
Program działania Komisji ds. Etyki KR PIIB 

w drugiej połowie V kadencji PIIB 

 

 

Lp. Działania Terminy 

realizacji 

Zakładane efekty 

1. Analiza zapisów kodeksu etyki 

zawodowej 

 dostosowanie treści kodeksu do 

oczekiwań członków PIIB oraz 

aktualnych przepisów zbieranie wpływających opinii z izb 

okręgowych i od indywidualnych 

członków 

praca ciągła 

opracowanie wniosków 

przedłożenie materiałów Krajowej 

Radzie PIIB 

 

Przed 

kolejnymi 

zjazdami 

2. Udział członków komisji w 

przedsięwzięciach dotyczących etyki 

organizowanych przez inne 

samorządy i organizacje 

praca ciągła przekazywanie dobrych praktyk, 

przykładów i doświadczeń 

członkom PIIB 

3. Analiza pozytywnych i negatywnych 

postaw członków izby 

 podniesienie standardów 

etycznych w PIIB  

zebranie materiałów do analizy we 

współpracy z rzecznikami 

odpowiedzialności zawodowej 

praca ciągła 

opracowanie wniosków 

przedłożenie opracowanych materiałów 

Krajowej Radzie 

raz w roku 

4. Organizacja z Komisją ds. 

współpracy z samorządami zawodów 

zaufania publicznego konferencji na  

szczeblu krajowym dotyczącej etyki 

w zawodach zaufania publicznego 

2021-2022r. 

 

informacja o sytuacji w naszej 

grupie zawodowej adresowana 

zarówno do środowiska 

inżynierskiego jak i otoczenia 

5. Prowadzenie akcji informacyjnej 

dotyczącej etycznej postawy 

inżynierów 

 utrzymanie standardów 

etycznych w środowisku oraz 

pokazanie od strony etycznej 

wizerunku inżyniera 

budownictwa 
 bezpośrednie spotkania członków 

komisji z organami izb okręgowych  

praca ciągła 

udział w szkoleniach dotyczących m.in. 

zagadnień z zakresu etyki 

organizowanych w okręgach  

publikacja artykułów w czasopismach i 

środkach komunikacji elektronicznej 

 

6. Współpraca ze szkołami i uczelniami 

kształcącymi osoby, które w 

praca ciągła Budowanie świadomości oraz 

postaw moralnych i etycznych 



przyszłości będą mogły wykonywać 

samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie 

wśród uczniów i studentów 

7. Organizacja szkolenia w formie 

zdalnej dotyczącego zagadnień z 

zakresu etyki inżyniera budownictwa 

raz w roku Jak wyżej 

8. Rozwiązywanie problemów natury 

etycznej występujących 

w określonych grupach członków 

izby, jak i indywidualnych 

praca ciągła poprawa i utrzymanie 

poprawnych wewnętrznych 

relacji w środowisku inżynierów 

jak i relacji z otoczeniem 

zewnętrznym. współpraca z rzecznikami 

odpowiedzialności zawodowej i 

komisjami etyki (tam gdzie są 

powołane) w okręgach 

 

organizacja kursu dla mediatorów z 

zakresu budownictwa i współpraca z 

nimi 

pomoc w wyjaśnianiu wątpliwości i 

problemów natury etycznej 

 

 

 

 

          

 


