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Program działania 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

w okresie kadencji 2014-2018 
 

Zakres podstawowych zadań, które Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie 

realizować w kadencji 2014-2018 wynika bezpośrednio z treści przepisów ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów. Ich realizacja należy do statutowych organów krajowych oraz okręgowych. 

 

Zadania te można podzielić na: działania skierowane na zewnątrz samorządu 

zawodowego oraz te skierowane do członków samorządu i na ich rzecz. 

 

Działania skierowane na zewnątrz samorządu zawodowego: 

1. Działania informacyjne: 

 Umacnianie w świadomości społecznej oraz organów państwowych i samorządowych 

roli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w rozwoju kraju, 

kształtowaniu ładu przestrzennego oraz bezpieczeństwa publicznego. 

 Podjęcie działań propagujących zawód inżyniera budownictwa, jako zawód zaufania 

publicznego związany z bezpieczeństwem ludzi i ich mienia. 

 Podjęcie działań na rzecz  promocji i wizerunku naszego samorządu zawodowego.  

2. Kontynuowanie współpracy z Rządem RP, Parlamentem RP: 

 Kontynuowanie współpracy z Sejmową Komisją Infrastruktury, Ministerstwem 

Infrastruktury i Rozwoju oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego w zakresie 

przygotowywania oraz opiniowania ustaw i przepisów techniczno-budowlanych. 

 Rozwijanie na poziomie okręgów bezpośrednich kontaktów z parlamentarzystami RP, 

m.in. poprzez spotkania i debaty w sprawach nurtujących środowisko inżynierów 

budownictwa. 

3. Kontynuowanie współpracy z uczelniami technicznymi: 

 Kontynuowanie współpracy z uczelniami technicznymi, Polską Komisją 

Akredytacyjną oraz  Komisją Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz z 

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu dbałości o właściwe 

kształtowanie programów nauczania.  

 Współpraca z Ministerstwem Edukacji w celu odbudowy oraz doskonalenia systemu 

kształcenia zawodowego i średniego w budownictwie. 

 Organizowanie przez izby okręgowe cyklicznych spotkań ze studentami uczelni 

technicznych, przybliżających zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych.   

4. Bieżące opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu 

budownictwa, w tym projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego przepisy 

mają bezpośredni wpływ na działalność zawodową członków Izby. 

5. Podejmowanie dalszych starań mających na celu utrwalenie przez sądy powszechne 

praktyki ustalania biegłych sądowych w obszarze budownictwa spośród osób 



posiadających uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego, 

rekomendowanych przez Izbę. 

6. Umacnianie wśród izb okręgowych idei spotkań z przedstawicielami administracji 

państwowej i samorządowej, w celu wypracowania wspólnego modelu współpracy, 

mającego bezpośredni wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie.  

7. Kontynuowanie działań mających na celu niestosowanie wyłącznie zasady kryterium 

najniższej ceny w przetargach publicznych oraz zachowanie zasady równości stron   

w umowach na roboty publiczne. 

8. Kontynuowanie współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej oraz z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. 

Umacnianie współdziałania z samorządami zawodowymi funkcjonującymi w Polsce.  

9. Kontynuowanie współpracy z organizacjami inżynierskimi za granicą, w celu 

wypracowania zasad równorzędności w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych 

inżynierów budownictwa oraz współpracy międzynarodowej. 

 

Działania skierowane do członków samorządu i na ich rzecz: 

1. Podejmowanie działań mających na celu aktywizację szerokiego grona członków 

samorządu zawodowego do pracy na rzecz środowiska inżynierów budownictwa. Celem 

tych działań powinno być znaczące wzmocnienie wśród członków Izby poczucia 

przynależności do środowiska inżynierów budownictwa. 

2. Aktywizowanie działań mających na celu rozwijanie komunikacji wewnętrznej z 

członkami samorządu zawodowego, m.in. poprzez stworzenie i rozbudowę mediów 

społecznościowych oraz wprowadzenie funkcjonowania newslettera. 

3. Poszerzenie tematyki wydawniczej realizowanej przez czasopismo ,,Inżynier 

Budownictwa” o pozycje z zakresu zasad etyki inżynierskiej. 

4. Wzmocnienie działań statutowych organów Izby w zakresie promocji odpowiedzialnego i 

rzetelnego wykonywania zawodu przez inżynierów, jako przedstawicieli zawodu zaufania 

publicznego, a przez to zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwość zagrożenia w 

procesie budowlanym.  

5. Działalność szkoleniowa: 

 Kontynuowanie i rozszerzanie oferty szkoleniowej dla członków Izby ze szczególnym 

uwzględnieniem kursów e-learningowych.  

 Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie zainteresowania 

samokształceniem członków Izby. 

 Systematyczna rozbudowa portalu PIIB o moduły przydatne w pracy inżynierów, 

sukcesywne zwiększanie dostępu elektronicznego do norm, przepisów, programów 

inżynierskich. 

6. Cyfryzacja działań administracyjnych, mająca na celu upraszczanie czynności 

administracyjnych, ułatwiających i przyspieszających obsługę członków Izby.  

7. Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia udziału Izby w polubownym 

rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Izby, a innymi podmiotami gospodarczymi.  


