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OBWODOWE ZEBRANIA WYBORCZE – DOKUMENTY

RAMOWY REGULAMIN  
OBWODOWYCH ZEBRAŃ WYBORCZYCH

Uchwała nr 17/R/21 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 1 września 2021 r. 
w sprawie ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych

Na podstawie art. 33 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownic-
twa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 a statutu 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa uchwala się,  
co następuje:

§ 1
Określa się ramowy regulamin zebrań członków Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa w obwodach wyborczych, w następujących formach 
odbywania zebrania i podejmowania uchwał:
1)  stacjonarna, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały;
2)  z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się  

na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały;

3)  hybrydowej polegającej na połączeniu form wymienionych w pkt. 1 
i 2, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2
1.  Wykonanie uchwały, w tym wybór formy odbywania zebrania, i po-

dejmowania uchwał, o których mowa w § 1, powierza się okręgowym 
radom okręgowych izb inżynierów budownictwa.

2.  Okręgowe rady okręgowych izb inżynierów budownictwa uprawnione 
są do dostosowania przepisów ramowego regulaminu, o którym mowa 
w § 1, do specyfiki danej okręgowej izby w zakresie, w którym nie stoi 
to w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
w szczególności ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 17/R/21
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 1 września 2021 r.

1 września br. Krajowa Rada PIIB podjęła uchwałę w sprawie ramowego regulaminu 
obwodowych zebrań wyborczych, która określa m.in. cel, zasady przeprowadzenia zebrań 
i głosowań oraz dokumentowanie przebiegu spotkania i wyborów w każdym przypadku 
wybranej formy. 

RAMOWY REGULAMIN stacjonarnych zebrań członków Polskiej Izby  
Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych

§ 1
Podstawę prawną zwołania zebrania członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w obwodach wyborczych, zwanego dalej „Zebraniem”,  
stanowią:
1)  ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych archi-

tektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117);
2)  statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
3)  uchwała okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa 

w sprawie liczby i obszaru obwodów, liczby delegatów wybieranych 
w danym obwodzie oraz miejsca i terminu obwodowych zebrań  
wyborczych.

§ 2
Celem Zebrania jest wybór delegatów na okręgowy zjazd na kadencję 
obejmującą lata 2022–2026.

§ 3
1.  Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek okręgowej izby  

inżynierów budownictwa zaproszony na Zebranie. 
2.  Do udziału w Zebraniu może być dopuszczony niezaproszony członek 

okręgowej izby inżynierów budownictwa, pod warunkiem uzyskania 
bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budow-
nictwa po dniu 31 sierpnia 2021 r.
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3.  Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu, według stanu na dzień  
31 sierpnia 2021 r., sporządza biuro okręgowej izby inżynierów bu-
downictwa w terminie do dnia 15 września 2021 r.

4.  Uprawnieni zostaną poinformowani o terminie, godzinie rozpoczęcia 
i miejscu Zebrania oraz o możliwości uczestnictwa w Zebraniu stacjo-
narnie nie później niż na 14 dni przed terminem Zebrania.

5.  Uprawniony uczestnik Zebrania ma czynne i bierne prawo wyborcze.
6.  Czynne prawo wyborcze członek posiada tylko na jednym Zebraniu.
7. W Zebraniu można uczestniczyć wyłącznie stacjonarnie.

§ 4
1.  Biuro okręgowej izby rejestruje uprawnionych obecnych na Zebraniu 

stacjonarnie.
2.  Głosowania obecnych na Zebraniu stacjonarnie odbywają się na pa-

pierowych kartach do głosowania (głosowania tajne) lub/i poprzez 
podniesienie ręki (głosowania jawne). 

3.  W głosowaniach biorą udział uprawnieni uczestniczący w Zebraniu 
stacjonarnie.

4.  Upoważniony przedstawiciel okręgowej rady okręgowej izby inżynierów 
budownictwa otwiera Zebranie, ogłasza liczbę delegatów wybieranych na 
Zebraniu, a następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Zebrania.

5.  Wybór przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych uczestni-
ków Zebrania. Przewodniczącego Zebrania wybiera się spośród upraw-
nionych obecnych na Zebraniu stacjonarnie.

§ 5
1.  Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby 

osób uczestniczących i głosujących.
2.  Zebranie uchwala porządek obrad. Ramowy porządek obrad określa 

załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 6
1.  Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodni-

czącego i sekretarza Zebrania, według zasad określonych w § 4 ust. 5.
2.  Przewodniczący Zebrania, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium 

Zebrania.
3.  Przewodniczący Zebrania lub w jego zastępstwie zastępca przewodni-

czącego Zebrania:
 1) ogłasza liczbę uczestników Zebrania,
 2) kieruje przebiegiem Zebrania,
 3) przeprowadza wybory delegatów na okręgowy zjazd,
 4) zarządza głosowania,
 5) ogłasza wynik wyborów,
 6) czuwa nad sprawnym przebiegiem Zebrania.

§ 7
1.  Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory komisji skrutacyjnej 

i komisji wyborczej, według zasad określonych w § 4 ust. 5.
2.  Komisja skrutacyjna liczy od 3 do 10 osób, a komisja wyborcza od 3 

do 5 osób.

3.  Osoba kandydująca na delegata nie może być członkiem komisji 
skrutacyjnej.

§ 8
1. Komisja wyborcza:
 1) przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na okręgowe  
zjazdy,
 2) przygotowuje listę wyborczą,
 3) przygotowuje i rozdaje karty wyborcze.
2. Komisja skrutacyjna:
 1) informuje o zasadach głosowania, 
 2)  odnotowuje oddanie głosu na liście uprawnionych do udziału  

w Zebraniu,
 3) liczy głosy w głosowaniach, 
 4) podaje wynik głosowań w protokole, 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,
  e) listę wybranych delegatów.

§ 9
1.  Komisje, o których mowa w § 8, wybierają ze swego składu przewod-

niczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący kieruje pracami komisji.
3.  Sekretarz komisji sporządza protokół, który po podpisaniu  

przez wszystkich jej członków, przekazuje przewodniczącemu  
Zebrania.

§ 10
1.  Kandydat na delegata powinien być zgłoszony przez uczestnika  

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

2.  Kandydat na delegata wyraża pisemną zgodę na kandydowanie na kar-
cie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

3. Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona.
4.  Uczestnik Zebrania ma prawo zadawać pytania kandydatom na dele-

gatów. W wypadku nieobecności kandydata na Zebraniu, odpowiedzi 
na zadane pytanie udziela osoba zgłaszająca kandydata.

5.  Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku 
alfabetycznym.

6. Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym.
7. Głosować wolno tylko osobiście.
8.  Do głosowania służy karta wyborcza, której wzór stanowi załącznik 

nr 3 do regulaminu.
9.  Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie z karty wyborczej tych kan-

dydatów, na których uczestnik zebrania nie głosuje.
10.  Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej pozostawiono nieskre-

śloną liczbę kandydatów równą lub mniejszą od liczby wybieranych  
delegatów. 

11.  Głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie skreślono liczby kandydatów 
większej od liczby wybieranych delegatów.
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12.  Skreślenie wszystkich kandydatów na karcie oznacza wstrzymanie się 
od głosu.

13.  Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym  
uzyskały największą liczbę głosów. W wypadku, gdy kandydaci 
uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich powoduje przekrocze-
nie liczby wybieranych delegatów, wybory są powtarzane dla tych 
kandydatów.

§ 11
1.  Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestnikom Zebrania w ko-

lejności zgłoszeń.
2.  Poza kolejnością zgłoszeń można wystąpić z wnioskiem formalnym, 

który może dotyczyć w szczególności:
 1) zakończenia dyskusji,
 2) ograniczenia czasu wystąpień.
3.  Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne 

w pierwszej kolejności, a o ich przyjęciu decyduje zwykła większość 
głosów.

4.  Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, 
jeżeli treść lub sposób jego wystąpienia zakłóca zebranie.

§ 12
1. Protokół Zebrania sporządza sekretarz.
2.  Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szcze-

gólności zawierać:
 1) listę obecności uczestników zebrania,
 2) protokoły komisji,
 3) listę wybranych delegatów.
3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz Zebrania.

Załącznik nr 1
do regulaminu zebrań stacjonarnych członków 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w obwodach wyborczych

Porządek obrad
zebrania członków Polskiej Izby Inżynierów  

Budownictwa w obwodach wyborczych

1.  Otwarcie zebrania przez osobę upoważnioną przez okręgową radę 
okręgowej izby inżynierów budownictwa

2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór komisji wyborczej
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Wybór delegatów
8. Sprawy wniesione
9. Zamknięcie zebrania

Załącznik nr 2
do regulaminu zebrań stacjonarnych członków

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w obwodach wyborczych

Karta zgłoszenia kandydata
na delegata na okręgowy zjazd ……. Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa
w kadencji obejmującej  

lata 2022–2026

Zgłaszający (imię i nazwisko) ....................................................................................

(numer ewidencyjny) ........................................................................................

Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana ..............................................................................
           (imię i nazwisko)

(numer ewidencyjny) ...................................................................................................

na delegata na okręgowe zjazdy …...........…. Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2022–2026.

                         ......................................................................
                 (podpis zgłaszającego)

Wyrażam zgodę na kandydowanie         ........................................................................
                 (podpis kandydata)

................................................................, dnia .................................................................
                                       (miejscowość oraz data zebrania).

Załącznik nr 3
do regulaminu zebrań stacjonarnych członków

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w obwodach wyborczych

Karta wyborcza
zebrania w obwodzie wyborczym 
............................., dnia ................

(miejscowość oraz data zebrania)
w wyborach delegata na okręgowy zjazd ……. Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa
w kadencji obejmującej  

lata 2022–2026

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
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Załącznik Nr 2 do uchwały nr 17/R/21
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 1 września 2021 r.

RAMOWY REGULAMIN zebrań z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się  
na odległość członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych

§ 1
1.  Podstawę prawną zwołania zebrania członków Polskiej Izby Inżynie-

rów Budownictwa w obwodach wyborczych, zwanego dalej „Zebra-
niem”, stanowią:

 1)  ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-
chitektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117);

 2)  statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
 3)  uchwała okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa 

w sprawie liczby i obszaru obwodów, liczby delegatów wybieranych 
w danym obwodzie oraz miejsca i terminu obwodowych zebrań  
wyborczych.

2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość w Portalu członków 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, rozumie się przez to także 
inne wskazane przez okręgową radę środki bezpośredniego poro-
zumiewania 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 okręgowy zjazd na kadencję 
obejmującą lata 2022–2026.

§ 3
1.  Uprawnionym do udziału w Zebraniu jest członek okręgowej izby  

inżynierów budownictwa zaproszony na Zebranie. 
2.  Do udziału w Zebraniu może być dopuszczony niezaproszony członek 

okręgowej izby inżynierów budownictwa, pod warunkiem uzyskania 
bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budow-
nictwa po dniu 31 sierpnia 2021 r.

3.  Listę uprawnionych do udziału w Zebraniu, według stanu na dzień  
31 sierpnia 2021 r., sporządza biuro okręgowej izby inżynierów  
budownictwa w terminie do dnia 15 września 2021 r.

4.  Uprawnieni zostaną poinformowani o terminie, godzinie rozpo-
częcia i miejscu zebrania oraz o możliwości uczestnictwa w Zebra-
niu 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.

6.  Czynne prawo wyborcze członek posiada tylko na jednym  
Zebraniu.

7.  W Zebraniu można uczestniczyć wyłącznie z wykorzystaniem środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w Portalu człon-
ków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4
Zebranie otwiera przewodniczący okręgowej rady lub upoważniona 
przez niego 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 bez-
pośredniego porozumiewania się na odległość – Portalu członków  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.  Ramowy porządek obrad określa załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 6
Przewodniczący okręgowej rady 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 okręgowej izby posiadającego czynne i  bierne prawo  
wyborcze, na elektronicznej karcie zgłoszenia, której wzór stanowi 
załącznik nr 2 do regulaminu, w terminie określonym przez okrę-
gową radę, nie późniejszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem Ze-
brania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów  
Budownictwa.

2.  Kandydat na delegata wyraża zgodę na kandydowanie przy wykorzy-
staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
– Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na karcie 
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zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, w ter-
minie określonym przez okręgową radę, nie późniejszym  
niż 48 godzin przed rozpoczęciem Zebrania przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – Por-
talu 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 wykorzy-

staniu 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 sta-

nowi 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 syste - 

mie informatycznym, a  uprawnieni uczestnicy zostaną o  tym  
dodatkowo powiadomieni e-mailem 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 kandy-
datów 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 wstrzyma-
nie 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 przewod-
niczący ogłasza w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa okres, o który przedłuża się Zebranie, w celu oddania głosów 
w wyborach uzupełniających, nie krótszy niż 60 min i przeprowadza 
jednorazowo ponowne głosowanie dla tych kandydatów. Ust. 4–15 
stosuje się odpowiednio. 

17.  Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa kończy się z upływem terminu głosowania.

§ 8
1.  Protokół Zebrania sporządza sekretarz okręgowej rady.
2.  Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szcze-

gólności zawierać:
 1)  listę obecności uczestników przy wykorzystaniu środków bezpo-

średniego porozumiewania się na odległość – Portalu członków  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

 2) listę wybranych delegatów.

3.  Protokół podpisuje przewodniczący okręgowej rady oraz sekretarz 
okręgowej rady.

Załącznik nr 1
do regulaminu zebrań członków Polskiej Izby  

Inżynierów Budownictwa
w obwodach wyborczych, z wykorzystaniem środków  

bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
– Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Porządek obrad
zebrania członków Polskiej Izby Inżynierów  

Budownictwa w obwodach wyborczych

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór delegatów
3. Zamknięcie Zebrania

Załącznik nr 2
do regulaminu zebrań członków 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w obwodach wyborczych, z wykorzystaniem środków bezpośred-

niego porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa

Karta zgłoszenia kandydata
na delegata na okręgowy zjazd ……. Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa
w kadencji obejmującej  

lata 2022–2026

Zgłaszający (imię i nazwisko) ........................................................................................

(numer ewidencyjny) .....................................................................................................

Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana ................................................................................
           (imię i nazwisko)

(numer ewidencyjny) .....................................................................................................

na delegata na okręgowe zjazdy …...........…. Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2022–2026.

            ...........................................................................................................
             (potwierdzenie zgłaszającego w systemie informatycznym)

Wyrażam zgodę na kandydowanie ................................................................
                                                                         (potwierdzenie kandydata  

                                                                        w systemie informatycznym)

dnia ...................................................................................................................................
                                                       (data zgłoszenia) 

INFORMACJE O KANDYDACIE 
(informacje opcjonalne uzupełniane przez kandydatów w Portalu PIIB)
- Zdjęcie profilowe
- Podstawowe informacje o kandydacie
- Opis przebiegu doświadczenia zawodowego 
- Opis dotychczasowej działalności w samorządzie zawodowym
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Załącznik nr 3
do regulaminu zebrań członków 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w obwodach wyborczych z wykorzystaniem środków  

bezpośredniego porozumiewania się na odległość  
– Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

RAMOWY REGULAMIN hybrydowych zebrań członków  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 17/R/21
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 1 września 2021 r.

§ 1
1.  Podstawę prawną zwołania zebrania członków Polskiej Izby Inżynie-

rów Budownictwa w obwodach wyborczych, zwanego dalej „Zebra-
niem”, stanowią:

 1)  ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-
chitektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117);

 2) statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
 3)  uchwała okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa 

w sprawie liczby i obszaru obwodów, liczby delegatów wybieranych 
w danym obwodzie oraz miejsca i terminu obwodowych zebrań  
wyborczych.

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

§ 2
Celem Zebrania jest wybór delegatów na okręgowy zjazd na kadencję 
obejmującą lata 2022–2026.

§ 3
1.  Uprawnionym do udziału w zebraniu jest członek okręgowej izby in-

żynierów budownictwa zaproszony na zebranie przez okręgową radę. 
2.  Do udziału w zebraniu może być dopuszczony niezaproszony członek 

okręgowej izby inżynierów budownictwa pod warunkiem uzyskania 
bądź odzyskania członkostwa w okręgowej izbie inżynierów budow-
nictwa po dniu 31 sierpnia 2021 r.

3.  Listę uprawnionych do udziału w zebraniu, według stanu na dzień  
31 sierpnia 2021 r., sporządza biuro okręgowej izby inżynierów bu-
downictwa w terminie do dnia 15 września 2021 r.

4.  Uprawnieni zostaną poinformowani o terminie, godzinie rozpo-
częcia i miejscu Zebrania oraz o możliwości uczestnictwa w Zebra-
niu stacjonarnie lub zdalnie z wykorzystaniem 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.
6. Czynne prawo wyborcze członek posiada tylko na jednym Zebraniu.
7.  W Zebraniu można uczestniczyć stacjonarnie lub przy wykorzy-

staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Upraw-
niony uczestnik zamierzający brać udział w Zebraniu przy wyko-
rzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
głość w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

Karta wyborcza
zebrania w obwodzie wyborczym 
............................., dnia ................

(miejscowość oraz data zebrania)
w wyborach delegata na okręgowy zjazd ……. Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa
w kadencji obejmującej  

lata 2022–2026

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30
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zobowiązany jest do zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w tej 
formie w Portalu członków PIIB nie później niż 48 godzin przed 
rozpoczęciem Zebrania.

8.  Uczestnictwo w Zebraniu w formie stacjonarnej nie wymaga wcze-
śniejszego zgłoszenia. 

9.  Zgłoszenie udziału w Zebraniu przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość w Portalu członków Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa nie uniemożliwia udziału w spo-
tkaniu w formie stacjonarnej.

§ 4
1.  Biuro okręgowej izby rejestruje uprawnionych obecnych na Zebraniu 

stacjonarnie i blokuje tym uprawnionym dostęp do głosowania w Por-
talu, jeżeli obecni na Zebraniu stacjonarnie będą głosować za pomocą 
papierowych kart do głosowania, tj. bez wykorzystania Portalu.

2.  Głosowania obecnych na Zebraniu stacjonarnie mogą się odbywać 
w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub/i na 
papierowych kartach do głosowania (głosowania tajne) lub/i poprzez 
podniesienie ręki (głosowania jawne).

3.  W głosowaniach biorą udział w czasie rzeczywistym uprawnieni uczest-
niczący w Zebraniu stacjonarnie i uczestniczący zdalnie poprzez  
Portal członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4.  Zebranie otwiera się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość w Portalu członków Polskiej Izby  
Inżynierów Budownictwa wraz z otwarciem zebrania dla uczestniczą-
cych w nim stacjonarnie.

5.  Upoważniony przedstawiciel okręgowej rady okręgowej izby inżynie-
rów budownictwa otwiera Zebranie, ogłasza liczbę delegatów wybie-
ranych na Zebraniu, a następnie przeprowadza wybór przewodniczą-
cego Zebrania.

6.  Wybór przewodniczącego Zebrania odbywa się w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów oddanych przez uprawnionych uczestni-
ków Zebrania biorących udział w Zebraniu stacjonarnie. Przewodni-
czącego Zebrania wybiera się spośród uprawnionych obecnych na Ze-
braniu stacjonarnie. 

7.  Głosowania jawne uczestników Zebrania biorących udział w Zebraniu 
stacjonarnie odbywają się poprzez podniesienie ręki.

§ 5
1.  Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby 

osób uczestniczących w nim stacjonarnie i przy wykorzystaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – Portalu człon-
ków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz niezależnie od liczby 
głosujących.

2.  Zebranie uchwala porządek obrad. Ramowy porządek obrad określa 
załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 6
1.  Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory zastępcy przewodni-

czącego i sekretarza Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większo-
ścią głosów uprawnionych uczestników Zebrania biorących udział w Ze-

braniu stacjonarnie. Zastępcę przewodniczącego i sekretarza Zebrania 
wybiera się spośród uprawnionych obecnych na Zebraniu stacjonarnie.

2.  Przewodniczący Zebrania, jego zastępca i sekretarz tworzą prezydium 
Zebrania.

3.  Przewodniczący Zebrania lub w jego zastępstwie zastępca przewodni-
czącego Zebrania:

 1)  ogłasza liczbę uczestników Zebrania biorących w nim udział stacjo-
narnie i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumie-
wania się na odległość w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa;

 2)  kieruje przebiegiem Zebrania, w tym czatem przewodniczącego 
z uprawnionymi uczestnikami Zebrania przy wykorzystaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w Portalu 
członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

 3) przeprowadza wybory delegatów na okręgowy zjazd;
 4) zarządza głosowania niezastrzeżone dla komisji;
 5) ogłasza wynik wyborów;
 6) czuwa nad sprawnym przebiegiem Zebrania.

§ 7
1.  Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory komisji skrutacyjnej i ko-

misji wyborczej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów upraw-
nionych uczestników Zebrania, biorących udział w Zebraniu stacjonarnie.

2.  Komisja skrutacyjna liczy od 3 do 10 osób, a komisja wyborcza od 3 
do 5 osób.

3.  Osoba kandydująca na delegata nie może być członkiem komisji skru-
tacyjnej.

4.  Członkami komisji wyborczej i skrutacyjnej mogą być uprawnieni 
uczestniczący w Zebraniu stacjonarnie.

§ 8
1. Komisja Wyborcza:
 1)  informuje o liście kandydatów na delegatów na okręgowe zjazdy zgło-

szonych na Zebraniu przez uczestniczących w nim stacjonarnie i za 
pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na od-
ległość w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;

 2)  zapewnia uprawnionym uczestniczącym w Zebraniu stacjonarnie 
dostęp do komputerów i Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, w tym umożliwia uprawnionym awaryjne logowa-
nie w Portalu, lub na papierowych kartach do głosowania w celu 
oddania głosów na kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd. 

2. Komisja Skrutacyjna:
 1)  otwiera głosowanie w Portalu i na Zebraniu w czasie rzeczywistym, 

czas głosowania nie może być krótszy niż 30 min;
 2)  informuje uprawnionych uczestników Zebrania o  zasadach  

głosowania;
 3)  zamyka głosowanie z uwzględnieniem czasu głosowania określo-

nego w pkt. 1;
 4)  wprowadza do Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budow-

nictwa wyniki głosowania na papierowych kartach do głosowania, 
jeśli takie głosowanie się odbyło;
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 5)  generuje ostateczny wynik głosowania z Portalu członków Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa;

 6) podaje wynik głosowań w protokole, 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;
  e) listę wybranych delegatów.

§ 9
1.  Komisje, o których mowa w § 8, wybierają ze swego składu przewod-

niczącego i sekretarza.
2. Przewodniczący kieruje pracami komisji.
3.  Sekretarz komisji sporządza protokół, który po podpisaniu przez 

wszystkich jej członków przekazuje przewodniczącemu Zebrania.

§ 10
1.  Kandydat na delegata powinien być zgłoszony za pośrednictwem Portalu 

członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przez członka okręgo-
wej izby posiadającego czynne i bierne prawo wyborcze na elektronicznej 
karcie zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, w ter-
minie określonym przez okręgową radę, rozpoczynającym się nie później 
niż 7 dni przed terminem Zebrania i kończącym się nie później niż 48 go-
dzin przed rozpoczęciem Zebrania, przy wykorzystaniu środków bezpo-
średniego porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Kandydata na delegata może zgłosić także 
uprawniony uczestniczący w Zebraniu stacjonarnie na papierowej karcie 
zgłoszenia, w takim przypadku komisja wyborcza wprowadza kartę zgło-
szenia do systemu informatycznego – Portalu członków Polskiej Izby  
Inżynierów Budownictwa.

2.  Kandydat na delegata wyraża zgodę na kandydowanie przy wykorzysta-
niu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – Por-
talu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na karcie zgłosze-
nia, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, w terminie 
określonym przez okręgową radę, nie późniejszym niż 48 godzin przed 
rozpoczęciem zebrania, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa, lub przez złożenie podpisanego wydruku tej 
karty na zebraniu stacjonarnym komisji wyborczej.

3.  Liczba kandydatów na delegatów nie jest ograniczona.
4.  Każdy uprawniony uczestnik Zebrania może zadawać pytania kandy-

datom na delegatów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Uprawniony uczestnik zebrania może zadawać 
pytania kandydatom na delegatów obecnym na zebraniu stacjonarnym 
za pośrednictwem czatu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa. Pytania z czatu odczytuje Przewodniczący 
Zebrania. 

5.  Kandydaci na delegatów są umieszczani na liście wyborczej w porządku 
alfabetycznym.

6.  Wyboru delegatów dokonuje się w głosowaniu tajnym przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – Portalu człon-
ków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uprawnieni biorący udział 
w zebraniu stacjonarnie mogą wziąć udział w głosowaniu także na papiero-
wych kartach do głosowania, jeżeli tak postanowi komisja skrutacyjna. 

7. Głosować wolno tylko osobiście.
8.  Do głosowania służy karta wyborcza/elektroniczna karta wyborcza, 

której wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
9.  Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie na karcie wyborczej tych 

kandydatów, na których uczestnik zebrania głosuje.
10.  Informacja o rozpoczęciu głosowania będzie podana na Zebraniu 

i w systemie informatycznym. 
11.  Głos można oddać tylko raz i nie można dokonywać jego zmiany.
12.  Brak oddania głosu w wyznaczonym terminie zostanie odnotowany 

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

13.  Głos jest ważny, jeżeli na karcie wyborczej zaznaczono liczbę kandy-
datów równą lub mniejszą od liczby wybieranych delegatów. 

14.  Głos jest nieważny, jeżeli na karcie zaznaczono liczbę kandydatów 
większą od liczby wybieranych delegatów.

15.  Niezaznaczenie na karcie żadnego z kandydatów oznacza wstrzyma-
nie się od głosu.

16.  Wybrane na delegatów są osoby, które w głosowaniu tajnym uzyskały 
największą liczbę głosów. 

17.  W wypadku, gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a wybór ich 
powoduje przekroczenie liczby wybieranych delegatów, przewodniczący 
ogłasza w Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa okres, 
o który przedłuża się Zebranie, w celu oddania głosów w wyborach uzu-
pełniających, nie krótszy niż 60 min i przeprowadza z udziałem komisji 
skrutacyjnej i wyborczej jednorazowo ponowne głosowanie dla tych kan-
dydatów. Ust. 4–16 stosuje się odpowiednio. 

18.   Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozu-
miewania się na odległość – Portalu członków Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa kończy się z upływem terminu głosowania.

§ 11
1.  Przewodniczący Zebrania udziela głosu uczestniczącym w  Zebraniu 

stacjonarnie, w kolejności zgłoszeń. Uczestniczący w Zebraniu za po-
średnictwem Portalu członków PIIB mogą wypowiadać się na czacie 
dostępnym przewodniczącemu Zebrania.

2.  Poza kolejnością zgłoszeń można wystąpić z wnioskiem formalnym, 
który może dotyczyć w szczególności:

 1) zakończenia dyskusji,
 2) ograniczenia czasu wystąpień.
3.  Wnioski o charakterze formalnym należy poddać pod głosowanie jawne 

w pierwszej kolejności, a o ich przyjęciu decyduje zwykła większość głosów.
4.  Przewodniczący Zebrania może odebrać głos uczestnikowi zebrania, 

jeżeli treść lub sposób jego wystąpienia zakłóca zebranie.
5.  Przewodniczący Zebrania informuje uczestników biorących udział 

w Zebraniu stacjonarnie o wypowiedziach zamieszczanych na czacie 
oraz udziela odpowiedzi na pytania zadane na czacie.
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§ 12
1.  Protokół Zebrania sporządza sekretarz.
2.  Protokół Zebrania powinien odzwierciedlać jego przebieg, a w szcze-

gólności zawierać:
 1)  listę obecności uczestników zebrania stacjonarnego i przy wykorzy-

staniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
– Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

 2) protokoły komisji,
 3) listę wybranych delegatów.
3. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz zebrania.

Załącznik nr 1
do regulaminu hybrydowych zebrań członków 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w obwodach wyborczych

Porządek obrad
zebrania członków Polskiej Izby  

Inżynierów Budownictwa w obwodach wyborczych
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Wybór zastępcy przewodniczącego i sekretarza zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór komisji wyborczej
6. Wybór komisji skrutacyjnej
7. Wybór delegatów
8. Dyskusja i sprawy wniesione
9. Zamknięcie zebrania

Załącznik nr 2
do regulaminu hybrydowych zebrań członków 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w obwodach wyborczych

Zgłaszający (imię i nazwisko) ........................................................................................

(numer ewidencyjny) .....................................................................................................

Zgłaszam kandydaturę Pani/Pana ................................................................................
          (imię i nazwisko)

(numer ewidencyjny) .....................................................................................................

na delegata na okręgowy zjazd …...........…. Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa w kadencji obejmującej lata 2022–2026.

      ................................................................................................................
          (potwierdzenie zgłaszającego w systemie informatycznym)

Wyrażam zgodę na kandydowanie ................................................................
                                                   (potwierdzenie kandydata  

                                                                         w systemie informatycznym)

dnia ...................................................................................................................................
                                                             (data zgłoszenia) 

INFORMACJE O KANDYDACIE 
(informacje opcjonalne uzupełniane przez kandydatów w Portalu PIIB)

- Zdjęcie profilowe
- Podstawowe informacje o kandydacie
- Opis przebiegu doświadczenia zawodowego 
- Opis dotychczasowej działalności w samorządzie zawodowym

Załącznik nr 3
do regulaminu hybrydowych zebrań członków 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w obwodach wyborczych

Karta wyborcza
zebrania w obwodzie wyborczym 
............................., dnia ................

(miejscowość oraz data zebrania)
w wyborach delegata na okręgowy zjazd ……. Okręgowej Izby  

Inżynierów Budownictwa
w kadencji obejmującej  

lata 2022–2026

1 16
2 17
3 18
4 19
5 20
6 21
7 22
8 23
9 24
10 25
11 26
12 27
13 28
14 29
15 30


