Ramowy program działania
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
na V kadencję w latach 2018-2022
Poza realizacją działalności statutowej, w działaniach na rzecz członków ŚlOIIB koniecznym
jest skoncentrowanie się na:


budowaniu silnego zaplecza doradczego w zakresie: prawnym, ekonomicznym, technicznym
i asekuracyjnym,



pomocy członkom w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnieniu
właściwych

warunków

wykonywania

samodzielnych

funkcji

technicznych

w budownictwie, m.in. poprzez:


inicjowanie tematów szkoleń, seminariów, konferencji,



organizacja wyjazdów na targi i wystawy o tematyce technicznej,



kontynuowanie prenumeraty czasopism technicznych, w tym częściowo również
w wersjach elektronicznych,



ułatwianie dostępu do informacji naukowo-technicznych i prawnych oraz norm,



rozszerzenie oferty literatury i czasopism w Bibliotece ŚlOIIB,



udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach, szkoleniach i kursach poprzez
wykorzystanie zmodernizowanej strony internetowej i newslettera,



ustawiczne doskonalenie umiejętności i kompetencji, m.in. poprzez:


samokształcenie w ramach aktywności zawodowej,



ustawiczne doskonalenie zawodowe oparte na wiedzy zawartej w wydawnictwie
„Inżynier budownictwa”,




aktywne korzystanie ze szkoleń e-lerningowych,

działalności na rzecz integracji środowiska i rozszerzaniu działań samopomocowych,
poprzez

spotkania

członkowskie

poprzedzone

wykładami,

szkoleniami

lub prelekcjami, wyjazdy techniczno-sportowe i techniczno-turystyczne oraz imprezy
sportowe; kontynuacja działalności Klubów Członkowskich zarówno w siedzibie,
jak i w placówkach terenowych ŚlOIIB,


aktywizowaniu ludzi młodych w działalność samorządową, m.in. poprzez wspieranie
i inicjowanie różnorodnych form działalności.

W działaniach na rzecz otoczenia budownictwa niezbędne jest:


wykorzystywanie roli i znaczenia „Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw”

do

rozwiązywania

trudnych

zagadnień

dotyczących

otoczenia

budownictwa,


wykorzystanie współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości
(zarządcą Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach) dla potrzeb
członków ŚlOIIB,



organizacja warsztatów wspólnie z organami nadzoru budowlanego oraz administracji
architektoniczno-budowlanej, celem wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy,



współpraca z samorządem terytorialnym (Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin)
w zakresie współorganizacji szkoleń dotyczących procedur postępowania obowiązujących
w procesie budowlanym,



współpraca z innymi samorządami zawodowymi, między innymi: Śląską Okręgową Izbą
Architektów, w celu wspólnego umacniania roli zawodowej członków samorządów
zawodowych i wspólnego oddziaływania na władze w sprawach legislacyjnoorganizacyjnych dotyczących budownictwa i jego szeroko rozumianego otoczenia,



działalność w ramach Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,



kontynuacja współpracy z grupą roboczą ds. zamówień publicznych Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów,



promocja atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego poprzez
publiczną prezentację i wyróżnianie w ramach konkursu „Śląskie Budowanie” jako zadania
publicznego województwa śląskiego - Śląska Wielka Nagroda Budownictwa, Autorytet –
Budownictwa i Gospodarki Śląskiej, Osobowość Budownictwa Śląskiego, oraz Przyjaciel
Śląskiego Budownictwa,



umacnianie w świadomości władz rządowych i samorządowych roli i zadań samorządu
zawodowego w życiu społeczeństwa obywatelskiego,



kontynuacja działalności w ramach Śląskiego Forum Budownictwa - wspólnej inicjatywy
organizacji samorządowych, gospodarczych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych,
działających w sektorze budownictwa województwa śląskiego,



współpraca z samorządami zawodowymi, wymiana doświadczeń dotyczących procesów
inwestycyjnych oraz pozyskiwania funduszy pomocowych,



kontynuacja realizacji zawartych porozumień o współpracy z Czeską Izbą Autoryzowanych
Inżynierów i Techników Budowlanych /ČKAIT/ Oddział w Ostrawie oraz Słowacką Izbą
Inżynierów Budownictwa /SKSI/ Oddział w Žilinie,



współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, których członkowie wchodzą
w skład samorządu inżynierów budownictwa,



rozwijanie współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie standardów nauczania celem
zapewnienia absolwentom możliwości ubiegania się o uprawnienia budowlane,



promocja szkolnictwa wyższego i średniego związanego z działalnością budowlaną,



kontynuacja organizacji obchodów Dnia Inżyniera Budownictwa,



kontynuacja prac związanych z dokumentowaniem działalności ŚlOIIB, takich jak:
monografia, kalendaria wydarzeń.

Przedstawiony powyżej ramowy program działania ma charakter otwarty i będzie realizowany
przez Radę ŚlOIIB przy aktywnym udziale członków samorządu zawodowego inżynierów
i techników budownictwa.

Rada Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

