
 1 

Panie Przewodniczący Zjazdu, Szanowne Prezydium, Szanowni Delegaci, Szanowni Goście 

 

W imieniu wybranej przez Was Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

mam zaszczyt przedstawić jej sprawozdanie z merytorycznej działalności w roku 2010.   

Otrzymaliście Państwo kompletny i bardzo obszerny tekst całego sprawozdania, więc pozwólcie, 

że w swym wystąpieniu skomentuję jedynie wybrane zagadnienia, zawarte w tym sprawozdaniu i 

skoncentruje się głównie na tym, co pokazuje jakie obszary statutowej działalności są szczególnie 

rozwijanie przez obecną Radę naszej Dolnośląskiej Izby.   
 

Jednym z podstawowych zadań Rady w minionym roku 2010 było utrzymanie i rozwijanie  

dotychczasowego dorobku Izby, który był przecież powszechnie zauważany przez naszych 

członków, a Izba była dobrze postrzegana w różnych środowiskach Dolnego Śląska. Mam 

przekonanie, że to zadanie zostało w roku 2010 dobrze zrealizowane.  
 

Drugim ważnym zadaniem, była codzienna troska o dobre funkcjonowanie takiego złożonego 

organizmu, jakim jest nasza Izba Dolnośląska, spełniająca na swym terenie bardzo liczne, 

ustawowe zadania samorządu zawodowego.   

Ta troska wyrażała się w żmudnych i trudnych pracach wielu członków Rady, a prace te nie miały 

charakteru „widowiskowego” ani „medialnego”, gdyż były one wykonywane w atmosferze 

merytorycznej dyskusji, z myślą o potrzebach 10 tys. naszych członków.   

Tak więc prace te dotyczyły wykonywania licznych obowiązków statutowych, w tym obowiązku 

realizacji uchwał zjazdowych, rozpatrywania i realizacji wniosków zjazdowych, dbałości o nasz 

majątek, bardzo ważnego obowiązku prowadzenia i uaktualniania baz danych naszych członków, 

orzekania w sprawach członkowskich, współpracy z zagranicą, współpracy z organami 

samorządowymi i państwowymi, działalności samopomocowej, obsługi administracyjnej i 

finansowej pozostałych organów Izby oraz wielu, wielu innych zadań. 

W tym miejscu zachęcam do uważnego przejrzenia tej części sprawozdania, które zawiera tryb i 

sposób rozpatrzenia oraz realizacji indywidualnych wniosków zjazdowych.  

W rutynowej działalności każdej okręgowej Izby, wykonanie wymienionych wyżej zadań jest 

wystarczającym świadectwem właściwego jej funkcjonowania.   
 

Wybraliście jednak Państwo do nowej Rady ambitnych i pracowitych ludzi, ludzi o szerokich 

horyzontach, którzy uznali, że trzeba szukać nowego wiatru w żagle naszego wielkiego okrętu – 

Izby Dolnośląskiej.  Do końca 2010 r. udało się nam sprecyzować te obszary działalności, w 

których konieczne jest zwiększenie aktywności Rady. Stworzyliśmy  prawne podstawy realizacji 

tych priorytetowych zadań, a więc podjęliśmy stosowne uchwały, opracowaliśmy regulaminy i 

skonstruowany został projekt budżetu do ich realizacji w bieżącym roku.     
 

Tak więc postawiliśmy sobie za cel w całej kadencji  znaczne zwiększenie naszej aktywności w 4 

obszarach i w roku 2010 udało nam się już wiele wykonać. Te priorytetowe zadania to: 

- bezpośrednie działania Rady na rzecz członków DOIIB i bezpośrednie kontaktów Rady z 

członkami Izby – a więc można by tu powiedzieć hasłowo: Izba chce być bliżej swych członków 

i jak najlepiej dbać o ich interesy zawodowe, 

- dbałość o ustawiczne doskonalenie zawodowe członków naszej Izby, bowiem stałe podnoszenie 

swoich kwalifikacji jest ustawowym obowiązkiem każdego członka, a już niedługo obowiązek 

ten będzie konkretnie egzekwowany na podstawie uchwał Krajowej Rady PIIB, 

- coraz lepsze reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków naszej Izby oraz 

podnoszenie prestiżu naszej dolnośląskiej organizacji samorządowej, 

- intensywne rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i uczelniami 

Dolnego Śląska oraz innymi  Okręgowymi Izbami Inżynierów Budownictwa, a także  Izbami 

zagranicznymi, 
 

Jakie szczególnie ważne zadania realizowaliśmy w roku 2010?  
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Otóż dostrzegliście Państwo z pewnością w sprawozdaniu składy licznych zespołów, które 

powołała Rada, aby sprawnie przygotować i prowadzić swoją działalność. To nie są proszę 

Państwa żadne tzw. komitety honorowe, to są zespoły ciężkiej i bardzo owocnej pracy. Włączenie 

się wielu członków Rady do różnorodnej działalności Izby to jedna z gwarancji sukcesu. 
    

Bezpośrednia działalność na rzecz członków to m.in. następujące nowe elementy naszych prac: 

- przeprowadzenie jesiennej ankiety wśród wszystkich członków DOIIB, którą wypełniło i 

przysłało prawie 2000 naszych członków. W ankiecie tej nasi członkowie ocenili działalność 

Izby (bardzo pozytywnie) i przedstawili swoje postulaty i propozycje w zakresie dalszej 

działalności,  

- przygotowanie nowej strony internetowej Izby, która w ciągu 6 pierwszych miesięcy była 

odwiedzana ponad 70 tyś. razy. Na tej stronie nasi członkowie znajdują bieżące informacje o 

działalności całej Izby, mają dostęp do profesjonalnego serwisu prawnego z dziedziny 

budownictwa, mają dostęp do materiałów ze szkoleń, będą mieli możliwość wymiany poglądów, 

- przygotowanie i wdrożenie do praktyki zasad tworzenia przez Radę Izby tzw. Obwodowych 

Zespołów Członkowskich. Zespoły te mają za zadanie integrację lokalnych środowisk 

inżynierów budownictwa oraz inspirowanie działalności statutowej członków w swoich  

obwodach wyborczych, a więc w powiatach. To jest unikalny projekt w skali całej PIIB i jest 

bezkonkurencyjną alternatywą dla tzw. biur terenowych, z których wiele Okręgowych Izb ma 

zamiar zrezygnować. Powstał już pierwszy taki Zespół w obwodzie kamiennogórskim.  

- rozpoczęcie wydawania czasopisma DOIIB, które jest nie tylko elementem działalności na rzecz 

naszych członków ale służy także podnoszeniu prestiżu naszej Izby. Czasopismo będzie 

docierało do organów budowlanych dolnośląskich samorządów oraz inspektorów nadzoru 

budowlanego, a także do firm budowlanych i organizacji biznesowych Dolnego Śląska. Chcemy 

aby było to przede wszystkim dobre czasopismo techniczne i czasopismo przedstawiające 

najważniejsze problemy naszego środowiska. 
 

Rozwijanie współpracy w wydziałami budowlanymi starostw powiatowych, urzędem 

marszałkowskim i wojewódzkim oraz powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego, a także 

Wojewódzkim i Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego to bardzo ważny element 

działalności na rzecz ochrony zawodowych interesów naszych członków i podnoszenia prestiżu 

Izby. Byliście wszyscy Państwo zaproszeni na Forum Inżynierskie we wrześniu 2010 r., na którym 

była kolejna okazja do wspólnej dyskusji na temat interpretacji aktualnych przepisów 

budowlanych i innych przepisów razem z kierownikami tych organów samorządowych i 

państwowych. Spotkania te przynoszą dobre rezultaty, a bezpośrednie korzyści z tych spotkań 

odnoszą nasi członkowie w kontaktach z tymi instytucjami. Cieszy nas to postrzeganie Izby jako 

ważnego partnera przez te organy. 
 

W działania na rzecz ochrony interesów zawodowych naszych członków ważną role spełnia 

Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB. Zespół ten jest bardzo ceniony w Krajowej Izbie za 

swoją tytaniczną i praktycznie ciągłą pracę przy opiniowania różnych aktów prawnych, w tym 

ustaw sejmowych.  
 

Zmierzając z konieczności do końca mojego Proszę, aby Państwo zwrócili również uwagę na 

wyniki pracy pozostałych zespołów problemowych, powołanych przez Radę. Na efekty pracy  

Zespołu Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz na efekty pracy Zespołu ds. 

Nieruchomości w Przesiece, którego intensywna praca pozwoliła na przygotowanie przez Radę 

projektu ważnej uchwały zjazdowej w tej sprawie. Wrócimy do tej sprawy w końcowej  części 

obrad dzisiejszego Zjazdu.  

Chcę w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że zakup nieruchomości w Przesiece był dobrą lokatą 

nadwyżki finansowej Izby, ale wcześniejsze plany inwestycyjne, przyjęte w innych warunkach 

gospodarczych naszego kraju, powinny być obecnie istotnie zmienione. W sprawozdaniu na str. 13 
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i 14 przedstawiliśmy ważne argumenty, które przemawiają jednoznacznie za zmianą 

wcześniejszych planów inwestycyjnych. 
 

Mam nadzieję, że Państwo zauważą w otrzymanym sprawozdaniu wyniki owocnej współpracy z 

Oddziałem Wrocławskim PZITB, Zwrócę tylko uwagę na wspólne organizowanie uroczystych 

obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa i porozumienie w zakresie korzystania naszych 

członków z zasobów Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej PZITB. 

Efekty licznych kontaktów i współpracy z Izbą Śląską, Podkarpacką i Mazowiecką widoczne 

powinny być już w bieżącym roku, podobnie jak efekty współpracy z izbami zagranicznymi.  
 

Dobrze układała się współpraca Rady z Komisją Kwalifikacyjną, z Sądem Dyscyplinarnym, 

Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej oraz Komisją Rewizyjną.  
 

Pierwszy rok działalności w kadencji 2010-2014 mamy już za sobą. Był to rok intensywnej pracy 

wszystkich członków Rady oraz członków pozostałych organów DOIIB. Był to też rok znacznie 

zwiększonych obowiązków pracowników Biura Izby oraz osób współpracujących z Radą w 

zakresie doradztwa prawnego i finansowego. Jako Przewodniczący Rady DOIIB składam im 

wszystkim szczególnie serdeczne podziękowanie za cały rok dobrej współpracy w realizowaniu 

niełatwych zadań, które podejmowała Rada DOIIB.  

Dziękuje również moim bezpośrednim współpracownikom, a więc Prezydium Rady oraz 

wszystkim pozostałym członkom Rady za dobrą wzajemną współpracę. 

Podziękowania należą się całemu zespołowi przygotowującemu dzisiejszy X Zjazd, a szczególnie 

Panom: Tadeuszowi Olichwerowi i Aleksandrowi Nowakowi oraz Pani Małgorzacie 

Czajkowskiej.   

 

Jak w każdej działalności dobre chęci i zaangażowanie w pracy nie chronią przed pomyłkami i 

różnymi niedociągnięciami. Takie niedociągnięcia z pewnością można i znaleźć w mojej 

działalności i w działalności Rady. Proszę zapisać sukcesy na konto członków Rady, a 

niepowodzenia na moje osobiste konto. Z pokorą przyjmiemy Państwa uwagi w dyskusji nad 

sprawozdaniem i postaramy się, aby za rok było lepiej.     

 

Dziękuje za uwagę. 

 

--------------------------------- 

Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr 

Przewodniczący Rady DOIIB 

 

  


