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Regulamin obwodowych zebrań wyborczych delegatów  

na Zjazd DOIIB w kadencji 2022-2026  

z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 

§ 1 

1. Podstawę prawną zwołania obwodowego zebrania wyborczego, zwanego dalej  
Zebraniem, stanowią: 

1) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz  
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 z późń.zm.), 

2) statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
3) uchwała nr 17/R/21 z dnia 01.09.2021 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w sprawie ramowego regulaminu obwodowych zebrań 
wyborczych, 

4) uchwała nr 119/R/2021 z dnia 09.09.2021r. Okręgowej Rady DOIIB w sprawie 
zasad organizacji obwodowych zebrań wyborczych DOIIB. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa rozumie się przez to także inne wskazane przez okręgową radę środki 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniające udział on-line  
w czasie rzeczywistym wszystkich uprawnionych członków w zebraniu obwodowym, 
wybór delegatów na okręgowy zjazd w głosowaniu tajnym i ustalenie wyników tego 
głosowania. 

 

§ 2 

Celem Zebrania jest wybór delegatów na Zjazd Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa w kadencji 2022-2026. 

 

§ 3 

1. Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów budownictwa zaproszony na Zebranie, zgodnie z zasadami organizacji 
zebrań wyborczych DOIIB. 

2. W zebraniu może wziąć udział niezaproszony członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, pod warunkiem wykazania członkostwa w DOIIB na dzień 
Zebrania. 

3. Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu sporządza Biuro Dolnośląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Uprawnieni zostaną poinformowani o terminie, godzinie rozpoczęcia i miejscu 
zebrania oraz o możliwości uczestnictwa w Zebraniu z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość w Portalu członków Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa nie później niż na 14 dni przed terminem zebrania. 

5. Uprawniony uczestnik Zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze. 
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6. Każdy członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
niezawieszony w dniu Zebrania, ma bierne prawo wyborcze. 

7. Czynne i bierne prawo wyborcze członek Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
posiada tylko na jednym Zebraniu. 

8. W Zebraniu można uczestniczyć wyłącznie z wykorzystaniem środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość w Portalu członków Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

§ 4 

Zebranie otwiera Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa lub upoważniona osoba przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

§ 5 

1. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby osób 
uczestniczących i głosujących przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

2. Zebranie obraduje według załączonego porządku obrad. Porządek obrad jest 
przedstawiony w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

 

§ 6 

Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub osoba 

przez niego upoważniona ogłasza w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa: 

1) liczbę wybieranych delegatów na okręgowy zjazd,  

2) listę zgłoszonych kandydatów, 

3) informuje o zasadach głosowania,  

4) czas trwania głosowania, 

5) generuje z systemu informatycznego wynik głosowania, 

6) podaje wynik głosowań, w którym określa: 

a) liczbę osób uprawnionych do głosowania, 
b) liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu, 
c) liczbę głosów ważnych, nieważnych oraz wstrzymujących się,  

d) liczbę głosów oddanych na każdego kandydata. 

 

§ 7 

1. Kandydat na delegata powinien być zgłoszony za pośrednictwem Portalu członków 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przez członka Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa posiadającego czynne i bierne prawo wyborcze,  

na elektronicznej karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, 

w terminie określonym przez Radę DOIIB, nie późniejszym niż 48 godzin przed 

rozpoczęciem Zebrania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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2. Kandydat na delegata wyraża zgodę na kandydowanie przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, na karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2  

do regulaminu, w terminie określonym przez Radę DOIIB, nie późniejszym niż  

48 godzin przed rozpoczęciem Zebrania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

3. Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona.  

4. Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku 

alfabetycznym. 

5. Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

6. Głosować wolno tylko osobiście. 

7. Do głosowania służy elektroniczna karta wyborcza, której wzór stanowi załącznik nr 3 

do regulaminu. 

8. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej tych kandydatów, 

na których uczestnik zebrania głosuje. 

9. Informacja o rozpoczęciu głosowania będzie podana w systemie informatycznym,  

a uprawnieni uczestnicy zostaną o tym dodatkowo powiadomieni emailem wraz  

z załączoną instrukcją głosowania. 

10. Głos można oddać tylko raz i nie można dokonywać jego zmiany. 

11. Brak oddania głosu w wyznaczonym terminie zostanie odnotowany w systemie 

informatycznym jako ,,Nie głosował/a”, z chwilą upływu terminu głosowania. 

12. Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej zaznaczono liczbę kandydatów równą lub 

mniejszą od liczby wybieranych delegatów.  

13. Głos jest nieważny, jeżeli na karcie zaznaczono liczbę kandydatów większą od liczby 

wybieranych delegatów. 

14. Niezaznaczenie na karcie żadnego z kandydatów oznacza wstrzymanie się od głosu. 

15. Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały największą 

liczbę głosów.  

16. W wypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje 

przekroczenie liczby wybieranych delegatów Przewodniczący Rady DOIIB lub osoba 

upoważniona ogłasza w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

okres, o który przedłuża się Zebranie, w celu oddania głosów w wyborach 

uzupełniających, nie krótszy niż 60 minut i przeprowadza jednorazowo ponowne 

głosowanie dla tych kandydatów.  Ust. 4-15 stosuje się odpowiednio.  

17.  Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się  

na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kończy się  

z upływem terminu głosowania. 
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§ 8 

1. Protokół Zebrania sporządza Sekretarz Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

2. Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szczególności zawierać: 

1) listę obecności uczestników przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

2) listę wybranych delegatów. 

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady DOIIB lub osoba upoważniona oraz 

sekretarz Rady DOIIB. 


