
 

 

Załącznik do regulaminu  

XIX Okręgowego Zjazdu  

 

 

Instrukcja głosowania elektronicznego na Zjazdach Sprawozdawczych  

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa 

 

Informacje ogólne - logowanie 

Każdy delegat posiadający czynne prawo wyborcze w dniach Zjazdu ma możliwość udziału w 

głosowaniu za pośrednictwem systemu informatycznego. 

W celu udziału w głosowaniu należy wejść na stronę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

https://piib.org.pl/ i w prawej części strony w sekcji Portal PIIB należy wprowadzić swój numer 

członkowski oraz hasło, a następnie kliknąć przycisk „Zaloguj się”. 

 

Jeśli hasło do logowania w portalu zostało utracone, należy skorzystać z linku „Nie pamiętasz hasła 

?”. 

W przypadku gdy konto nie zastało jeszcze aktywowane, należy skorzystać z hasła inicjalizacyjnego* 

przekazanego w mailu z zaproszeniem na Zjazd lub skontaktować się z biurem okręgowej izby 

inżynierów budownictwa. Szczegółowy opis procedury znajduje się w linku „Pomoc” 

* - hasło inicjalizacyjne przesyłane jest corocznie w kopercie razem z drukami opłat.   

https://piib.org.pl/


 

 

Procedura głosowania 

Po zalogowaniu się do portalu członkowskiego delegatom na zjazd okręgowy pojawią się dwie 

dodatkowe ikony „Materiały dla delegatów” oraz „Zjazd Okręgowy 2020”.  

W zakładce „Materiały dla delegatów” znajdują się projekty materiałów przygotowanych przez 

okręgową radę.   

W zakładce „Zjazd Okręgowy” delegat ma możliwość oddania głosu na projekty uchwał i może to 

zrobić w czasie trwania Zjazdu.  

W czasie Zjazdu delegat automatycznie zostanie przekierowany do zakładki „Zjazd Okręgowy 2020”. 

 

Po przejściu do zakładki „Zjazd Okręgowy 2020” delegatowi zostanie wyświetlona lista głosowań 

zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad. 

Punkty obrad wymagające przegłosowania zawierają projekty uchwał oraz niekiedy załączniki do 

uchwał (np. sprawozdania organów). Aby zapoznać się z projektem głosowanej uchwały należy 

kliknąć klawisz „Otwórz” (dokument otworzy się w osobnym oknie).  

  

Aby oddać głos, należy kliknąć klawisz „Głosuj” (jeśli wcześniej został otwarty plik z treścią uchwały, 

to przed głosowaniem należy go zamknąć lub wrócić do poprzedniego okna). Po kliknięciu w klawisz 

delegat ma możliwość wybrania jednej z trzech możliwości: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ . 

 

Głos oddajemy klikając wybrany klawisz.  

Raz oddanego głosu nie można cofnąć ani zmienić. 



 

 

Po naciśnięciu któregoś z klawiszy do głosowania pojawi się napis „Twój głos został poprawnie 

oddany” oraz informacja o dokonanym wyborze.  

 

  

Czynność głosowania należy powtórzyć przy każdym punkcie obrad, w którym głosowanie nad 

projektami uchwał zostało przewidziane.  

Liczba oddanych głosów, z możliwych do oddania tj. przewidzianych w programie zjazdu głosowań, 

jest prezentowana nad porządkiem obrad. 

Nieoddanie głosu przy niektórych uchwałach uważa się za niewzięcie udziału w głosowaniu nad tymi 

uchwałami. Głos uznaje się za nieoddany. Nie ma to wpływu na ważność głosowania nad innymi 

uchwałami. 

Delegat nie musi głosować nad wszystkimi uchwałami w jednej sesji. Możliwe jest zagłosowanie na 

część uchwał po ponownym zalogowaniu się do systemu głosowania i zagłosowanie nad uchwałami, 

nad którymi jeszcze nie oddało się głosu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materiał uzupełniający - odzyskiwanie hasła/aktywowanie konta 

Odzyskiwanie hasła – dotyczy osób, które w przeszłości  aktywowały konto. 

Jeśli hasło do logowania w portalu zostało utracone, możliwe jest wygenerowanie nowego hasła. 

Operacja ta odbywa się w oparciu o podany w trakcje aktywacji konta adres e-mail. 

 

Na stronie do logowania do modułu członkowskiego jest link „Nie pamiętasz hasła?”. Po jego 

kliknięciu otwiera się okno do wpisania adresu e-mail.  

 

Na podany adres e-mail użyty wcześniej przy aktywowaniu konta zostanie wysłana wiadomość z 

linkiem do ustawienia nowego hasła. Zostanie wyświetlony komunikat: 

 

Jeśli adres znajduje się w bazie, wysyłany jest na niego link uprawniający osobę do zmiany hasła. 

Należy odebrać wiadomość e-mail i kliknąć link otwierający następujący formularz. 

 

Zmianę hasła należy zaakceptować przyciskiem „Zmień”. 



 

 

Aktywowanie konta 

Aby aktywować konto członkowskie na portalu PIIB należy wprowadzić numer członkowski oraz hasło 

inicjalizacyjne dostarczone indywidualnie przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa razem z 

czasopismem Inżynier Budownictwa (nie posiadasz hasła inicjalizacyjnego - skontaktuj się z biurem 

okręgowej izby inżynierów budownictwa).  

Po poprawnym zalogowaniu się nieaktywne konto wymaga weryfikacji członka PIIB na podstawie 

numeru PESEL: 

 

Jeśli dla danej osoby w systemie ewidencji członków nie ma numeru PESEL, lub jest on niepoprawny, 

wyświetlany jest komunikat o konieczności uzupełnienia danych w Okręgowej Izbie Inżynierów 

Budownictwa właściwej dla tej osoby. Dokończenie procedury aktywacji konta będzie możliwe 

dopiero po uzupełnieniu danych we właściwej okręgowej izbie inżynierów budownictwa. 

Jeśli numer PESEL jest poprawny, to wyświetlany jest formularz do podania adresu e-mail służącego 

do komunikowania się z systemem: 

 

Podanie poprawnego adresu jest niezbędne, gdyż ten adres jest wykorzystywany np. do resetowania 

hasła dostępowego. Na podany w tym momencie adres wysyłany jest link aktywacyjny. 

Po odebraniu wiadomości e-mail i kliknięciu w link adres e-mail jest zweryfikowany i system 

przechodzi do ustalenia właściwego hasła dostępowego, znanego już tylko osobie je ustalającej 

(hasło pierwotne było wygenerowane przez system): 

 

Nowe hasło musi mieć długość co najmniej 8 znaków oraz zawierać co najmniej jedną dużą literę, co 

najmniej jedną małą litery oraz co najmniej jedną cyfrę. Nowe hasło oraz jego powtórzenie muszą być 

identyczne. 

Po poprawnym wprowadzeniu nowego hasła należy kliknąć „Zmień”. 

Operacja ta kończy proces aktywacji konta członkowskiego. 


