
Załącznik do uchwały nr 30/10 

 IX Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 19 czerwca 2010 r. 

 

Program działania 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

w okresie kadencji 2010-2014 
 

 

Opracowany przez rząd raport „Polska 2030” wskazuje wyzwania przed którymi stoi 

nasz kraj na progu kolejnego dwudziestolecia. 

Trwałym elementem zarysowanej perspektywy jest tworzenie lepszego dla klimatu 

rozwoju infrastruktury przestrzennej, związanej z potrzebą podejmowania 

przedsięwzięć obejmujących modernizację infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej 

oraz zapewnienie nowych miejsc pracy. 

Realizacja tych zamierzeń wyznaczać będzie zadania dla Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. Statutowe działania ustawowych organów Izby powinny w 

szczególności obejmować następujące zagadnienia: 

 

1. Wzmóc działania w celu umacniania w świadomości społecznej, oraz w 

organach Sejmu, administracji państwowej i samorządowej roli samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa w rozwoju kraju, bezpieczeństwa i 

kształtowaniu ładu przestrzennego kraju. 

 

2. Wzmocnić systemowe działania na rzecz podnoszenia wiedzy technicznej i 

kwalifikacji członków Izby, między innymi poprzez inicjowanie i 

organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji zawodowych oraz 

zapewnienia powszechnego dostępu do bazy normatywnej i do publikacji 

techniczno-prawnych. Podejmować działanie na rzecz zwiększania 

zainteresowań samokształceniem członków Izby, m.in. poprzez wspomaganie 

działalności wydawniczej własnej i stowarzyszeń naukowo-technicznych. 

 

3. Kontynuować dobrą współpracę z Ministerstwem Infrastruktury oraz z 

Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie doskonalenia ustaw i 

przepisów techniczno-budowlanych.  

 

4. Kontynuować współpracę z uczelniami technicznymi, Ministerstwem Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz Państwową Komisją Akredytacyjną w celu 

wdrożenia standardów nauczania i minimów programowych opracowanych 

przez Izbę. 

 

5. We współpracy z Ministerstwem Edukacji dążyć do doskonalenia systemu 

kształcenia średniego i zawodowego w dziedzinie budownictwa. 

 

6. Dążyć do nawiązania współpracy z uczelniami niepublicznymi, kształcącymi w 

dziedzinach odpowiadającym zakresom uprawnień budowlanych w celu 



zapewnienia przestrzegania standardów nauczania wymaganych do uzyskania 

uprawnień w specjalnościach techniczno- budowlanych, nadawanych przez 

Izbę. 

 

7. Wzmocnić współpracę z komisjami sejmowymi właściwymi w sprawach 

obejmujących problematykę legislacyjną w obszarze inwestycji i budownictwa. 

 

8. Wzmocnić współpracę z Senacką Komisją Gospodarki Narodowej w sprawach 

dotyczących dziedziny inwestycji i budownictwa. 

 

9. Wzmocnić współpracę z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej na rzecz 

umocnienia roli Izby w systemie funkcjonowania demokratycznego państwa. 

 

10. Wzmocnić współpracę z naczelnymi i centralnymi organami administracji 

rządowej działającymi w obszarze inwestycji i budownictwa, a w 

szczególności: 

- z Ministerstwem Gospodarki w sprawie systemu wymiany informacji rynku 

wewnętrznego UE o usługach -IMI, 

- z Ministerstwem Środowiska w zakresie ograniczenia niekorzystnego 

oddziaływania inwestycji budowlanych na środowisko naturalne. 

 

11. Rozwijać i umacniać współpracę z samorządami zawodowymi architektów i 

urbanistów w działaniach na rzecz umocnienia roli naszych samorządów w 

sferze projektowania i organizacji procesu inwestycyjno- budowlanego. 

 

12. Kontynuować współpracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi 

budownictwa oraz z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 

 

13. Współdziałać z samorządami zawodów zaufania publicznego dla wypracowania 

przestrzeni działania samorządów zawodowych w demokratycznym państwie 

prawa. Rozwijać dotychczasowe formy ochrony interesów zawodowych 

członków Izby. 

 

14. We współdziałaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości dążyć do stosowania 

przez Sądy praktyki ustalania biegłych sądowych w obszarze budownictwa 

spośród osób rekomendowanych przez Izbę. 

 

15. Podejmować działania organizacyjne i prawne mające na celu przestrzeganie 

zasad etyki zawodowej przez członków Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 

16. Dążyć do zwiększenia udziału Izby w polubownym rozstrzyganiu sporów 

pomiędzy naszymi członkami a innym podmiotami gospodarczymi. 

 



17. Należy kontynuować przyjęte kierunki współpracy z organizacjami 

międzynarodowymi i narodowymi inżynierów budownictwa takimi jak: 

 

 ECEC (Europejska Rada Izb Inżynierskich), którego PIIB jest członkiem 

założycielem, ECCE (Europejska Rada Inżynierów Budownictwa), do której 

PIIB wstąpiła w 2010 roku,  ASCE (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów 

Budownictwa), z krajami Grupy Wyszehradzkiej „V-4”.  

Równolegle prowadzić współpracę bilateralną poprzez zawieranie umów o 

współpracy. 

Ta współpraca powinna dotyczyć głównie wzajemnego uznawania kwalifikacji 

zawodowych inżynierów budownictwa. Przedstawiciele PIIB powinni czynnie 

uczestniczyć w pracach tych organizacji między innymi przez sprawowanie 

funkcji we władzach tych organizacji. 

W zakresie współpracy bilateralnej na podstawie podpisanej z ASCE umowy 

należy popularyzować wśród polskich inżynierów prowadzony od kilku lat 

przez ASCE długofalowy programu przeciwdziałania korupcji w budownictwie 

na wszystkich szczeblach pod hasłem „Ethicana”. 
 


