
Zadania w trakcie realizacji  

Izba Okręgowa Kto 
przesłał 

Treść 

Dolnośląska OIIB Członek  - 
Rafał 
Zarzycki  

 Współpraca z samorządami zawodowymi architektów,  
DOIIB utrzymuje stałe kontakty z izbą architektów. Przewodniczący uczestniczą we wszystkich zjazdach izby architektów na 
Dolnym Śląsku. NA zjazdach, galach i forum inżynierskim  i innych uroczystościach zawsze zapraszane są osoby 
przedstawiciele  DOIIA.  
 Współpraca z samorządami zawodowymi budownictwa sąsiednich krajów,  
DOIIB utrzymuje stałe kontakty z izbami zagranicznymi, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy.  
Dla przykładu w  2016 roku, w związku z Festiwalem Budownictwa na Dolnym Śląsku , rozpoczęto współpracę także z Izbą 
Inżynierów Dróg, Mostów i Portów z siedzibą w Bilbao, w Kraju Basków w Hiszpanii. Spotkania z okazji organizowanych przez 
te izby uroczystości mają zwykle charakter międzynarodowy, co daje okazję do wymiany informacji dotyczących aktualnych 
problemów i działań podejmowanych przez izby inżynierów nie tylko z Niemiec i Czech, ale także z innych krajów, których 
przedstawiciele zwykle uczestniczą w najważniejszych uroczystościach (Węgry, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Austria, 
przedstawiciele inżynierów kurdyjskich). 
 Współpraca z samorządami zawodowymi oraz ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi; PZITB, SEP,  PKG 
 Organizacja konkursu Dolnośląska Budowa Roku (PZITB).  
 Dofinansowywanie konferencji i seminariów dla stowarzyszeń i uczelni: 
Konferencja Naukowo-Techniczna PROBLEMY HYDROTECHNIKI  
Konferencja Naukowo-Techniczna REMO  
Sympozjum nt. historii elektryki  
Konferencja "TRAM-TRAIN"  
Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Hydrotechniki”, organizator: Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa 
Podziemnego i Wodnego, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej (Świeradów Zdrój)  
DOIIB zapraszała do współpracy branżowe Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w NOT, a także Dolnośląską 
Okręgową Izbę Architektów RP.  
 Izba wspierała szkolenia branżowe, organizowane przez te stowarzyszenia, w których brali udział również członkowie DOIIB.  
Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń technicznych byli zaproszeni na uroczystą Galę Inżynierską, organizowaną we 
wrześniu z okazji Dni Budownictwa i jubileuszu XV-lecia DOIIB.  
Przewodniczący Rady DOIIB uczestniczył w wielu okolicznościowych i uroczystych spotkaniach organizowanych przez 
stowarzyszenia naukowo-techniczne. 
Forum Inżynierskie zorganizowane przez DOIIB 



W forum  obradach aktywny udział biorą przedstawiciele różnych zawodów zaufania  publicznego, w tym architekci, prawnicy 
oraz urzędnicy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego. Bardzo ciekawe prelekcje prowadzone są 
przez przedstawicieli różnych profesji i zawodów.  

Kujawsko-
Pomorska OIIB 

Członek – 
Andrzej 
Myśliwiec 

- 

Lubelska  OIIB Przewodnic
ząca – 
Joanna 
Gieroba  

 
- 

Lubuska OIIB Przewodnic
ząca – Ewa 
Bosy, 
członek 
Andrzej 
Surmacz 

Współpraca z Lubuską Okręgową Izbą Architektów przebiega w następujących płaszczyznach: 
- członkowie obu Izb na zasadach wzajemności mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez oba samorządy, 
- współudział obu izb w organizacji Lubuskiego Ministra Budowy, 
- na organizowanych konferencjach zawodowych swoje referaty prezentowali przedstawiciele obu Izb. 

Łódzka OIIB Członek, 
Przewodnic
ząca – 
Barbara 
Malec 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wchodzi w skład Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego (ŁPSZZP), powołanego do życia 26 listopada 2010 r. na mocy Deklaracji założycielskiej, której sygnatariuszami byli 
Szefowie władz Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego okręgu łódzkiego (Adwokatów, Lekarzy, Notariuszy, 
Architektów, Radców Prawnych, Inżynierów Budownictwa, Rzeczoznawców Majątkowych, Pielęgniarek i Położnych, 
Komorników, Lekarzy Weterynarii, Diagnostów Laboratoryjnych, Doradców Podatkowych, Biegłych Rewidentów, 
Psychologów, Aptekarzy, Rzeczników Patentowych, Urbanistów i Syndyków). Pomysłodawcą i przewodniczącym ŁPSZZP jest 
adw. Jarosław Z. Szymański, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. 
Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodowych jest platformą wymiany informacji, doświadczeń oraz płaszczyzną 
organizacyjną zapewniającą pełne współdziałanie dla uzgodnień pomiędzy łódzkimi środowiskami samorządów zawodowych 
w sprawach istotnych dla samorządów i ich członków w przestrzeni publicznej. W ramach działalności ŁPSZZP organizowane 
są spotkania, konferencje (do 2018 r. odbyło się osiem konferencji), wykłady i koncerty, podejmowane były również wspólne 
działania związane z planowanymi deregulacjami samorządów zawodowych. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
aktywnie uczestniczy we wszystkich tych przedsięwzięciach. 
Szczegółowe informacje o działalności ŁPSZZP można znaleźć na stronie ŁPSZZP: 
http://porozumieniesamorzadowzaufaniawlodzi.pl/ 

Małopolska OIIB Członek, 
Przewodnic

Formy współpracy   
 - uczestniczenie w imprezach organizowanych przez poszczególne samorządy 



zący – 
Mirosław 
Boryczko   

 - w przypadku MOIIB  
 - piknik  
- Dzień Budowlanych 
- spotkania Wigilijne i Noworoczne  
- IV Forum Zawodów Zaufania Publicznego w dniu 7 listopada 2018 
 - II Ogólnopolskie Forum w Katowicach w dniu 20 listopada 2018 

Mazowiecka  OIIB Przewodnic
zący – 
Roman 
Lulis  

W ramach swojej działalności MFSZZP organizuje w zasadzie, co dwa miesiące, spotkania, konferencje, pikniki rodzinne i 
koncerty, podejmowane są również wspólne działania związane z przeciwdziałaniu deregulacji samorządów zawodowych. 
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie uczestniczy we wszystkich tych przedsięwzięciach, lub je 
organizuje. 
Szczegółowe informacje o działalności MFSZZP zamieszczono na stronie MFSZZP: http://www.Zawody zaufania 
publicznego.pl/. 
 Na stałe wpisany w harmonogram współpracy i integracji środowiska inżynierskiego z innymi samorządami zawodów 
zrzeszonych w Forum jest Piknik rodzinny, organizowany co roku, w prezydencji MOIIB zgromadził około 11 tys. uczestników. 
 Ważnym wydarzeniem w działalności było pierwsze Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, które z inicjatywy Łódzkiego PSZZP odbyło się w dniu 6 czerwca 2018 r. w Łodzi, na którym 
przedstawiciele SZZP reprezentujący: 
1. Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie 
2. Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
3. Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
4. Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
5. Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
6. Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
7. Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 
Zebrani samorządowcy postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na 
spotkaniu organizacjami  w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów 
na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej 
samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących 
idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów. 
Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli 
uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów 
zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów.  

Opolska OIIB Przewodnic Planowane działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ramach Opolskiego Porozumienia Samorządów 



zący – 
Adam Rak  

Zaufania Publicznego w latach 2018-2022: 
1) Wzajemne wspieranie przedsięwzięć samorządów zaufania publicznego, szczególnie w przypadku działań o zasięgu 

ogólnokrajowym. 
2) Zapraszanie przedstawicieli samorządów zawodowych na uroczystość obchodów Dnia Budowlanych, organizowaną 

przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, każdego roku we wrześniu. 
3) Udział przedstawicieli samorządów zawodowych w Spotkaniach Noworocznych Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, podczas których następuje uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych i ślubowanie.  
4) Udział przedstawicieli naszej Izby w obchodach Dnia Aptekarza, Dnia Lekarza, Dnia Architekta, święto Izby 

Adwokackiej itd. w naszym regionie. 
5) Udział przedstawicieli naszej Izby w spotkaniach Samorządów Zaufania Publicznego na szczeblu ogólnopolskim. W 

roku bieżącym planowanie jest kolejne spotkanie w Katowicach, a organizatorem będzie Okręgowa Izba Lekarska. Jest 
to kontynuacją spotkania, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku w Łodzi.   

6) Udział przedstawicieli naszej Izby w konferencjach, organizowanych przez inne samorządy zawodowe lub organy 
centralne, a dotyczących problematyki zawodów.  

Podkarpacka OIIB Członek – 
Liliana 
Serafin 

W roku bieżącym PDK OIIB uczestniczyła również w otwartych Mistrzostwach w Kolarstwie Górskim na terenie Gminy 
Lubenia. W ramach tych Mistrzostw zorganizowano: 
- I Otwarte Mistrzostwa Inżynierów Budownictwa w Kolarstwie Górskim (PDK OIIB) 
- III Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia Lekarzy w Kolarstwie Górskim 
- I Mistrzostwa MTB Prawników o Puchar Dziekana Adwokatury w Rzeszowie. 
Podczas imprezy  wstępnie uzgodniono, że w kolejnych edycjach zawodów utworzymy dodatkową kategorię dla najlepszego 
zawodnika spośród lekarzy, prawników i inżynierów budownictwa.  
Uzgodniono również, że PDK OIIB będzie współorganizatorem tegorocznych Podkarpackich Mistrzostwach Lekarzy w 
Narciarstwie Alpejskim. 

Podlaska OIIB Członek – 
Małgorzata 
Micał  

W ramach współpracy Podlaska OIIB udostępnia Izbie Architektów bieżące zestawienia o nadchodzących zmianach w 
przepisach prawa.  
Wspólnie wydawany jest „Biuletyn Informacyjny”. Zamieszczane są w nim informacje na temat samorządu zawodowego 
architektów oraz artykuły kolegów z zaprzyjaźnionej Izby. Każda z Izb ponosi koszty wydawania „Biuletynu” proporcjonalne do 
ilości zamówionych numerów czasopisma (tzn. cena jednego numeru x ilość egzemplarzy). 
25 września 2017 r., w wyniku prowadzonych wcześniej rozmów, doszło do podpisania przez Izbę deklaracji i aktu erekcyjnego 
Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, zrzeszającego samorządy zawodowe z województwa podlaskiego. Jego 
celem jest m.in. wypracowywanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy publicznej w sprawach ważnych dla 
sygnatariuszy porozumienia oraz integracja środowisk. W ramach podjętej współpracy w październiku odbyło się 
zaproponowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku szkolenie dla członków naszego samorządu na temat umów 



o roboty budowlane. 

Pomorska OIIB Członek – 
Ryszard 
Kwiatkows
ki  

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nie podpisała porozumienia o współpracy z innymi samorządami 
zawodowymi. Współpraca sprowadza się do okazjonalnych kontaktów z okazji zjazdów naszej Izby z Izbą  Architektów, 
podobnie nasi przedstawiciele uczestniczą w zjazdach okręgowych Izby Architektów. 

Śląska OIIB Członek, 
Przewodnic
zący – 
Roman 
Karwowski  

Cykliczne spotkania członków forum dobrze służą samorządom, pozwalają poznać poglądy i stanowiska osób wykonujących 
różne zawody zaufania publicznego, jednocześnie integrując bardzo zróżnicowane środowiska zawodowe.  
 

Świętokrzyska 
OIIB  

Członek, 
Przewodnic
zący – 
Wojciech 
Płaza   

Współpracuje ze Świętokrzyską Izbą Architektów . Od ponad 10 lat organizowane są przez obie izby wspólne spotkania 
podczas których omawiane są na bieżąco problemy środowiska. Uzgodniono także, że na zasadach wzajemności członkowie 
obu izb mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez oba samorządy.  

Warmińsko-
Mazurska OIIB 

Członek, 
Przewodnic
zący – 
Mariusz 
Dobrzeniec
ki 

W dniu 19.10.18r. odbyło się spotkanie Warmińsko-Mazurskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. 
Podczas spotkania podniesione zostały następujące zagadnienia w 3 panelach: 
Panel I: Jak przeciwdziałać przedawnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym?. 
Panel II: Wykonanie orzeczeń sądów dyscyplinarnych oraz usunięcie wzmianki o ukaraniu – aspekty praktyczne. 
Panel III: Solidarność zawodowa a postępowanie dyscyplinarne. Aktualne problemy wynikające z prowadzonych postępowań 
przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym – teoria i praktyka. 
Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali: 
Mariusz Dobrzeniecki – Przewodniczący Rady W-MOIIB 
Jacek Zabielski – Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB w roli moderatora 
Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator reprezentująca Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB 
Marian Zdunek – Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB 

Wielkopolska 
OIIB 

Członek, 
Przewodnic
zący - Jerzy 
Stroński  

Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodowych działa w naszym województwie od 2012r. , a nasza izba pełni rolę 
sekretariatu. 
Spotkania odbywają się co 4 m-ce zawsze w innej izbie rotacyjnie . Gospodarze  spotkań przygotowują  referat obejmujący 
przede wszystkim problemy związane z ich działalnością .  
Ba spotkania są zapraszani wszyscy parlamentarzyści z województwa wielkopolskiego. 
Najbardziej aktywne były dotąd samorządy inżynierów budownictwa , lekarski , pielęgniarki , farmaceuci , radcy prawni.  
W okresie do 30 czerwca 2020 r. odbędzie się ok. 6 spotkań w następujących izbach : 



- inżynierów budownictwa 
- lekarskiej 
- pielęgniarek i położnych 
- aptekarzy 
- radców prawnych 
- biegłych rewidentów 
 Nasze porozumienie nie jest całkiem  sformalizowane i aktualnie nad tym pracujemy. 

Zachodniopomor
ska OIIB  

Członek – 
Grzegorz 
Siemiński  

Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ściśle współpracuje z Zachodniopomorską Izbą Architektów i 
stowarzyszeniami technicznymi Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie i Koszalinie, takimi jak: 
 - Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 
 - Polski Związek Inżynierów i Techników Sanitarnych, 
 - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
 - Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 
    Dodatkowo, raz do roku odbywają się robocze spotkania prezydiów Izby Architektów i naszej Izby w celu wymiany 
poglądów na bieżące tematy (np. nowelizacja PB i współpracy branżowej). 
    Również staramy się dofinansowywać konferencje, szkolenia czy opracowywania organizowane przez członków ww. 
stowarzyszeń. 

 


