
INFORMACJA O OFERCIE SERWISÓW I ZAKRESIE INNYCH ŚWIADCZEŃ 

DLA CZŁONKÓW DOIIB 
L.p. Rodzaj serwisu lub świadczenia Zakres Sposób realizacji 

  DOIIB  

1. Serwis Izby Projektowania Budowlanego Środowiskowe zasady wyceny prac projektowych  Zalogowanie się do strefy zamkniętej - 
przeznaczonej tylko dla członków DOIIB, instalacja 

programu 

2. Centralny Ośrodek Szkolenia i 
Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich 

Dostęp do norm wydawanych przez SEP.  
Aplikacja - NORMY SEP 

Zalogowanie się do strefy zamkniętej po 
wcześniejszym uzyskaniu kodu dostępu pod 

adresem adm@dos.piib.org.pl 

3. Ośrodek Informacji Budownictwa  
i Szkoleń  WO PZITB 

Bezpłatne korzystanie z zasobów bibliotecznych  
i usług informacyjnych 

przeglądanie zasobów na stronie www.pzitb.not.pl 
w zakładce "Ośrodek Informacji” 

korzystanie z zasobów na miejscu - PZITB Oddział 
we Wrocławiu znajduje się przy ul. Piłsudskiego 74 

( budynek NOT), pokój 306 , tel: 71-344-77-56 

4. Szkolenia internetowe, materiały  
ze szkoleń 

Nagrania z wybranych szkoleń, szkolenia przygotowane  
w formie video, materiały ze szkoleń organizowanych przez 

DOIIB 

Zalogowanie się do strefy zamkniętej 

5. Zapomoga losowa Pomoc finansowa w przypadku zdarzeń losowych Wypełnienie formularza (dostępny na stronie 
DOIIB w zakładce Pomoc koleżeńska) i złożenie 

wraz  z udokumentowaniem zdarzenia losowego 

6. Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
członkowi DOIIB lub przyjęcia przez 
członka DOIIB dziecka na wychowanie 

Pomoc finansowa w kwocie 700 zł Wypełnienie formularza (dostępny na stronie 
DOIIB w zakładce Pomoc koleżeńska) i złożenie 

wraz z udokumentowaniem zdarzenia. 

7. Dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego 

Dofinansowanie nauki języków obcych, udziału  
w konferencjach i innych formach doskonalenia 

zawodowego w wysokości 50 % kosztów ale nie więcej,  
niż kwota ustalona na dany rok przez Radę DOIIB  

(obecnie 500,- zł) 

Złożenie podania przed rozpoczęciem nauki, 
terminem konferencji itp. w celu uzyskania 

promesy, złożenie dokumentów potwierdzających 
poniesione koszty szkolenia 

8. Udział w szkoleniach w innych 
okręgowych Izbach lub w zagranicznych 
izbach inżynierów, z którymi DOIIB ma 
podpisane umowy 

Udział na takich samych prawach, jak członkowie danej izby 
– bezpłatnie lub z opłatą, jak dla członków danej izby 

W razie potrzeby przesłanie informacji do biura 
DOIIB, jeżeli zachodzi konieczność rozliczenia się  

z izbą organizująca szkolenia 

9. Radca prawny DOIIB Porady prawne związane z działalnością w budownictwie  
dla członków DOIIB 

kontakt telefoniczny 71 337 62 60 lub w biurze 
DOIIB w godzinach dyżuru podawanych na stronie 

internetowej DOIIB 

10. Newsletter Bieżąca informacja o Izbie – przede wszystkim  
o organizowanych szkoleniach 

Wpisanie się na listę subskrybentów poprzez 
stronę internetową DOIIB 

11. Działania Obwodowych Zespołów 
Członkowskich  

Spotkania szkoleniowo-integracyjne 
w dolnośląskich powiatach  

Informacja listowna z biura DOIIB o miejscu i 
terminie spotkania   



12. Szkolenia Szkolenia o tematyce związanej z budownictwem 
organizowane przez biuro DOIIB, zespoły członkowskie, 

podmioty zewnętrzne we współpracy z DOIIB 

Zgłoszenie udziału w szkoleniu drogą mailowa lub 
telefoniczną w terminie podanym na stronie 

internetowej lub w informacji mailowej 

13. Spotkania konsultacyjne Spotkania ze specjalistami związanymi z budownictwem, 
możliwość zadawania własnych pytań lub przedstawiania 

problemów 

Zgłoszenie udziału drogą mailową lub telefoniczną 

14 Forum inżynierskie Coroczne spotkania z przedstawicielami wydziałów 
budownictwa oraz nadzoru budowlanego z terenu 
województwa dolnośląskiego w celu ujednolicenia 

interpretacji prawa 

Zgłaszanie problemów do dyskusji poprzez 
delegatów, możliwość udziału w miarę wolnych 

miejsc 

15 Telewizja internetowa DOIIB Relacje z ważnych wydarzeń środowiskowych i 
samorządowych, wywiady z przedstawicielami DOIIB, 

szkolenia (w przygotowaniu)  

Wejście na zakładkę „Telewizja internetowa 
DOIIB” na stronie internetowej DOIIB (w 

przygotowaniu) lub obecnie na stronę 
Dolnośląskiej Telewizji Internetowej:  

http://www.dolnoslaska24.pl/  

  PIIB  

1. Normy budowlane Dostęp on- line do norm z zakresu budownictwa Konieczność rejestracji poprzez stronę PIIB 

2. Serwis E-Sekocenbud Internetowy portal cenowy Dostęp po zalogowaniu się na stronie PIIB 

3. Serwis Budowlany Korzystanie z zasobów informacji prawnej oraz innych 
informacji dot. budownictwa. Możliwość zadawania pytań - 

wykładnia prawa odnośnie działalności w branży budowlanej 

Dostęp po zalogowaniu się na stronie PIIB 

4. Prawo Ochrony Środowiska Korzystanie z zasobów informacji prawnej w zakresie prawa 
ochrony środowiska 

Dostęp po zalogowaniu się na stronie PIIB 

5. Serwis BHP Korzystanie z zasobów informacji prawnej w zakresie BHP Dostęp po zalogowaniu się na stronie PIIB 

6. E-Learning Dostęp do stale powiększanej bazy szkoleń o zróżnicowanej 
tematyce – można składać własne propozycje odnośnie 

tematyki szkoleń do KUDZ PIIB 

Dostęp po zalogowaniu się na stronie PIIB 

7. Zaświadczenia elektroniczne  Możliwość pobrania zaświadczenia o przynależności do Izby 
w wersji elektronicznej opatrzonego bezpiecznym podpisem 

kwalifikowanym 

Dostęp po zalogowaniu się na stronie PIIB 

8. FAN-PAGE PIIB  Możliwość wymiany poglądów, komunikacji pomiędzy 
członkami Izby – portal społecznościowy inżynierów 

budownictwa na Facebooku  

Korzystanie z kanału społecznościowego możliwe 
jest po założeniu osobistego konta na Facebooku  

i zalogowaniu się na stronie 
https://www.facebook.com/pages/Polska-Izba-

In%C5%BCynier%C3%B3w-
Budownictwa/333896610091045?fref=ts lub 

poprzez wyszukiwarkę na Facebooku po wpisaniu 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa 

 

Adres  strony internetowej DOIIB: www.dos.piib.org.pl  ,   Adres strony internetowej PIIB:     www.piib.org.pl  

http://www.dolnoslaska24.pl/
https://www.facebook.com/pages/Polska-Izba-In%C5%BCynier%C3%B3w-Budownictwa/333896610091045?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Polska-Izba-In%C5%BCynier%C3%B3w-Budownictwa/333896610091045?fref=ts
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