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Warmińsko-Mazurska  

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Adres: 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1 

   e-mail wam@piib.org.pl   www.wam.piib.org.pl 

     

 

 

SPRAWOZDANIE 

z działalności Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w okresie od dnia 11 kwietnia 2014 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r. 

Koleżanki i Koledzy, 

Upływa pierwszy rok IV kadencji funkcjonowania samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa. W okresie sprawozdawczym Rada Warmińsko-Mazurskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pracowała na podstawie przepisów Ustawy  

o samorządach zawodowych, Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Regulaminu 

okręgowych rad PIIB oraz w oparciu o Program działania W-MOIIB. Zadania, wynikające  

z powołanych wyżej aktów prawnych, realizowane były przez członków Prezydium Rady  

W-MOIIB oraz na posiedzeniach Rady i Prezydium Rady W-MOIIB. 

1. Dane ogólne. 

1.1. Stan członków W-MOIIB. 

Na dzień 19.03.2015r. stan członków czynnych W-MOIIB wynosi 4121 osób, w tym: 

 przyjęto nowych członków – 143 osób; 

 odwieszono w prawach członka – 148 osób;  

 zawieszono w prawach członka na własną prośbę – 123 osób; 

 zawieszono przymusowo (za nieopłacanie składek członkowskich przez okres dłuższy 

niż 6 m-cy) w prawach członka – 211 osób; 

 skreślono z listy członków – 44 osoby; 

 (w tym 23 osób z powodu śmierci, 13 osób na własną prośbę, a 8 osób zmieniło adres 

zamieszkania);  

 w okresie sprawozdawczym 4 osoby utraciło mandat delegata oraz mandat do 

pełnienia funkcji w organach Izby. 

 

 

mailto:wam@piib.org.pl
http://www.wam.piib.org.pl/


 

2 

Wg  powyższego zestawienia przybyło czynnych członków 291 osób, a 378 osób straciło 

status członka czynnego. 

 

Statystyka członkowstwa W-MOIIB (wg stanu na dzień 16.03.2015r.) : 
 

 Ogółem BO IS WM IE BT BD BM BK 

Członkowie 

zarejestrowani 
5525 3226 950 130 644 43 411 43 77 

Członkowie czynni 4121 2398 719 76 494 30 311 37 56 

Członkowie zawieszeni 1373 808 228 54 144 13 99 6 21 

Członkowie skreśleni 1044 663 148 42 114 2 70 3 2 

 

1.2. Posiedzenia Rady W-MOIIB. 

W okresie sprawozdawczym Rada pracowała w składzie 20 członków + Przewodniczący 

Rady i spotykała się na posiedzeniach w dniach: 25.04.2014 r., 13.06.2014 r., 26.08.2014 r., 

19.09.2014 r., 12.12.2014 r., 26.02.2015 r. i 19.03.2015 r. Posiedzenie w dniu 19.09.2014 r. 

było posiedzeniem wyjazdowym, odbyło się na przedzamczu rezydencji Biskupów 

Warmińskich – w dzisiejszym Hotelu Krasicki – w Lidzbarku Warmińskim i było połączone  

z obchodami Dnia Budowlanych. Średnia frekwencja członków Rady w jej posiedzeniach 

wynosiła 65%. Udział w posiedzeniach Rady, na zaproszenie Przewodniczącego, brali  

z głosem doradczym Przewodniczący organów statutowych: Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (Koordynator), Przewodniczący 

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Radca 

prawny Izby oraz Dyrektor biura. 

BO – Budownictwo Ogólne IE – Instalacje Elektryczne BM – Budownictwo 

Mostowe 

IS – Instalacje Sanitarne BT – Budownictwo Telekomunikacyjne BK – Budownictwo 

Kolejowe 

WM – Budownictwo 

Wodno-Melioracyjne 

BD – Budownictwo Drogowe Statystyka nie uwzględnia 

kandydatów (różnica w pozycjach) 
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1.3. Posiedzenia Prezydium Rady W-MOIIB. 

W okresie sprawozdawczym Prezydium Rady pracowało w składzie 9  osobowym  

i spotykało się na posiedzeniach w dniach: 13.05.2014 r., 24.06.2014 r., 29.07.2014 r., 

14.10.2014 r., 28.11.2014 r., 27.01.2015 r., 13.02.2015 r., Średnia frekwencja członków 

Prezydium w jego posiedzeniach wynosiła 87%.  

1.4. Organizacja W-MOIIB. 

Wczesną jesienią zostały wprowadzone zmiany organizacyjne – w biurze terenowym  

W-MOIIB w Elblągu obowiązują nowe godziny pracy od 13.30 do 17.00, aby członkom  

z miasta i okolic Elbląga zapewnić możliwość załatwiania spraw w najbardziej dogodnym 

czasie, w Ełku powstał punkt informacyjny w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o. o. (ul. Suwalska 64), a biuro W-MOIIB w Olsztynie pracuje do godziny 

17.00.  

Zbudowana została nowa strona internetowa W-MOIIB, dzięki której członkowie mają 

bieżący kontakt z Izbą, dostęp do najnowszych materiałów szkoleniowych i możliwość 

śledzenia na bieżąco wydarzeń z życia Izby. W każdy czwartek w godzinach 15.30 – 17.30  

w biurze dyżuruje Radca prawny, który udziela porad członkom Izby.  

Dokonano analizy zakresów obowiązków pracowników biura, które zostały przystosowane do 

aktualnie wykonywanych czynności. 

1.5 Pracownicy etatowi Biura W-MOIIB (5,35 etatu) 

 1 osoba obsługa: Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisji Etyki 

Zawodowej, Ubezpieczenia NNW; ewidencja członków, kancelaria; 

 1 osoba (4/5 etatu) obsługa: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Prawno – 

Regulaminowej, Komisji ds. odznaczeń; 

 1 osoba obsługa szkoleń, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Rady;  

 1 osoba (4/5 etatu) – Główny Księgowy w tym kadry, Komisja ds. pomocy materialnej 

członkom W-MOIIB; 

 1 osoba (1/4 etatu) –  Radca prawny – obsługa prawna członków Izby oraz Komisji  

i Okręgowej Rady;  

 1 osoba – Dyrektor biura – kieruje pracą biura w Olsztynie oraz nadzoruje pracę 

Oddziału Terenowego w Elblągu i Punktu Informacyjnego w Ełku  

oraz: 

 1/2 etatu w Oddziale terenowym biura w Elblągu,  

 Radca prawny na umowę cywilno – prawną.  
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1.6. Informator W-MOIIB „Inżynier Warmii i Mazur”. 

W miesiącu marcu br. wydano pierwszy numer Informatora W-MOIIB. Na początek 

planowane jest wydawnictwo dwa razy do roku – w okresie wiosennym i jesiennym. Stałymi 

elementami Biuletynu będą m. in. informacje o tym co się wydarzyło w Izbie, o 

przeprowadzonych i planowanych szkoleniach dla członków W-MOIIB oraz o wynikach sesji 

egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane, ciekawych budowach na terenie naszego 

województwa i sprawach ważnych dla naszych członków. 

1.7. Realizacja ubezpieczenia NNW na rzecz członków W-MOIIB. 

Z raportu przedłożonego przez brokera ubezpieczeniowego wynika, że w roku 2014 : 

Numer umowy 
Liczba szkód 
wypłaconych 

Wartość wypłaconych 
szkód 

AXA 1903-01.349.988  8 35 000,00 zł 

AXA 1903-01.729.287 4 12 500,00 zł 

GENERALI 80131001867 1 2 500,00 zł 

 

Razem 50 000,00 zł 

 

 
Śmierć  

Ubezpieczonego 

spowodowana  

zawałem serca  

lub udarem mózgu 

Niezdolność (trwała) 

Ubezpieczonego  

do pracy zarobkowej 

spowodowana 

nieszczęśliwym 

wypadkiem 

Pokrycie kosztów  

pogrzebu  

Ubezpieczonego 

Pokrycie kosztów 

 pogrzebu Małżonka 

Ubezpieczonego 

Zgłoszone 1 2 9 5 

Wypłacone 
  

8 5 

Odmowy 1 2 
  

Suma 

wypłaconych 

świadczeń 
  

37.500,00 zł 12.500,00 zł 

Ogółem 
  

50.000.00 zł 

 

Z polisy AXA 1903-01.349.988 wystąpiły dwie odmowy: 

- śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu - zamknięta na brak 

dokumentów 

- trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej skutek NW - niezdolność krótsza 

niż rok. 

Z polisy AXA 1903-01.729.287 : 

- jedna szkoda otwarta na stan 31.12.2014 - pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego - 

wypłata nastąpiła 19.01.2015 roku - 5000 zł 
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Z polisy GENERALI 80131001867: 

- jedna szkoda odmówiona - trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 

wskutek NW - niezdolność krótsza niż rok 

Ponadto Prezydium Rady wynegocjowało stawkę ubezpieczenia na kwotę 2,60 zł za osobę za 

miesiąc bez zmiany uposażenia, gdzie uprzednio kwota ta wynosiła 3,50 zł. Daje to  

ok. 3.000,00 zł oszczędności na ubezpieczeniu w skali miesiąca.  

 

1.8. Strona internetowa W-MOIIB. 

Istotną zaletą nowej strony internetowej jest m.in. jej bezpieczeństwo oparte na zastosowaniu 

nowoczesnych narzędzi przy jej realizacji. 

Obecnie możemy bacznie obserwować i analizować tzw. „ruchy” na stronie internetowej  

w zależności od rodzaju materiałów na niej zamieszczanych na co pozwala nam 

zainstalowane narzędzie służące do analizy wyświetleń strony : 

 

Ilość wyświetleń strony W-MOIIB w okresie 90 dni (18.12.2014r.- 17.03.2015r.) 

 

Z analizy danych wynika, że wbrew pozorom najwięcej wyświetleń rejestrujemy w dni 

powszednie, najczęściej w piątki chociażby się wydawało, że weekendy były by bardziej 

odpowiednie. Ewidentnie wzrost logowań wzrasta w okresach wysyłanych mailngem 

komunikatów o zamieszczanych na stronie informacjach np. o prowadzonych szkoleniach. 

Nie bez znaczenia dla ilości odsłon strony było również wprowadzenie strefy zamkniętej dla 

zalogowanych użytkowników gdzie obecnie znajduje się szkolenie pt. „Kierownik budowy – 

prawa, obowiązki i odpowiedzialność w procesie budowlanym”.  

Kolejnym nowym elementem nowej strony jest dział poświęcony aktualnościom gdzie 

staramy się na bieżąco pisać o sprawach Izby. 

Obecnie na stronie znajdują się niezbędne informacje dot. funkcjonowania naszego 

samorządu.  
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Oczywiście strona internetowa nadal jest rozbudowywana i uzupełniana o brakujące 

elementy.   

 

2. Realizacja wniosków przedłożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 

W-MOIIB skierowanych do Okręgowe Rady W-MOIIB. 

Na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczego wpłynęło 5 wniosków złożonych przez  

delegatów 2 z nich Zjazd uchylił na 3 pozostałe w imieniu Okręgowej Rady W-MOIIB 

odpowiedział Przewodniczący Rady Mariusz Dobrzeniecki : 

Wniosek Nr 1 – złożony przez Piotra Ziółkowskiego nr ew. WAM/IE/3286/02 o treści: 

„Wnioskuję o zobligowanie Prezydium Okręgowej Rady Izby do podania w ciągu 4 do 6 

miesięcy od dnia dzisiejszego sposobu zagospodarowania środków finansowych 

zgromadzonych jako nadwyżka przychodów nad wydatkami na koniec 2012 r. w wysokości – 

815.959,06 zł.” 

Odp. wniosek 1. Środki finansowe zgromadzone jako nadwyżka przychodów nad wydatkami  

na koniec 2012 r. w wysokości 815.959,06zł zostały zabezpieczone na poczet przyszłych 

wydatków na działalność statutową W-MOIIB. 

Wniosek Nr 2 – złożony przez Piotra Ziółkowskiego – jw.  o treści: 

„Wnioskuję o przedstawienie przez Księgową lub Okręgową Radę Izby szczegółowego 

zestawienia wydatków (dokładnie na co poszły środki finansowe) przedstawionych  

w wykonaniu budżetu za 2013 r. pod pozycją 2.21 Rezerwa – 261.093,31zł.” 

Odp. wniosek 2. Środki wykazane w realizacji budżetu za 2013 r. po stronie wydatków  

pod pozycją 2.21 jako Rezerwa w wysokości  261.093,31 zł stanowią nadwyżkę przychodów 

nad wydatkami i mieszczą się w bilansie pod pozycja kapitały. 

Wnioski nr 3 i nr 4 zostały uchylone przez XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy  

W-MOIIB.  

Wniosek Nr 3 - złożony przez Zdzisława Witta – nr ew. WAM/BO/2947/01 o treści: 

„Proponuję przegłosować skreślenie pkt. 18 z „Ramowego programu działania Warmińsko-

Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa” dotyczącego rozpoczęcia działalności 

gospodarczej w W-MOIIB stanowiącego załącznik do Uchwały nr 15/2014. Uzasadnienie 

zostało omówione przez delegatów Zjazdu na Zjeździe dzisiejszym.”  
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Wniosek Nr 4  - złożony przez Zdzisława Witta – j.w. o treści  

„Proponuję przegłosować skreślenie Uchwały nr 14/2014 w całości. Uchwała dotyczy 

możliwości  prowadzenia działalności gospodarczej przez W-MOIIB. Proponowana Uchwała 

Nr 14/2014 jest niezgodna ze statutem ramowym Krajowej Izby Inż. Bud. i spowodowałaby 

destabilizację w działaniu naszej Izby.” 

Wniosek Nr 5 – złożony przez Andrzeja Kozłowskiego – mandat nr 4, obwód nr 1. 

„1. W budżecie naszej Izby w kwocie ok. 1.700 tys .zł koszty wynagrodzenia pracowników 

biura to kwota ok. 414 tyś. zł ( 24%) nie licząc innych kosztów administracyjnych biura i biur 

terenowych. Moim zdaniem to dużo. Niepokoi mnie szczególnie planowany wzrost 

wynagrodzeń w roku 2014 do kwoty 460 tyś. zł to jest o 11%. Chciałbym poznać uzasadnienie 

tak wysokiego wzrostu. Obecna średnia płaca pracowników biur to kwota ponad 6000 tyś. zł. 

przy średniej krajowej ok. 4000 tyś. zł. Chciałabym wiedzieć co uzasadnia tak wysokie płace i 

ich planowany wzrost w roku 2014. 

2. Izba to organizacja której podmiotem są głównie jej członkowie i ich potrzebom powinna 

być podporządkowana struktura i działalność tego organu. Na szkolenia i seminaria 

członków przeznacz się tylko ok. 10% całego budżetu Izby. To przeczy tezie o 

podmiotowości członków Izby. Jako delegat pierwszej kadencji  pamiętam że za udział w 

Okręgowym Zajeździe delegaci otrzymywali 100zł tytułem zwrotu kosztów a dzisiaj 120zł. 

3. Poziom merytoryczny bardzo wielu artykułów zamieszczanych w piśmie „ Inżynier 

Budownictwa” jest bardzo niski. Koszty zakupu tego czasopisma to kwota 53 tyś. zł 

rocznie. Myślę że dla większości kadry technicznej budownictwa, w coraz większym 

stopniu źródłem wiedzy jest dzisiaj internet i cieszę się że  kierunek ten jest w coraz  

większym stopniu rozwijany.  

4. Wątpliwości moje budzą wydatki w kwocie ok. 140 tyś. zł na wynagrodzenia Komisji 

Kwalifikacyjnej. Przy planowanych dwóch sesjach egzaminacyjnych i dziesięcioosobowym 

składzie Komisji wynagrodzenie za przeprowadzenie egzaminów w jednej sesji dla członka 

Komisji wynosi ok. 7000 tys. zł. Myślę, że sprawa ta również wymaga analizy i 

zastanowienia.  

5. Prosiłbym o wyjaśnienie pozycji budżetu 2.18 ” Ubezpieczenie na życie” w kwocie ok. 156 

tyś.zł. Kogo dotyczy to ubezpieczenie i z czego wynika wymieniona w budżecie kwota. 

6. Niepokój mój i wątpliwości budzi również projekt Uchwały Nr 14/2014 „w sprawie 

działalności gospodarczej W-MOIIB”. Chciałabym dowiedzieć się nieco więcej na ten 

temat. Jakich ewentualnie dziedzin ta działalność miałaby dotyczyć, co z ewentualnymi 

stratami na działalności, czy działalność ta nie będzie stanowiła niezdrowej konkurencji 
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dla firm prowadzonych przez członków Izby albo w nich zatrudnionych. Jeśli miało by tak 

się stać to osobiście jestem przeciwny tej uchwale.  

7. Martwi mnie bardzo niska frekwencja na spotkaniach obwodowych. Pamiętam pierwsze 

spotkanie obwodowe odbyte ponad 10 lat temu w Szczytnie, w którym uczestniczyło dużo 

więcej członków. Takie spotkania powinny być okazją do wymiany doświadczeń, krytycznej 

oceny rzeczywistości itd. Dla mnie niska frekwencja świadczyć może o braku 

zainteresowania członków działalnością Izby która może nie spełnia ich oczekiwań. Stan 

taki może świadczyć również o tym że większość członków przynależność do Izby traktuje 

jako przykry obowiązek związany głównie z koniecznością opłacania wysokich składek. 

Powinniśmy razem pochylić się nad tą sprawą  bo moim zdaniem wymaga ona bardzo 

głębokiej analizy i wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Ograniczanie do 4 minut czasu 

wypowiedzi w dzisiejszej dyskusji nie jest też dobrym przykładem podmiotowego 

traktowania uczestników dzisiejszego spotkania.”  

Odp. wniosek 5 pkt 1. W planie budżetu na rok 2014 pod pozycją 2.5 po stronie wydatków 

jako Wynagrodzenie pracowników przyjęto kwotę 460.000,00 zł.  

Jedna osoba w roku 2014 nabywa prawo do emerytury, a w związku tym konieczna jest 

wypłata odprawy emerytalnej. 

Obecna średnia płaca brutto pracownika biura W-MOIIB (po stronie płatnika) wynosi  

3.510,00 zł z ZUS-em. 

Odp. wniosek 5 pkt 2. Budżet na każdy rok kalendarzowy, w tym przypadku na rok 2014, 

został przyjęty i zatwierdzony przez Zjazd, który Rada zobowiązana jest realizować  

i przestrzegać. W trakcie Zjazdu nikt z delegatów nie wnosił poprawek do zaproponowanego 

budżetu na rok 2014 a koszty w poz. 2.10  w wysokości  161.000,00 zł na szkolenia przyjęto 

zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem Komisji ds. Ustawicznego Doskonalenia 

Zawodowego. 

Odp. wniosek 5 pkt 3. Odpowiedzi na temat „Inżyniera Budownictwa” udzielono  

na Zjeździe. 

Odp. wniosek 5 pkt 4. W planie budżetu wpływy i wydatki Komisji Kwalifikacyjnej zostały 

przyjęte zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem przez Komisję Kwalifikacyjną,  

z dodatkowym wyjaśnieniem, iż wynagrodzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej reguluje 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28.04.2006 Dz. U. nr 83 z dnia 

16.05.2006 r. – § 13 i 14. 
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Odp. wniosek 5 pkt 5. Wydatki ujęte pod pozycja 2.18 jako Ubezpieczenie na życie dotyczy 

wszystkich członków naszej Izby. 

Odp. wniosek 5 pkt 6. XIII Zjazd W-MOIIB podjął Uchwałę odnośnie uruchomienia 

działalności gospodarczej i Rada jest zobowiązana wypełnić postanowienia Zjazdu. 

Natomiast zakres prowadzenia działalności zostanie zaproponowany i przedstawiony Radzie  

przez odpowiedni  Zespół do tego  powołany przez Radę W-MOIIB. 

Odp. wniosek 5 pkt 7. Niska frekwencja na zebraniach obwodowych budziła również i nasz 

niepokój, lecz nie odbiegała ona znacząco od frekwencji poprzednich kadencji z wyjątkiem 

pierwszej, gdzie tworzono samorząd. Patrząc statystycznie jednak w Naszej izbie Warmińsko-

Mazurskiej w skali kraju mogliśmy cieszyć się jedną z trzech najwyżej zanotowanych 

frekwencji. Absolutnie zgadzamy się z Panem, że powinniśmy wszyscy razem dokładać 

wszelkich starań do prowadzenia działań na rzecz poprawy relacji z członkami samorządu,  

co może skutkować, miejmy nadzieję, wyższą frekwencją na zebraniach za 4 lata. 

W odniesieniu do ustalonego 4 minutowego czasu wystąpień podczas obrad Zjazdu. Uchwała  

o czasie wystąpień uzyskała poparcie 140 delegatów przy 2 głosach przeciwko. Miała ona 

charakter czysto organizacyjny, bez intencji pozbawiania kogokolwiek możliwości 

swobodnego wyrażania opinii i wniosków.  

3. Działalność Rady i jej Prezydium. 

3.1. Rada W-MOIIB. 

3.1.1. W okresie sprawozdawczym Rada i jej Prezydium podjęła 123 Uchwały w tym Rada 

podjęła 74 uchwały, a Prezydium 49.  

Uchwały podejmowane były w sprawach : 

- wpisu na listę nowych członków W-MOIIB 

- zawieszenia w prawach członka na własną prośbę; 

- zawiesza w prawach członka izby w związku z nieuiszczaniem składek członkowskich przez 

okres dłuższy niż 6 m-cy; 

- skreślenia z listy członków W-MOIIB na własną prośbę; 

- skreślenia z listy członków W-MOIIB w związku ze zmianą miejsca zamieszkania; 

- skreślenia z listy członków W-MOIIB z powodu śmierci; 

- ustalenia składu Prezydium i ukonstytuowania się Rady W-MOIIB; 

- ustalenia osób upoważnionych do oświadczania woli w imieniu Rady W-MOIIB; 

- wyboru przewodniczących komisji o charakterze stałym w kadencji 2014-2018; 
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- podziału zadań ramowego programu działania W-MOIIB w okresie maj 2014 – kwiecień 

2015; 

- uregulowań prawno-finansowych; 

- powoływania zespołów stałych i o charakterze doraźnym; 

- przyjmowania regulaminów i zmian w regulaminach komisji i zespołów; 

- ustalenia zasad rozliczania delegacji służbowych; 

- przyznania odznak honorowych PIIB; 

- omówienia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych przez zespoły 

kontrolne OKR W-MOIIB; 

- nowelizacji budżetu na 2014 rok; 

- ustalenia stawek ekwiwalentu za godzinę pracy indywidualnej; 

- ustalenia zasad wynajmu sali konferencyjnej na III piętrze; 

-  dopłat do spotkań szkoleniowo-integracyjnych oraz wyjazdów technicznych; 

- dofinansowania kosztów spotkania okolicznościowego (z udziałem dzieci z Domu dziecka 

w grudniu 2014r.); 

- przyjęcia regulaminu dotyczącego opiniowania kandydatów na biegłych sądowych  

w zakresie budownictwa; 

- ustalenia terminu XIV Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB; 

- prenumeraty czasopism technicznych na 2015r.; 

- przyjęcia sprawozdań z działalności komisji i zespołów powołanych przez Radę; 

- w sprawach dotyczących przygotowań do XIV Zjazdu Sprawozdawczego (przyjęcia 

porządku obrad, regulaminu obrad). 

- uchwalenia prowizorium budżetowego na 2015r.;   

- przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2014; 

- przyjęcia planu budżetu na rok 2015. 

Oprócz spraw, które znalazły swoje odzwierciedlenie w przytoczonych wyżej uchwałach,  

na posiedzeniach Rady W-MOIIB omawiano również sprawy dotyczące: 

 ubezpieczenia OC członków Izby, 

 sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane, 

 założeń do Kodeksu Budowlanego,  

 organizacji biura Izby i oddziałów terenowych, 

 spotkań integracyjnych i wyjazdów szkoleniowych, 

 spotkań w ternie członków Izby z przedstawicielami samorządu terytorialnego  

i organami nadzoru budowlanego, 
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 udziału W-MOIIB w Ełckich Targach Budowlanych „Twój Dom na Mazurach” 2014  

i Targach Budowlanych Warmia – Mazury EXPO 2015 w Ostródzie, 

 współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie nadawania uprawnień budowlanych, 

 realizacji Gali Budownictwa i Architektury, 

 wynajmu sali konferencyjnej W-MOIIB, 

 wydawnictwa Informatora W-MOIIB „Inżyniera Warmii i Mazur”. 

3.1.2. Na posiedzeniach Rady W-MOIIB jej członkowie byli informowani również  

o pracach Rady Krajowej, która zajmowała się głównie: 

 wnioskami zjazdowymi, 

 uwagami do projektu Kodeksu Budowlanego,  

 ustawą „deregulacyjną” i zmianami w prawie, jakie za sobą pociągnęła, 

 znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie  samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie, 

 umową z STU Ergo Hestia SA w sprawie ubezpieczenia OC członków Izby  

na lata 2015 – 2018,  

 organizacją obchodów 60. Zgromadzenia Ogólnego ECCE,  

 działalnością Zespołu ds. statutu PIIB, 

 nowymi zasadami funkcjonowania Komisji usług transgranicznych, 

 kwestią zakupu powierzchni biurowych dla PIIB, 

 współpracą z uczelniami wyższymi w zakresie nadawania uprawnień budowlanych, 

 zakupem serwisu budowlanego oraz E-Sekocenbudu, dostępnych dla wszystkich 

członków na Portalu PIIB.  

 

3.1.3. W okresie sprawozdawczym 2014 – 2015 powołane przez Okręgową Radę Komisje  

i Zespoły podejmowały następujące inicjatywy: 

Komisja ds. usług transgranicznych z uwagi na ich brak nie rozpatrywała żadnych wniosków. 

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przeprowadziła 40 szkoleń w tym  

4 wyjazdy techniczne: na budowę tunelu pod Martwą w Wisłą w Gdańsku, wizyta  

w pokazowym domu pasywnym w Stawigudzie, na budowie multimodalnego Dworca Łódź 

Fabryczna w Łodzi i na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 

Poznań 2015 r.  Przeszkolono łącznie ponad 1900 osób. Jednym z nowych obszarów działania 

Komisji jest pozyskanie własnej platformy e-learningowej do prezentacji szkoleń w systemie 

online przez zalogowanych użytkowników. 
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W-MOIIB w ramach swoich działań objęła patronatem III edycję Targów budowlanych 

Warmia – Mazury EXPO, które odbędą się w dniach 24 – 25 kwietnia 2015 r. Arena EXPO 

Ostróda. Serdecznie zapraszamy. Dla zorganizowanych grup członków W-MOIIB będą 

realizowane specjalne pokazy technologii prezentowane przez firmy wystawiennicze. 

Komisja ds. odznaczeń w okresie sprawozdawczym wystąpiła z wnioskami o przyznanie 

srebrnych odznak honorowych PIIB i na podstawie Uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa otrzymali je : Złote : mgr inż. Jerzy Jurec, mgr inż. Kazimierz 

Nowicki, inż. Waldemar Piotr Buchholz, dr inż. Jacek Zabielski, inż. Wiesława Kędzierska-

Niemyjska, mgr inż. Grażyna Skowrońska, inż. Janusz Harasymczuk, inż. Grzegorz 

Drzycimski, mgr inż. Jerzy Żarkiewicz, Srebrne : mgr inż. Lilianna Majewska-Farjan, inż. 

Elżbieta Bukowska, Marek Aleksiejczuk. 

Komisja ds. pomocy materialnej  

 przyznaje pomoc finansową udzielaną na wniosek uprawnionego do uzyskania 

pomocy, na wniosek członka rodziny uprawnionego lub członka W-MOIIB, znającego 

sytuację materialną innego członka W-MOIIB.  

 w okresie sprawozdawczym Komisja rozpatrzyła 10 wniosków przyznając łącznie 

10.500,00 zł świadczeń.  

 

Komisja ds. etyki zawodowej  

 przeanalizowała trzy sprawy, które w głównej mierze dotyczyły sporów finansowych  

w ramach wykonywanych usług projektowych.  

 w 2 przypadkach osoby powiadomione o wpłynięciu skarg nie stawiły się  

na zaproszenie Komisji – sprawy skierowano do Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej.  

 jedna sprawa zakończyła się zawarciem porozumienia przez strony skonfliktowane.  

 

Komisja Prawno-Regulaminowa podejmowała następujące działania na posiedzeniach: 

 pracowała nad projektem Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego. Zebrane uwagi 

zostały przesłane do Krajowej komisji Prawno-Regulaminowej, 

 omówiła sprawy, nad którymi  pracowała Krajowa Komisja Prawno – Regulaminowa, 

 zajęła się wnioskiem Prezydium Rady W-MOIIB dotyczącym wprowadzenia zmian  

w obowiązujących przepisach w zakresie składu Krajowej Rady Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Członkowie Komisji pracowali nad projektami przepisów, 

w tym:  
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 Rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie – nowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 25 września 

2014 r.; 

 Rozporządzeniem w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie 

elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia 

budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu 

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie; 

 Uwagami do definicji w projekcie Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego.  

3.1.4. Poza powołanymi w poprzednich kadencjach Komisjami o charakterze stałym, Rada  

W-MOIIB powołała w IV kadencji 3 Zespoły: 

Zespół ds. działalności gospodarczej przy W-MOIIB pracował nad: 

 ustaleniem listy rodzajów działalności do rejestru REGON, 

 zgłoszeniem ww. listy do Urzędu Statystycznego i nadaniem numeru 

identyfikacyjnego REGON,  

 przygotowaniem projektów uchwał w sprawie wynajmu sali konferencyjnej, 

 przygotowaniem regulaminu wynajmu sali konferencyjnej,  

 ustaleniem wysokości stawek wynajmu, 

 uchwaleniem regulaminu i stawek wynajmu sali konferencyjnej, 

 opracowaniem informacji reklamowej wynajmu sali konferencyjnej. 

Zespół ds. edycji strony internetowej W-MOIIB 

 pierwszym zadaniem powołanego Zespołu było wyłonienie wykonawcy nowej strony 

internetowej W-MOIIB w oparciu o nową szatę graficzną oraz wyposażoną  

w nowoczesne rozwiązania, 

 Zespół zarządza stroną internetową,  

 weryfikuje zawartość strony pod względem jakości i aktualizuje zawarte informacje,  

 Zespół opracował i wdrożył tzw. strefę zamkniętą dla członków W-MOIIB,  

gdzie po zalogowaniu mają dostęp do informacji i materiałów z seminariów w wersji 

elektronicznej. Została zainstalowała również na stronie internetowej własna 

platforma do prowadzenia szkoleń e-learningowych. 
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Zespół ds. współpracy z samorządami i administracją rządową. 

 Celem pracy Zespołu jest nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami  

i administracją rządową na terenie objętym działalnością Warmińsko-Mazurskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Współpraca ta ma się przyczynić  

do lepszej realizacji statutowych zadań W-MOIIB,  

 członkowie Prezydium Rady W-MOIIB odbyli spotkania z Wojewodą Warmińsko – 

Mazurskim, Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezydentami 

miast Olsztyna, Ełku i Elbląga, Prezesem Sądu Okręgowego w Olsztynie;  

 w wyniku spotkania z Prezydentem miasta Olsztyna Przewodniczący Rady W-MOIIB 

Mariusz Dobrzeniecki został powołany w skład Rady Gospodarczej natomiast 

Jarosław Kukliński, Marian Zdunek, Jerzy Żarkiewicz i Henryk Sterczewski zostali 

powołani w skład Komisji Planowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych przy 

Prezydencie miasta Olsztyna.  

 Zespół opracował harmonogram spotkań w terenie z członkami W-MOIIB i lokalnymi 

samorządami oraz administracją rządową i wyznaczył odpowiedzialnych za ich 

prawidłowy przebieg. Celem tych spotkań jest: pozyskiwanie informacji od lokalnych 

środowisk członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania; przekazywanie tej 

wiedzy przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji 

samorządowej oraz organom architektoniczno – budowlanym.  

Zespołu ds. organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych W-MOIIB. 

 Do zadań Zespołu należy m.in. opracowywanie harmonogramu spotkań szkoleniowo-

integracyjnych oraz koordynowanie przygotowań do ich realizacji. 

 

3.1.5. W Izbie poza Radą funkcjonują samodzielnie następujące organa: 

 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 

 Okręgowa Komisja Rewizyjna. 

Sprawozdania z działalności poszczególnych organów będą przedmiotem odrębnych 

sprawozdań. 
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3.2. Prezydium Rady W-MOIIB. 

Prezydium Rady podejmowało uchwały, które podlegały zatwierdzeniu przez Okręgową Radę 

W-MOIIB z tego względu opisano je powyżej w punkcie 3.1.1. 

Na posiedzeniach Prezydium rady zajmowało się bieżącymi tematami i problemami: 

 wnioskami XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego W-MOIIB, 

 informacjami z przebiegu Zjazdu Krajowego PIIB, 

 przygotowaniem i wdrożeniem nowej strony internetowej, 

 przygotowaniami do Ełckich Targów Budowlanych „Twój Dom na Mazurach” 2014, 

 zasadami gospodarki finansowej Izby, 

 zasadami współpracy ze stowarzyszeniami, 

 zasadami działalności biura Izby, 

 spotkaniami przedstawicieli W-MOIIB z przedstawicielami samorządu terytorialnego, 

 prowadzeniem działalności gospodarczej przez W-MOIIB, 

 regulaminem Komisji ds. odznaczeń, 

 przygotowaniami do Regat W-MOIIB,  

 przygotowaniami do obchodów Dnia Budowlanych, 

 informacjami z przebiegu inauguracji roku akademickiego 2014/2015, 

 omówieniem projektu prowizorium budżetowego na 2015 rok, 

 omówieniem sposobu realizacji współpracy z mediami na rzecz propagowania działań  

W-MOIIB,  

   zmianami do statutu PIIB oraz uwagami do projektu Kodeksu Budowlanego, 

   stanem realizacji prac Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB, 

   wnioskami w sprawie propozycji zakupu urządzeń na potrzeby W-MOIIB, 

   ubezpieczeniem NNW członków W-MOIIB,  

   informacjami z przebiegu obrad Rady Krajowej, 

   realizacją budżetu W-MOIIB, 

   przygotowaniami do Gali Architektury i Budownictwa i jej przebiegiem, 

   kalendarzem spotkań integracyjnych na rok 2015, 

   omówieniem harmonogramu spotkań w terenie, 

   wydawnictwem Informatora W-MOIIB „Inżynier Warmii i Mazur”, 

   omówieniem terminarza przygotowań do XIV Zjazdu Sprawozdawczego W-MOIIB, 

   prenumeratą czasopism branżowych na rok 2015,  

   dofinansowaniem kosztów spotkań okolicznościowych, 

   wnioskiem Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie kwalifikacji 

prawno – podatkowej szkoleń jako nieodpłatnych świadczeń,  

   zasadami opiniowania kandydatów na biegłych sądowych z zakresu budownictwa, 

   stanem realizacji kalendarza trójdzielnego W-MOIIB na rok 2015, 

   informacjami ze spotkań W-MOIIB, 

   sprawozdaniami Komisji i Zespołów powołanych przez Radę W-MOIIB, 

   przygotowaniami do III Targów Budowlanych Warmia-Mazury Expo Ostróda, 



 

16 

   wnioskiem w sprawie zmiany składu Zespołu ds. współpracy z samorządami  

i administracją rządową, 

   archiwizacja dokumentów W-MOIIB, 

   sprawozdaniem z realizacji budżetu za rok 2014 i przekazaniem Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej do zaopiniowania, 

    przyjęcie bilansu za 2014 rok i przekazaniem Okręgowej Komisji Rewizyjnej  

do zaopiniowania, 

    przyjęciem projektu budżetu na 2015 rok i przekazaniem Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej do zaopiniowania. 

 

4. Inne formy działalności członków Rady W-MOIIB. 

4. 1. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest reprezentowana  

w organach krajowych i komisjach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za pośrednictwem 

naszych członków: 

 Delegatami W-MOIIB na Krajowy Zjazd PIIB są: 

 Władysław Bielski 

 Mariusz Dobrzeniecki 

 Jarosław Kukliński 

 Piotr Narloch  

 Janusz Nowak 

 Andrzej Stasiorowski 

 Marian Zdunek 

 Członkiem Krajowej Rady jest Mariusz Dobrzeniecki 

 Członkiem Krajowego Sądu Dyscyplinarnego jest Marian Zdunek 

 Członkiem Krajowej Komisji Prawno – Regulaminowej jest Maciej Nowak 

 Członkiem Krajowej Komisji Uchwał i Wniosków jest Marian Zdunek 

 Członkiem Krajowej Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego  

jest Cezary Kondratowicz  

 Członkiem Komisji Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  

jest Mariusz Dobrzeniecki 

 Andrzej Stasiorowski bierze udział w posiedzeniach Komisji ds. Statutu PIIB 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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4. 2. Przewodniczący Rady W-MOIIB, Sekretarz Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady 

oraz członkowie organów W-MOIIB brali udział w szeregu spotkań i wydarzeń, reprezentując 

samorząd zawodowy inżynierów budownictwa: 

 06.05.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki uczestniczył  

w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w uroczystości 

promocji habilitacyjnych i doktorskich oraz nadania tytułu doktora honoris causa. 

 07.05.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki, Sekretarz 

Rady W-MOIIB Władysław Bielski i Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB 

Jarosław Kukliński w siedzibie W-MOIIB spotkali się z przedstawicielami 

Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP – Przewodniczącym  

W-MOIA RP Mariuszem Szafarzyńskim i Przewodniczącą Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej W-MOIA RP Anną Rokitą. Celem spotkania było zapoznanie się 

nowo wybranych władz obu Izb, ustalenie wspólnego planu działania na rzecz 

podniesienia zaufania i prestiżu do zawodu inżyniera i architekta, etyka wykonywania 

zawodu, deregulacja zawodu oraz tworzenie kodeksu budowlano-urbanistycznego. 

Obie strony wyraziły opinie, że tylko wspólne działania mogą pozwolić  

na wyeliminowanie błędów z nowo tworzonych przepisów dotyczących pracy 

inżynierów i architektów.  

 08.05.2014 r. Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński wziął 

udział w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych połączonym  

z konferencją szkoleniową.  

 09.05.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki  

oraz Wojewódzki Komendant OHP Jarosław Dzioba  rozmawiali o szansach jakie 

niesie młodzieży projekt „Gwarancje dla młodzieży” współfinansowany ze środków 

europejskich, za którego pilotażową realizację odpowiedzialne są Ochotnicze Hufce 

Pracy. 

 

 13.05.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki spotkał się  

z Posłem na Sejm RP Pawłem Papke w siedzibie W-MOIIB.  

 15.05.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki spotkał się  

z prof. dr hab. inż. Mirosławem Krzemieniewskim, prof. zw., Dziekanem Wydziału 

Nauk o Środowisku UWM w siedzibie W-MOIIB. 

 09.06.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki uczestniczył  

w Święcie Uniwersytetu na zaproszenie Rektora i Senatu Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego.  
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 23.06.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki spotkał się  

z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego Maciejem Kotarskim  

oraz Dyrektorem Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Elblągu doc. Jarosławem Niedojadło. Celem spotkania było omówienie 

(kontynuacja) współpracy z wymienionymi placówkami.  

 23.06.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki, Sekretarz 

Rady W-MOIIB Władysław Bielski i Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB 

Jarosław Kukliński spotkali się przedstawicielami władz miasta Olsztyna: 

Prezydentem Miasta Olsztyna Piotrem Grzymowiczem, Zastępcą Prezydenta Miasta 

Olsztyna Haliną Zaborowską – Boruch, przy udziale  architekta miejskiego 

Magdaleny Rafaleskiej, którego celem było m.in. przedstawienie nowych Władz Izby, 

przedstawienie krótkiej informacji na temat dotychczasowej współpracy i określenie 

obszarów dalszej, zainicjowanie współpracy z Urzędem Miasta Olsztyna w celu 

możliwości wpływania W-MOIIB na poprawę infrastruktury i podniesienia znaczenia 

W-MOIIB w środowisku inwestycyjnym miasta. 

 Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Janusz Nowak uczestniczył w spotkaniu  

z doc. Jarosławem Niedojadło Dyrektorem Instytutu Politechnicznego PWSZ  

w Elblągu. 

 23.07.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki, Sekretarz 

Rady W-MOIIB Władysław Bielski i Członek Rady W-MOIIB Jan Żemajtys spotkali 

się z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jackiem Protasem  

przy udziale Zastępcy Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji Jana 

Śmietanko i Pana Roberta Szewczyka. Celem spotkania w ramach rozpoczętego cyklu 

spotkań było m.in. przedstawienie nowych Władz Izby; określenie obszaru 

współpracy; przedstawienie krótkiej informacji na temat współpracy dotychczasowej. 

Spotkanie szybko zaowocowało podjęciem współpracy w zakresie opracowania uwag 

do „Kanonu architektury prawa przestrzennego RP”. Zebrane uwagi zostały 

przedłożone Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 05.08.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki, Sekretarz 

Rady W-MOIIB Władysław Bielski i Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB 

Jarosław Kukliński spotkali się z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Marianem 

Podziewskim, Dyrektorem Wydziału Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Jerzym 

Szczepanikiem oraz Dyrektor Biura Wojewody Marią Bąkowską w siedzibie Urzędu 

Wojewódzkiego w Olsztynie. Spotkanie miało na celu przedstawienie nowych Władz 

Izby; określenie obszaru współpracy; przedstawienie krótkiej informacji na temat 

współpracy dotychczasowej.  
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 07.08.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki, Sekretarz 

Rady W-MOIIB Władysław Bielski i Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB 

Januszem Nowakiem spotkali się z Prezydentem Miasta Elbląga Jerzym Wilkiem. 

 27.08.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki spotkał się  

z Prezydentem Miasta Ełku Tomaszem Andrukiewiczem.  

 Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki spotkał się z Prezesem Sądu 

Okręgowego w Olsztynie Wacławem Bryżysem, na którym została poruszona kwestia 

biegłych sądowych z zakresu budownictwa.  

 13.09.2014 r. Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński 

uczestniczył na zaproszenie w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym organizowanym 

przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

 19.09.2014 r. w Hotelu Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbyły się Obchody Dnia 

Budowlanych Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

które swoją obecnością zaszczycili:  

– Pan Piotr Cieśliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

– Pani Halina Zaborowska-Boruch – Zastępca Prezydenta Olsztyna 

– Pan Artur Urbański Zastępca Prezydenta Ełku 

– Pan Jan Harhaj – Starosta Lidzbarski 

– Pan Artur Wajs – Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego 

– Pan Marek Żelichowski – Zastępca Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego 

– Pan Krzysztof Ciuńczyk – Skarbnik Podlaskiej OIIB wraz z małżonką 

– Pan prof. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Elblągu 

– Pan Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektora Nadzoru 

Budowlanego 

– Pan doc. dr inż. Jarosław Niedojadło – Dyrektor Instytutu Politechnicznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

– Pan Mariusz Szafarzyński – Przewodniczący W-MOIA RP  

– Pan Andrzej Słowik – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie 

 Przedstawiciele W-MOIIB uczestniczyli również w inauguracjach roku 

Akademickiego 2014 – 2015: 

– 29.09.2014 r. – Wydział Nauk Technicznych UW-M – reprezentowali nas 

Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki oraz Sekretarz Rady  

W-MOIIB Władysław Bielski, 
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–  30.09.2014 r. – Wydział Nauk o Środowisku UW-M – reprezentowali nas 

Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki oraz Zastępca 

Przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński, 

–  01.10.2014 r. – Inauguracja ogólnouczelniana Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

w Olsztynie – reprezentował nas Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz 

Dobrzeniecki. 

 26.09.2014 r. Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

uczestniczyła w charakterze „Partnera” w Ełckich Targach Budowlanych „Twój Dom  

na Mazurach”. 

 Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński, Zastępca 

Przewodniczącego Rady W-MOIIB Marian Zdunek i Członek Rady W-MOIIB Jerzy 

Żarkiewicz uczestniczyli w spotkaniu Komisji Przygotowania i Opiniowania 

Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miasta w Olsztynie w sprawie omówienia 

dokumentacji przekazanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.  

z Gdańska.  

 Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki spotkał się  

z Przewodniczącym PZITB Oddział Olsztyn w siedzibie W-MOIIB. Celem spotkania 

było omówienie udziału W-MOIIB w konkursie na najlepszą pracę dyplomową 

organizowanego przez Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego oraz określenie współpracy między organizacjami.  

 08.10.2014 r. Sekretarz Rady W-MOIIB Władysław Bielski uczestniczył w spotkaniu 

Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie.  

 06.11.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki uczestniczył  

w Konferencji Inauguracyjnej „Rok szkoły zawodowców” w województwie 

warmińsko – mazurskim. 

 Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki spotkał się w siedzibie  

W-MOIIB z Przewodniczącymi stowarzyszeń w celu omówienia płaszczyzny 

wspólnych działań. 

 17-18.10.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki wziął udział 

w 60. Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) 

w Warszawie.  

 12.12.2014 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki oraz 

członkowie Rady, uczestniczyli w spotkaniach wigilijnych: w Olsztynie 

organizowanym corocznie w siedzibie W-MOIIB z udziałem Dzieci z Domu Dziecka 

oraz w Szczytnie z członkami W-MOIIB i pracownikami administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

http://www.piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/2428-2014-10-20-12-40-43
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 15-16.01.2015 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki uczestniczył  

w obchodach 25-lecia „Odrodzenia Samorządu Gospodarczego w RP” w Rudzie 

Śląskiej.  

 09.02.2015 r. Sekretarz Rady W-MOIIB Władysław Bielski, Zastępca 

Przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński i Dyrektor biura W-MOIIB  

Grzegorz Karpa spotkali się z Dyrektorem Telewizji Polskiej Oddział Olsztyn 

Jarosławem Kowalskim w celu omówienia wprowadzenia działań medialnych  

na rzecz swoich członków poprzez przekazywanie Im informacji za pośrednictwem 

środków masowego przekazu – zamieszczanie odpowiednich relacji. 

 11.02.2015 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki uczestniczył  

w spotkaniu Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.  

 12.02.2015 r. odbyła Gala Architektury i Budownictwa Regionu Warmii i Mazur, 

którą swoją obecnością zaszczycili:  

– Pan Paweł Papke – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

– Pan Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna 

– Pani Halina Zaborowska-Boruch – Z-ca Prezydenta Olsztyna 

– Pani Wioletta Śląska – Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego  

– Pan Janusz Nowak – Wiceprezydent Elbląga  

– Pan Maciej Kotarski – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektora Nadzoru 

Budowlanego 

– Pan Marek Wójciak – Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie 

– Pan prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski – Dziekan Wydziału Nauk  

o Środowisku UWM w Olsztynie 

– Pan doc. dr inż. Jarosław Niedojadło – Dyrektor Instytutu Politechnicznego 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

– Pan Wacław Bryżys – Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie 

– Pan Piotr Mądry – z-ca Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie 

– Pan Piotr Filipowicz – Z-ca Sekretarza PIIB  

– Pan Zbigniew Detyna – Przewodniczący Rady Podkarpackiej OIIB 

– Pan Roman Lulis – Z-ca Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB 

– Pan Antoni Celmer – Pełnomocnik ds. Pacjenta Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW z W-MCO w Olsztynie.   

 16.02.2015 r. w Ostródzie w Centrum Użyteczności Publicznej odbyło się pierwsze  

z cyklu spotkań z członkami W-MOIIB i przedstawicielami władzy lokalnej  

oraz administracji architektoniczno-budowlanej przy udziale powiatowego inspektora 
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nadzoru budowlanego oraz Starosty Ostródzkiego. W-MOIIB reprezentowali 

prowadzący spotkanie Zastępca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Marian Zdunek,  

Zastępca Skarbnika W-MOIIB Jan Kasprowicz oraz Dyrektor biura  

W-MOIIB Grzegorz Karpa. Ideą tych spotkań jest pozyskanie informacji od lokalnych 

środowisk, członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania w obszarach działań 

ustawowych, skonsolidowanie pozyskanej wiedzy podczas spotkań i przekazanie  

ich przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokalnej administracji 

samorządowej oraz organom architektoniczno-budowlanym. 

 23.02.2015 r. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB  

i jednoczesny członek Okręgowej Komisji Prawno – Regulaminowej Andrzej 

Stasiorowski uczestniczył w spotkaniu organizowanym w siedzibie Pomorskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z Komisją ds. Statutu PIIB. 

 25.02.2015 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki oraz Sekretarz 

Rady W-MOIIB Władysław Bielski spotkali się ze Starostą Olsztyńską Panią 

Małgorzatą Chyziak. 

 09.03.2015 r.  w Iławie odbyło się drugie z cyklu spotkań z członkami W-MOIIB  

i przedstawicielami władzy lokalnej oraz administracji architektoniczno – budowlanej 

przy udziale powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i władz samorządowych.  

 11.03.2015 r. Przewodniczący Rady W-MOIIB Mariusz Dobrzeniecki, Sekretarz 

Rady W-MOIIB Władysław Bielski oraz członek Rady W-MOIIB Jan Żemajtys 

spotkali się z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Gustawem 

Markiem Brzezinem. 

 21.03.2015 r. Z-ca Przewodniczącego Rady W-MOIIB Jarosław Kukliński 

uczestniczył w X Zjeździe Sprawozdawczym Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby 

Architektów RP. 

 

Liczę w kolejnych latach na współpracę owocną i pełną pomysłów, które zrealizujemy razem 

dla naszego wspólnego sukcesu – wszystkich członków W-MOIIB.  

 

mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki  

Przewodniczący Rady 

 Warmińsko – Mazurskiej Okręgowej  

Izby Inżynierów Budownictwa 

Olsztyn, dnia  10.04.2015 r.                                         


