
Niniejszy tekst jednolity zawiera zmiany Regulaminu Zespołu ds. ochrony i doradztwa zawodowego 
członków WOIIB wynikające z Uchwały Rady WOIIB nr 75/18 z dnia 19 czerwca 2018r. 
Tekst jednolity niniejszego Regulaminu obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r. 

  

Regulamin działania 
Zespołu ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

Tekst jednolity 

§ 1 

1. Zespół ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa jest stałym zespołem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powołanym 
na podstawie uchwały Rady WOIIB nr 130/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. 

2. Zespół ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa powołano w celu realizacji zadań statutowych przewidzianych w ustawie o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 

§ 2 

1. Regulamin działania określa organizację, tryb działania i zadania Zespołu ds. ochrony i doradztwa 
zawodowego członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 

 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa (tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz.932 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o 
samorządach zawodowych", 

 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 uchwały nr 10/2014 XIII Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 PIIB – należy przez to rozumieć - Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
 WOIIB – należy przez to rozumieć – Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, 
 Radzie – należy przez to rozumieć – Radę Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
 Izbie – należy przez to rozumieć – Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w 

Poznaniu, 
 Zespole – należy przez to rozumieć – Zespół ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków 

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

§ 3 

1. Zespół składa się z przewodniczącego i członków w liczbie do 8. 
2. Przewodniczący i członkowie Zespołu są powoływani i odwoływani przez Radę spośród członków Izby. 

Do zespołu może być także powołany radca prawny Izby. 
3. Zespół powoływany jest na okres kadencji Rady WOIIB. 
4. Powołanie przewodniczącego Zespołu odbywa się na wniosek członków Rady lub Prezydium Rady, a 

członków Zespołu także na wniosek przewodniczącego Zespołu. 
5. Kandydat musi wyrazić zgodę na pracę w Zespole. 
6. Odwołanie przewodniczącego Zespołu odbywa się na wniosek członków Rady lub Prezydium Rady, a 

członków Zespołu także na wniosek przewodniczącego Zespołu. Odwołanie przewodniczącego lub 
członka Zespołu może nastąpić na skutek złożenia rezygnacji. 

7. Członkowie Zespołu wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
8. Do rozwiązania poszczególnych problemów zgłoszonych przez członków Izby przewodniczący Zespołu 

może wskazać - spośród członków zespołu - osoby zobowiązane rozpoznania problemu i udzielenia 
wnioskodawcy stosownej pomocy. 

9. Realizując swoje zadania Zespół współpracuje z innymi organami, komisjami i zespołami Izby. 

§ 4 



Do zadań Zespołu należy: 

1. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia ochrony zawodowej członkom Izby, 
2. doradztwo zawodowe w sprawach zgłoszonych przez członków Izby w zakresie nie objętym 

kompetencjami działających w Izbie; Zespołu ds. procesów budowlanych oraz Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, Zespół podejmuje swe działania na wniosek zainteresowanego członka Izby lub z 
inicjatywy własnej, 

3. wyrażanie opinii o kandydatach ubiegających się o wpis na prowadzone przez prezesów sądów 
okręgowych listy biegłych sądowych w dziedzinie budownictwa. 

Zespół podejmuje swe działania na wniosek zainteresowanego członka Izby złożony w formie pisemnej lub 
elektronicznej lub z inicjatywy własnej. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4a 

W trakcie realizacji powierzonych Zespołowi zadań członkowie Zespołu zobowiązani są przestrzegać przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchwalonej dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zasad postępowania w zakresie ochrony danych 
osobowych obowiązujących w PIIB. 

§ 5 

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
2. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Zespołu z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Rady, 

Prezydium Rady lub na wniosek przynajmniej dwóch członków Zespołu, proponując porządek obrad. 
3. Posiedzenie prowadzi przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności zastępuje go 

wiceprzewodniczący lub upoważniony członek Zespołu. 
4. O terminie posiedzenia powiadamia się członków Zespołu drogą elektroniczną lub telefoniczną, co 

najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać: datę, godzinę, miejsce i 
porządek obrad. 

5. Udział przewodniczącego i członków Zespołu w posiedzeniach jest obowiązkowy. W przypadku 
niemożliwości uczestniczenia w posiedzeniu członkowie Zespołu są zobowiązani do usprawiedliwienia 
swojej nieobecności. 

6. Zasadnicze decyzje Zespołu zapadają w drodze uchwał Zespołu. Uchwały Zespołu zapadają w 
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym 
przewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos  rowadzącego obrady. 

7. Sekretarz Zespołu sporządza protokół z posiedzenia Zespołu. Protokół podpisuje prowadzący i 
protokołujący obrady. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności. 

8. Uczestniczącym w posiedzeniu członkom Zespołu przysługuje ekwiwalent za udział, według reguł 
określonych w Zasadach gospodarki finansowej PIIB. 

§ 6 

1. Podstawą działania Zespołu są ustalane na jego wniosek corocznie przez Radę plan pracy oraz budżet. 
2. Zespół najpóźniej do końca I kwartału składa Radzie coroczną informację z realizacji planu pracy. 
3. Wydatki Zespołu pokrywane są z budżetu Izby. 
4. Obsługę administracyjno – finansową Zespołu zapewnia Biuro WOIIB. 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o 
samorządach zawodowych lub w Statutu PIIB. 

2. Organem uprawnionym do interpretacji niniejszego Regulaminu jest Prezydium Rady WOIIB. 
3. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Rada WOIIB. 

§ 8 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwałą Rady z mocą od dnia 1 lipca 2018 r. 

 


