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KOMISJA USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PIIB 

PLAN PRACY – ZAKRES ZADAŃ na kadencję 2022-2026r. 
Okres I; do 31.12.2023r. (wersja robocza V.1) 

 
I. Podstawa opracowania 
1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. z póź. zm. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa – tekst jednolity Dz.U. 2016r., poz. 1725. 
2. Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XIX Krajowy Zjazd PIIB 17-20.06.2020r. 
3. Uchwała KR PIIB nr 18 z dnia 13 lipca 2022r. w sprawie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. 
 
II. Posiedzenia KUDZ obywają się w formie hybrydowej. Przyjęto, że w okresie kadencji odbędzie się 4 posiedzenia w każdym roku. W 2023 roku planuje się jedno 

wyjazdowe posiedzenie KUDZ. Przedmiotem obrad będą zagadnienia związane z bieżącym monitorowaniem realizacji planu pracy KUDZ, przygotowaniem sprawozdań 
z realizacji szkoleń realizowanych poprzez portal PIIB oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa za każdy rok sprawozdawczy.  

 
III. Główne cele działania 
1. Realizacja ustawowego obowiązku wspierania PIIB w zakresie rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 

poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych.     
2. Koordynacja działań okręgowych izb dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB oraz wspieranie członków w tych działaniach, w szczególności 

rozwijanie różnego rodzaju form i metod podnoszących kwalifikacje zawodowe. 
3. Utrwalanie przekonania, że stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków PIIB jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnej 

funkcji technicznych w budownictwie, co jednocześnie sprzyja wzrostowi prestiżu i rangi zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.  
 
IV. Działania i zadania oraz ich zakres do realizacji:  
 

Lp. Działania i zadania  Zakres działań i zadań do realizacji  Termin realizacji Uwagi 
1.  Realizacja zadań 

wynikających z Regulaminu 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych inżynierów 
budownictwa 

1. Aktualizacja list preferowanej tematyki szkoleń: 
1.1 Ankietowanie wśród członków PIIB. 
1.2 Uzyskanie opinii od okręgowych izb inżynierów 

budownictwa i stowarzyszeń naukowo – technicznych.  
1.3 Ocena dostępności różnych from doskonalenia 

zawodowego. 
1.4 Zalecane formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

31.03.2023  Zamieszczenie na stronie 
internetowej PIIB 
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2 Aktualizacja listy wykładowców: 
2.1 Metoda oceny wykładowców przez uczestników szkoleń: 

ankietyzacja. 
2.2 Konsultacje z okręgowymi izbami inżynierów 

budownictwa. 

30.04.2023 Zamieszczenie na stronie 
internetowej PIIB 

3 System monitorowania/parametryzacji podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych na szczeblu PIIB: 
3.1 Monitorwanie/parametryzacja szkoleń w okręgowych 

izbach inżynierów budownictwa. 
3.2 Wytyczne do systemu monitorowania szkoleń na 

szczeblu PIIB.  
3.3 Wersja testowa systemu parametryzacji szkoleń na 

szczeblu PIIB. 

31.12.2024 Wersja testowa 31.12.2023 

2.  Koordynacja szkoleń 
prowadzonych w systemie 
online z portalu PIIB lub 
innych portali. 

1. Bieżący monitoring szkoleń rejestrowanych/planowanych na 
portalu PIIB. 

 Informacja co kwartał Na bieżąco do końca 
kadencji  

2. Uruchomienie drugiego „kanału” na portalu PIIB do emisji 
szkoleń.  

31.10.2022  

3. Szkolenia online organizowane z wykorzystaniem portali 
okręgowych izb lub stowarzyszeń naukowo-technicznych; 

3.1 Zasady współpracy – wykorzystania portalu PIIB, 
3.2 System monitorowania szkoleń. 

Na bieżąco Na bieżąco do końca 
kadencji 

4. Przygotowanie informacji statystycznej z przeprowadzonych 
szkoleń z wykorzystaniem portalu PIIB oraz portali 
okręgowych izb inżynierów budownictwa i stowarzyszeń 
naukowo-technicznych. 

Corocznie do 
sprawozdania KR 

PIIB 

Zgodnie z ustaleniami KR 
PIIB 

3.  Wsparcie systemu 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych członków PPIB 
przez Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. 

1. Formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych: 
1.1 Szkolenia online z wykorzystaniem portalu PIIB 

(organizowane przez KUDZ lub okręgowe izby inżynierów 
budownictwa). 

1.2 Szkolenia online z wykorzystaniem portali okręgowych izb 
inżynierów budownictwa (dopuszcza się wyjątkowo 
szkolenia hybrydowe). 

Koordynacja KUDZ 
na bieżąco w ramach 

wsparcia E-H SA 

Do końca kadencji według 
propozycji E-H SA  
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2. Tematyka i formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 
2.1 Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów 

budownictwa. Program ubezpieczeń dla inżynierów 
budownictwa wynikający z Umowy Generalnej. 

2.2 Zasady odpowiedzialności cywilnej osoby wykonującej 
samodzielną techniczną funkcję w budownictwie. Istotne 
zagadnienia prawne mające wpływ na odpowiedzialność 
cywilną osób wykonujących samodzielną techniczną 
funkcję w budownictwie. 

2.3 Tryb obsługi roszczeń – ścieżka zgłoszenia szkody, 
obowiązki ubezpieczyciela, obowiązki ubezpieczonego, 

2.4 Przykłady zasadnych i niezasadnych roszczeń. Obrona 
ubezpieczonego przed niezasadnymi roszczeniami. 

2.5 Problemy rynkowe związane z wymogami dotyczącymi 
ubezpieczeń. 

Terminy i tematyka 
ustalane na bieżąco w 
porozumieniu z E-H 

SA 

Propozycje Ergo Hestia SA. 

3. Zasady organizacji szkoleń.  31.03.2023 
Aktualizacja 

porozumienia z E-H 
SA 

Propozycja Ergo Hestia SA  

4.  E-learning w systemie 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych członków PIIB. 

1. Analiza funkcjonowania systemu E-learningu na portalu PIIB; 
ocena dostępności i wykorzystania, kategorie, tematy 
szkoleniowe. 

Pierwszy przegląd 
31.01.2023r. 

 

Przegląd kwartalny  

2. Przygotowanie nowych tematów – wykładów . 31.12.2023 2 tematy  
3 Prezentacja procedur i metodologii tzw. dobrych praktyk 

przygotowanych przez zarządców infrastruktury; np. 
GDDKIA, PKP. 

30.09.2023 W zależności od uzgodnień z 
zarządcami  

4 Prezentacja metodologii – dobrych praktyk w zakresie 
przeglądów okresowych (rocznych, pięcioletnich) obiektów 
budowlanych. 

30.09.2023 W zależności od uzgodnień z 
autorami 

5 Prezentacja metodologii – dobrych praktyk w zakresie 
sporządzania opinii, ekspertyz. 

31.12.2023 W zależności od uzgodnień z 
autorami 

5.  Organizacja/współorganizacja 
wspólnych przedsięwzięć z 
okręgowymi izbami.  

1. Organizacja ogólnokrajowej edycji konkursu z zakresu 
znajomości prawa budowalnego pt. „Prawne aspekty 
działalności inżyniera budownictwa” : 
1.1 Przyjęcie Regulaminu Konkursu. 
1.2 Powołanie Jury Konkursu. 
1.3 Podjęcie działań promocyjnych i informacyjnych. 

Pierwsza edycja 
31.10.2023 

W zależności od wyników 
konsultacji z okręgowymi 
izbami 
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1.4 Przeprowadzenie Konkursu (do 30.09.2023). 
1.5 Sprawozdanie/rozliczenie Konkursu (do 31.10.2022). 

2. Działania informacyjne o wsparciu okręgowych izb 
inżynierów budownictwa do różnorodnych form doskonalenia 
zawodowego: studia podyplomowe, zakup książek, udział w 
konferencjach, sympozjach, warsztatach, kursach itp.  

Każdorazowo do 
31.03 roku 

kalendarzowego 

Praca ciągła 

6.  Cyfryzacja systemu 
planowania i monitorowania 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych członków PIIB.  

1. Przegląd funkcjonującego systemu informatycznego PIIB w 
zakresie wspomagania procesu szkoleniowego, 
monitorowanie, zapisywanie, generowanie zaświadczeń, itp. 

31.03.2023 
 

Praca ciągła 

2. Analiza funkcjonowania sytemu dostępu do bazy norm, 
przepisów prawnych, środowiskowych, BHP, itp. Wnioski i 
zlecenia.  

30.06.2023 Praca ciągła 

3. Aplikacje wspomagające dostęp do bazy danych i pracę 
członków PIIB: 
3.1 Aplikacje na smartfony. 
3.2 Wypracowanie zniżek grupowych na zakup programów, 

książek itp. 

31.03.2023 Praca ciągła 

4. Wprowadzenie na stronie portalu PIIB zakładek branżowych, 
zgodnie ze specjalnościami – prostszy dostęp do informacji.  

31.12.2023 Systematycznie w 
zależności od uzgodnień 
branżowych 

5. Wprowadzenie na portalu PIIB zakładki „ubezpieczenia” do 
zamieszczania materiałów szkoleniowych oraz w celu 
obsługi przez EH systemu zadawania pytań wraz z 
odpowiedziami. 

31.01.2023 Według instrukcji E-H SA 

7.  Wparcie PIIB oraz 
okręgowych izb 
ogólnopolskich konferencji 
naukowo-technicznych, 
patronaty PIIB i okręgowych 
izb inżynierów budownictwa. 

 

1. Działania informacyjno-promocyjne ogólnopolskich 
konferencji naukowo-technicznych: 
1.1 Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i 

Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB (Krynica). 
1.2 Konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowalne”. 
1.3 Konferencja naukowo-techniczna „Warsztat Pracy 

Rzeczoznawcy Budowlanego”. 
1.4 Ogólnopolskie warsztaty projektanta konstrukcji. 
1.5 Inne konferencje. 

Każdorazowo do 
31.03 roku 

kalendarzowego 

Praca ciągła 
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2. Działania informacyjno-promocyjne regionalnych konferencji 
naukowo-technicznych, warsztatów, seminariów 
organizowanych/współorganizowanych przez okręgowe izby 
inżynierów budownictwa: 
2.1 Zebranie informacji o planowanych konferencjach z 

okręgowych izb inżynierów budownictwa.  
2.2 Wykorzystanie portalu PIIB do działań informacyjno-

promocyjnych. 

Każdorazowo do 
31.03 roku 

kalendarzowego  

Praca ciągła  

3 Działania informacyjno-promocyjne o podjętych patronatach 
PIIB, konferencje, warsztaty, wystawy, itp. 

Każdorazowo do 
31.03 roku 

kalendarzowego  

Praca ciągła  

4 Działania informacyjno-promocyjne o podjętych patronatach 
okręgowych izb inżynierów budownictwa: konferencje, 
warsztaty, wystawy, itp. 

Każdorazowo do 
31.03 roku 

kalendarzowego  

Praca ciągła  

5 Wsparcie udziału członków PIIB w konferencjach; 
dofinansowanie okręgowych izb, preferencja dla 
wykładowców i autorów artykułów. 

Przegląd w każdym 
roku kalendarzowym 

Zgodnie z regulaminami 
okręgowych izb inżynierów 

budownictwa 
8. Czasopismo „Inżynier 

Budownictwa” – rola i 
zadania w systemie 
doskonalenia zawodowego 
członków PIIB. 
 

1. „Inżynier Budownictwa”: tematyka szkoleniowa, formy 
wydania, itp.: 
1.1 Działania informacyjno-promocyjne w zakresie treści 

szkoleniowych w czasopiśmie.  
1.2 Wsparcie IB w zakresie promowania działalności 

szkoleniowej PIIB i okręgowych izb inżynierów 
budownictwa. 

1.3 Przegląd okresowy tematyki szkoleniowej wydawnictwa, 
wnioski tematyczne. Współpraca z redakcją IB. 

Coroczny przegląd do 
31.03 każdego roku 

Praca ciągła 

2. Działania promocyjno-informacyjne innych materiałów 
szkoleniowych wydawnictwa „Inżynier Budownictwa”: 
Newsletter, Przewodnik Projektanta, poradnik itp.; (dostęp, 
system dystrybucji).    

Coroczny przegląd do 
31.03 każdego roku 

Praca ciągła 

9. Współpraca ze 
stowarzyszeniami naukowo-
technicznymi w zakresie 
wsparcia systemu 

1. Działania informacyjno-promocyjne branżowych czasopism 
wydawanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne: 
1.1 Wykaz czasopism na portalu PIIB, zasady prenumeraty, 
1.2 Współpraca z wydawnictwami w zakresie uzyskania 

promocyjnych warunków prenumeraty czasopism. 

Pierwszy przegląd  
30.09.2023 

Posiedzenia KUDZ z 
udziałem redaktorów 
czasopism w ciągu całej 
kadencji 
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doskonalenia zawodowego 
członków PIIB. 
 

2. Wsparcie okręgowych izb inżynierów budownictwa w 
zakresie prenumeraty czasopism naukowo-technicznych oraz 
innych wydawnictw: 
2.1 Działania informacyjno-promocyjne o zasadach 

prenumeraty czasopism naukowo technicznych przez 
okręgowe izby inżynierów budownictwa. 

2.2 Wsparcie okręgowych izb inżynierów budownictwa do 
zakupu innych wydawnictw. 

Coroczny przegląd do 
31.03 każdego roku 

Wprowadzenie informacji o 
regulaminach 

dofinansowania do szkoleń 
okręgowych izb inżynierów 

budownictwa  

10 Pozostałe cele i działania  1. Wspólne opracowywanie wzorców, standardów, wytycznych, 
regularnie aktualizowanych i stanowiących wparcie 
projektowe i wykonawcze – promowanie dobrej i aktualnej 
wiedzy technicznej (na wzór https://www.igg.pl/sprzedaz-
dokumentow-standaryzacyjnych, 
https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne). 

Do końca kadencji  Praca ciągła 

2. Współpraca z uczelniami wyższymi, szkolnictwem 
branżowym – zawodowym i średnim: 
2.1 Współpraca w zakresie opiniowania programów 

nauczania. 
2.2 Współpraca w zakresie wykorzystania kadry naukowo-

dydaktycznej w procesie szkoleniowym PIIB. 
2.3 Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi w 

zakresie dedykowanych np.: studiów podyplomowych, 
szkoleń, itp. dla członków PIIB, wraz z preferencjami 
kosztowymi. 

Coroczny przegląd do 
31.03 każdego roku 

Współpraca prof. J Szerem,  
z pełnomocnikiem Prezesa 
PIIB ds. szkolnictwa 
wyższego  

3. Patronat nad olimpiadami dla uczniów szkół średnich (PIIB 
część centralna, OIIB eliminacje okręgowe: Poznaj prawo 
budowlane, Euro-elektra, Wiedzy i umiejętności 
budowlanych). 

Coroczny przegląd do 
31.03 każdego roku 

 

 
Przygotował: Adam Rak; 
Plan przyjęto na posiedzeniu KUDZ w dniu 25.10.2022r. 


