
X ZJAZD IZBY DOLNOŚLĄSKIEJ 
 

W dniu 14 kwietnia, w obecności 126 delegatów, rozpoczął się we Wrocławiu  X Zjazd 
Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący 
Izby, dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, przywitał przybyłych delegatów. Szczególnie 
serdecznie powitał  gości, wśród których byli m.in. koledzy z zaprzyjaźnionej Dolnośląskiej 
Okręgowej Izby Architektów  oraz Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, przedstawiciele 
Politechniki Wrocławskiej, reprezentanci stowarzyszeń naukowo-technicznych, administracji 
państwowej i samorządowej oraz parlamentarzystów z Dolnego Śląska. W obradach wziął 
udział  wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - prof. Zbigniew 
Kledyński, a także Jiří Otčenášek - Wiceprzewodniczący Czeskiej Izby Autoryzowanych 
Inżynierów z Okręgu Hradec Kralove. 

Na samym początku obrad Przewodniczący DOIIB wspomniał tych, którzy w ubiegłym 
roku odeszli od nas na zawsze.  Chwilą ciszy uczczono pamięć  wszystkich zmarłych 
kolegów oraz zmarłego w listopadzie ubiegłego roku śp. Bronisława Wośka, którego 
znakomita wiedza w zakresie Prawa Budowlanego była nieocenioną pomocą dla wielu 
pokoleń inżynierów. 
 Goście, oprócz gratulacji i życzeń, poruszyli w swoich wystąpieniach niektóre problemy, 
ważne dla naszego środowiska. Zwracano uwagę na skutki wprowadzenia nowej Ustawy o 
Szkolnictwie Wyższym, na dobry stan  współpracy z dolnośląską administracją budowlaną, a 
także podkreślano potrzebę rozwijania współpracy stowarzyszeń naukowo-technicznych i 
samorządu zawodowego w działaniach  na rzecz inżynierów budownictwa. Koledzy z Czech 
wspomnieli o kryzysie, jaki dotknął branżę budowlaną w ich kraju nie tylko w aspekcie 
ekonomicznym. Na tamtejszym rynku brakuje fachowców biegłych w rzemiosłach 
budowlanych, gdyż młodzież nie garnie się do tego zawodu. Studia inżynierskie w Czechach 
podejmuje stosunkowo  mała liczba chętnych, a większość młodych ludzi skłania się ku 
studiom humanistycznym. 
 Po wystąpieniach gości przyszedł czas na sprawy izbowe, a dalszą cześć obrad 
poprowadził wybrany Przewodniczący X Zjazdu – kolega Włodzimierz Lewowski. 
W sprawozdaniu Rady DOIIB warto zauważyć cenne inicjatywy,  będące kontynuacją 
pomysłów z poprzedniej kadencji, ale także całkiem nowe przedsięwzięcia. Dużo realnych 
korzyści dla członków DOIIB przynosi organizowane corocznie Dolnośląskie Forum 
Inżynierskie, które ma charakter zarówno szkoleniowy, jak też dyskusyjny. We wrześniu 
2010 r. w  Szklarskiej Porębie spotkali się inżynierowie oraz przedstawiciele urzędów - 
nadzoru budowlanego i wydziałów budownictwa, żeby przedstawić i wspólnie rozwiązywać 
problemy nurtujące obie strony. Izba rozpoczęła wydawanie własnego czasopisma 
„Budownictwo Dolnośląskie”, które ma ambicje sięgać po tematy nie tylko związane z 
naszym samorządem zawodowym. Nową formę uzyskała strona internetowa, wzbogacona o 
strefę dostępną tylko dla członków, stwarzającą możliwość korzystania z materiałów ze 
szkoleń oraz serwisu prawnego. Najciekawszą i chyba najważniejszą ubiegłoroczną 
inicjatywą było opracowanie stosownej uchwały i regulaminu, na podstawie których 
powołano pierwszy Obwodowy Zespół Członkowski w powiecie kamiennogórskim jako stały 
zespół Rady DOIIB. Zespoły takie mają aktywizować lokalne środowisko inżynierów 
budownictwa i delegatów na zjazdy,  a Rada będzie wspomagać ich działalność finansowo i 
logistycznie,  szczególnie w zakresie różnych form doskonalenia zawodowego. 
Zaawansowane są przygotowania do powoływania kolejnych zespołów w innych powiatach.   
 Najważniejsze zagadnienia ze swoich sprawozdań omówili również przewodniczący 
poszczególnych organów. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz  
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwrócili uwagę na niepokojący wzrost 
ilości kierowanych do nich spraw w stosunku do roku ubiegłego. Z podsumowania danych 
przedstawionych w sprawozdaniu Komisji Kwalifikacyjnej wynika z kolei, że zmniejszyła się 
procentowa ilość osób, zdających pozytywnie egzamin na uprawnienia budowlane, Komisja 
nie zaliczyła też części praktyk. Komisja Rewizyjna przedstawiła wnioski z 
przeprowadzonych kontroli i postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Radzie Izby. 



Większością głosów delegaci udzielili absolutorium Radzie Izby, zaakceptowali również 
sprawozdanie finansowe i projekt budżetu na rok 2011.  
 W wyborach uzupełniających powołano nowego członka Rady, delegata na Zjazd 
Krajowy oraz nowego członka Komisji Kwalifikacyjnej.  
 W programie Zjazdu znalazła się także sprawa związana z należącą do DOIIB 
nieruchomością w Przesiece. Specjalna komisja, analizująca możliwość sfinansowania 
ewentualnego remontu i użytkowania obiektu jako ośrodka szkoleniowo wypoczynkowego, 
przedstawiła swoje wnioski. Wynikało z nich, że bez zaciągnięcia kredytu nie jest możliwe 
sfinansowanie tego przedsięwzięcia, a efekty finansowe związane z funkcjonowaniem 
ośrodka na pewno nie są w stanie pokryć obsługi zadłużenia, ani przynieść wymiernych 
zysków także w dalszej przyszłości. W związku z tym, zdecydowaną większością głosów 
uznano, że Rada może podjąć działania zmierzające do zbycia tej nieruchomości.  
 Ostania część spotkania została poświęcona 28 wnioskom złożonym podczas Zjazdu, 
których większość, po przegłosowaniu, została skierowana do dalszego rozpatrzenia przez 
Radę. Wśród zgłoszonych postulatów znalazły się  m.in. propozycje szerszego, bieżącego 
informowania  o sprawach finansowych Izby, ograniczenia kosztów działalności Izby, 
sfinalizowania internetowego dostępu do norm, zwiększenia ilości szkoleń specjalistycznych, 
zwrócenia większej uwagi na praktyczne aspekty zagadnień prezentowanych na 
szkoleniach. 
 Kolacja, po zamknięciu obrad, była ostatnią tego dnia okazją do kontynuowania w 
mniejszym gronie dyskusji rozpoczętych w czasie X Zjazdu i indywidualnej oceny 
działalności DOIIB w ubiegłym roku.  
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