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

405,9 100,00% 

 405,9 
 
 
 
 

wynagrodzenia KK i KE 306,4 75,47% 

prace godzinowe 19,3 4,75% 

delegacje 2,3 0,57% 

umowy cywilno-prawne z 
ZUS 64,3 15,84% 

inne (mat. Biurowe, normy) 4,6 1,13% 

wynajem sal 9,0 2,23% 

 
 
 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna – działalność bieżąca (dane w tys. zł) 
 

Koszty ogółem Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

283,5 100,0% 

283,5 
 
 
 

ryczałty funkcyjnych 62,6 22,1% 

ryczałty za posiedzenia 9,2 3,3% 

prace godzinowe 0 0,0% 

delegacje 7,0 2,5% 
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powierzchnia do 
rozliczenia utrzymania 
i amortyzacji 102,5 m 

koszty utrzymania (media, 
sprzątanie i inne) 

31,7 11,2% 

amortyzacja 25,0 8,8% 

pracownicy etatowi  120,0 42,3% 

usługi (poczta, telefony, 
LEX, itp.) 10,7 3,7% 

szkolenia członków organu 10,7 3,7% 

inne (art. Biurowe, 
spożywcze, wyposażenie) 65,1 2,3% 

 
 
 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (dane w tys. zł)  
 

Koszty ogółem Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

197,2 100,0% 

 
197,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powierzchnia do 
rozliczenia utrzymania 
i amortyzacji 34,55 m 

ryczałt Przewodniczącego 31,3 15,9% 

ryczałty za posiedzenia 7,1 3,6% 

prace godzinowe 52,9 26,8% 

delegacje 15,9 8,1% 

koszty utrzymania (media, 
sprzątanie i inne) 

10,7 5,4% 

amortyzacja 7,9 4,0% 

pracownik etatowy  48,2 24,4% 

usługi (poczta, telefony, 
LEX itp.) 5,6 2,9% 

szkolenia członków organu 11,0 5,6% 

inne (art. Biurowe, 
spożywcze, wyposażenie) 

4,8 2,4% 

usługi prawne i koszty 
OROZ innych Izb 1,3 0,7% 

zwrot kosztów świadkom 0,5 0,2% 

 
 
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (dane w tys. zł) 
 

Koszty ogółem Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

157,3 100,0% 

 
157,3 

 
 
 
 
 
 

ryczałt Przewodniczącego 31,3 19,9% 

ryczałty za posiedzenia 22,9 14,6% 

delegacje 14,9 9,5% 

koszty utrzymania (media, 
sprzątanie i inne) 10,4 6,6% 

amortyzacja 7,9 5,0% 

pracownik etatowy  32,1 20,4% 
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powierzchnia do 

rozliczenia utrzymania 
i amortyzacji 34,55 m 

usługi (poczta, telefony 
itp.) 5,6 3,6% 

szkolenia członków organu 15,2 9,6% 

inne (wyposażenie, art. 
Biurowe, spożywcze) 

3,7 2,3% 

umowy cywilno-prawne z 
ZUS 13,3 8,5% 

 
 
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna (dane w tys. zł) 
 

Koszty ogółem Rodzaj kosztów 
Kwota Udział % 

58,2 100,0% 

58,2 
 
 
 

powierzchnia do 
rozliczenia utrzymania 

i amortyzacji 16,5m 

ryczałt Przewodniczącej 31,3 53,8% 

ryczałty za posiedzenia 4,6 7,8% 

prace godzinowe 1,4 2,4% 

delegacje 9,5 16,3% 

koszty utrzymania (media, 
sprzątanie i inne) 5,0 8,6% 

amortyzacja 3,7 6,4% 

inne, koszty szkoleń 2,7 4,7% 

 
 

1. Dane dodatkowe  

 
1.1. Bezpośrednie działania na rzecz członków (dane w tys. zł) 

a) Prowadzona działalność szkoleniowa – organizacja 40 szkoleń dla  

członków, dofinansowanie udziału członków w konferencjach 
oraz szkoleniach zewnętrznych         202,0 

b) Prenumerata czasopism technicznych i branżowych       261,9 

c) Pozostałe koszty – m.in. udostępnienie Serwisu Budowlanego 

Wolters Kluwer i e-Sekocenbud, udostępnienie serwisu PKN, wydawanie  
opinii z zakresu uprawnień budowlanych,  obsługa administracyjna  
działań na rzecz członków, dofinansowanie  konferencji, organizacja Gali 
Inżynierskiej                                                                                                244,5  
Łączne koszty  (poz. 2.1)                    708,4 

 
1.2. Współpraca ze stowarzyszeniami, uczelniami, zagranicą oraz innymi 

organizacjami  

Koszty obejmowały następujące działania: współpraca ze stowarzyszeniami,     
Politechniką Wrocławską, wrocławskim oddziałem PZITB,                                                   
z zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi inżynierów  
budownictwa  oraz spotkania z pozostałymi Izbami Okręgowymi     
Łączne koszty                                                                                                 44,9 

 
     2.3 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 (w tys. zł) 

Lokaty bankowe                                                                                        3 288,9 
Rachunek bieżący                                                                                        460,5 
Razem                                                                                                       3 749,4 
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ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013    
   
 Projekt budżetu na rok 2013 bierze pod uwagę doświadczenia wynikające  z analizy 
przychodów i kosztów roku poprzedniego oraz przewidywane zmiany 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 2013 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 1600 zł. 
 Przychody z działalności gospodarczej, których zasadniczym źródłem jest wynajem 
powierzchni gastronomicznej, ustalono na poziomie 100 tys. zł, uwzględniając spadek 
koniunktury w branży gastronomicznej. 
 Przychody z depozytów bankowych umieszczone są w osobnej pozycji. Przy 
oprocentowaniu na poziomie 4 % i średniej wielkości zdeponowanych kwot możemy 
spodziewać się odsetek rzędu 120 tys. Wielkość depozytów bankowych będzie zależała od 
sposobu zarządzania lokatami, co może istotnie wpływać na wielkość tych przychodów na 
koniec roku. 
 Przewiduje się sumaryczny wzrost kosztów o ok. 6 %. W przypadku kosztów 
administracyjnych zaplanowane koszty są niższe w porównaniu z rokiem 2012.   Wynika to 
przede wszystkim z dokonanej w latach poprzednich wymiany sprzętu komputerowego  
i innych niezbędnych narzędzi pracy. Ponadto nie przewiduje się zmian w strukturze 
zatrudnienia. 
 Na podstawie przeprowadzonych analiz kosztów ponoszonych w latach ubiegłych 
stwierdzono możliwość racjonalizacji wydatków, dlatego też w pozycjach budżetowych, 
dotyczących kosztów działalności poszczególnych organów DOIIB zakłada się niewielkie 
zmniejszenie tych pozycji w stosunku do roku 2012.  

Przewidywane w projekcie budżetu na rok 2013 koszty funkcjonowania Rady DOIIB 
zwiększono o 3,8 % w stosunku do kosztów poniesionych w roku 2012. Uwzględniono 
przewidywany wzrost działań Rady na rzecz członków DOIIB w różnych obszarach 
(szkolenia, spotkania z członkami w terenie organizowane przez OZC oraz podczas spotkań 
wyborczych, wzrost aktywności w obszarze współpracy z otoczeniem itp.). Uwzględniono 
przy tym spadek kosztów ryczałtów, z uwagi na zmniejszenie liczby Zastępców 
Przewodniczącego Rady.  

Wyraźny, bo 22% wzrost kosztów przewiduje się w grupie kosztów bezpośrednich 
działań prowadzonych na rzecz członków. Tutaj największą pozycję stanowią koszty 
szkoleń, gdyż prawdopodobnie od roku 2013 będzie wprowadzony obowiązek doskonalenia 
zawodowego dla wszystkich członków izby. Wzrosną również koszty prenumeraty czasopism 
dla członków, gdyż ta prenumerata będzie zaliczana do obowiązku doskonalenia 
zawodowego.  Wzrost zainteresowania prenumeratą obserwuje się szczególnie wśród 
nowych członków. Po raz pierwszy w projekcie budżetu znalazła się pozycja dotycząca 
kosztów związanych z działalnością samopomocową dla członków DOIIB, która może 
przybierać różne formy. Rozpoczęto już taką działalność w formie porad prawnych dla 
członków podczas spotkań szkoleniowo-integracyjnych w poszczególnych powiatach 

Przewidziano  znaczną  kwotę, nieco większą niż w roku 2012, na pokrycie kosztów 
działania Obwodowych Zespołów Członkowskich, a także planowanym wprowadzeniem 
powszechnego dostępu do szkoleń internetowych. 

W razie potrzeby zwiększenia kosztów działania na rzecz członków będzie można 
skorzystać z rezerwy budżetowej wynoszącej 150 tys. zł.  

Koszty Okręgowego Zjazdu DOIIB  zaplanowano w wysokości 90 tys. zł biorąc pod 
uwagę, że pod koniec roku 2013 odbędzie się już część zebrań wyborczych w okręgach. 
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 Budżet przygotowano w ujęciu księgowym, co ułatwia bieżący nadzór nad jego 
realizacją. Przyjęta forma opracowania oznacza, że część kosztów to amortyzacja budynków  
i  wyposażenia,  które  wchodzą  w skład kosztów, chociaż nie zawsze wiążą się z bieżącym 
wydatkowaniem środków. 
  

 
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 
 

A. Projekt Budżetu 2013 -  PRZYCHODY   

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. 

zł (2013) 

Struktura 
w 

budżecie 
2013 

  PRZYCHODY 4074,0 100,00% 

1 Składki  9650*29zł*12 miesięcy 3358,0 82,43% 

2 Wpisowe  400*100zł 40,0 0,98% 

3 Procedura kwalifikacyjna    360x1600 zł 576,0 14,14% 

4 Pozostałe usługi/działalność gospodarcza 100,0 2,45% 

B. Projekt budżetu 2013 -  GRUPOWANIE WYDATKÓW     

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
Kwota w tys. 

zł (2013) 

Struktura 
w 

budżecie 
2013 

  KOSZTY 3915,0 
  

I. Koszty administracyjne 1035,0 100,00% 

1 Wynagrodzenia, ZUS i inne świadczenia 550,0 53,14% 

2 
Usługi obce (czynsze, łączność, informatyczne, księgowe, 
bankowe, pozostałe) 350,0 33,82% 

3 
Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe i eksploatacyjne, 
energia, wyposażenie, wydawnictwa, pozostałe) 60,0 5,80% 

4 
Pozostałe koszty (amortyzacja, podróże służbowe, ubezpieczenia, 
inne koszty) 45,0 4,35% 

5 Koszty związane z budynkiem w Przesiece 30,0 2,90% 

II.  Koszty statutowe 2715,0 100,00% 

1 
Koszty bieżącej działalności organów, z podziałem na organy 
(wszystkie koszty związane z działaniem organów) 1000,0 36,83% 

  OKR 60,0 2,21% 

  OSD 150,0 5,52% 

  OROZ 190,0 7,00% 

  OKK 600,0 22,10% 

2 
Koszty bieżącej działalności Rady (wszystkie koszty związane z 
działaniem Rady) 380,0 14,00% 

3 Działania na rzecz członków - suma 3a + 3b + 3c 940,0 34,62% 

a seminaria i szkolenia 300,0 11,05% 

b biuletyny i czasopisma 280,0 10,31% 

c pozostałe wydatki 260,0 9,58% 

d samopomoc 100,0 3,68% 

4 Fundusz pomocy losowej 65,0 2,39% 
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5 Okręg. Zjazd Delegat. 90,0 3,31% 

6 Współpraca z innymi organizacjami, współpraca z zagranicą 90,0 3,31% 

7 Fundusz zapasowy 150,00 5,52% 

III. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 165,0 100,00% 

  Koszty związane z najmem, inne koszty działalności gospodarczej 165,0   

C WYNIK=PRZYCHODY-KOSZTY 159,0   

D DANE UZUPEŁNIAJĄCE     

1 Odsetki od wkładów bankowych   120,0   

 
 

 

Szanowni Państwo 

Podczas obrad XII Zjazdu sprawozdawczego DOIIB minie trzeci rok trzeciej kadencji 

działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Będzie to też ostatni zjazd 

sprawozdawczy delegatów wybranych na tę kadencję, gdyż za rok, na XIII Zjeździe 

sprawozdawczo-wyborczym obradować będą nowi delegaci, których wybory w okręgach 

rozpoczną się już jesienią bieżącego roku.  

Rok 2012 był okresem dużej aktywności Rady Izby w wielu ważnych obszarach, był też 

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. Zorganizowane zostały, budzące duże 

zainteresowanie, bezpośrednie spotkania szkoleniowo-integracyjne członków Rady  

z członkami DOIIB w prawie wszystkich obwodach wyborczych, którymi są powiaty. 

Spotkania te zainaugurowane zostały jako pożyteczna forma obchodów X-lecia działalności 

naszej Dolnośląskiej Izby jeszcze w roku 2011 i były kontynuowane w roku 2012 jako stały 

element działalności Rady. Ważnym 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. Bezpośrednia działalność 

Izby na rzecz członków i stała komunikacja Rady Izby z naszymi członkami realizowana jest 

też poprzez powoływane Obwodowe Zespoły Członkowskie. W roku 2012 działało już 7 

Obwodowych Zespołów Członkowskich, których działalność w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, integracji lokalnych środowisk oraz indywidualnej aktywności 

samych członków Izby jest nie do przecenienia.  

W roku 2012 wydane zostały przez DOIIB 3 numery elektronicznego czasopisma 

„Budownictwo Dolnośląskie”, które dobrze służy naszej społeczności inżynierów 

budownictwa. Głównym zadaniem tego czasopisma jest promocja dolnośląskich inżynierów 

budownictwa i ich dokonań zawodowych oraz prezentacja najciekawszych obiektów 
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budowlanych Dolnego Śląska.  

Bezpośredniej komunikacji Rady oraz pozostałych organów DOIIB z członkami Dolnośląskiej 

Izby służy strona internetowa, którą co miesiąc odwiedza już prawie 30 tys. osób. Jej 

zawartość jest stale wzbogacana i uaktualniana, szczególnie w dziale szkoleń przez internet. 

Oferta szkoleń przez internet dla członków DOIIB na tej stronie jest już dość duża.   

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

dbałość o intensywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Jest to 

ustawowe zadanie naszej Izby. W naszej Dolnośląskiej Izbie działa Komisja Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego, a dobre wyniki jej pracy są zauważane przez wielu naszych 

członków. W roku 2012 zwiększyła się wyraźnie ilość i jakość prowadzonych szkoleń,  

a wdrożenie szkoleń przez internet rozpoczęło nowy etap powszechnego dostępu do szkoleń 

o różnorodnej tematyce. Nie ulega wątpliwości, że dyskutowane obecnie projekty krajowych 

regulacji w zakresie obowiązkowości podnoszenia kwalifikacji przez wszystkich członków 

Izby i indywidualnej rejestracji odbytych szkoleń wejdą niedługo w życie. Są to więc poważne 

organizacyjne i finansowe wyzwania dla naszej Dolnośląskiej Izby. Powstają też różne 

wątpliwości, związane z pojawiającymi się interpretacjami podatkowymi Izb Skarbowych, 

dotyczących opodatkowania uczestników bezpłatnych szkoleń organizowanych przez 

samorządy zawodowe.   

Reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków była realizowana przez Radę 

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

Regulaminowego przy opiniowaniu różnych aktów prawnych z dziedziny budownictwa, która 

w roku 2012 była bardzo intensywna. 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 2012. Trzeba mieć nadzieję, że wspólnie wypracowane opinie całego 

naszego środowiska inżynierów budownictwa i architektów będą poważnie brane pod uwagę 

przez podmioty tworzące prawo.  

Dobre rezultaty przynoszą nasze działania w zakresie kontaktów z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Powiatowymi Inspektorami Nadzoru 

Budowlanego oraz Kierownikami Wydziałów Architektury i Budownictwa w starostwach 

powiatowych Dolnego Śląska. Zapoczątkowana przed kilkoma laty dobra współpraca 

Dolnośląskiej Izby z tymi Instytucjami w celu wspólnego ustalania interpretacji przepisów 

prawa z dziedziny budownictwa powinna być kontynuowana. 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 
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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 2012 DOIIB po raz drugi wzięła aktywny udział  

w Międzynarodowych Targach Budownictwa TARBUD, prezentując cykl ciekawych 

wykładów.  

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

Okręgowymi jest bardzo owocna i należy oczekiwać, że będzie nadal rozwijana. Ważnym 

elementem tej współpracy było spotkanie dyskusyjne członków organów DOIIB z Prezesem 

PIIB Andrzejem Rochem Dobruckim w siedzibie naszej izby. Spotkania takie weszły już do 

stałego kalendarza wydarzeń DOIIB. Nasi członkowie uczestniczą w pracach wielu 

krajowych organów i zespołów PIIB.  

Mamy 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 XII Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów DOIIB. Mamy też 

przekonanie, że Izba Dolnośląska dobrze wykorzystała minione 11 lat swojej działalności  

i zrealizowała podstawowe cele statutowe naszego młodego samorządu, w tym: 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  
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