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REGULAMIN DOSKONALENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

„Członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa mają ustawowy obowiązek rozwoju wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, a Polska Izba Inżynierów Budownictwa także ma ustawowy obowiązek wspierania 

swoich członków w tych działaniach, m.in. poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych. Działania te 

muszą uwzględniać różnorodność oczekiwań członków Izby i być dostosowane do różnych etapów ich kariery 

zawodowej. Podejście do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych jest indywidualnym wyborem każdego 

członka samorządu i powinno uwzględniać nie tylko rozwój osobistych zainteresowań, potrzeb i aspiracji 

zawodowych, ale także interes społeczny, związany ze znaczeniem i prestiżem zawodu zaufania publicznego”. 

§1- 

Formy doskonalenia zawodowego 

1. Sposób doskonalenia kwalifikacji zawodowych członka Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

jest jego osobistym wyborem. 

2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych może być realizowane poprzez: 

a) doskonalenie indywidualne (samokształcenie) organizowane własnym kosztem i staraniem 

członka ŚIOIIB; 

b) zbiorowe formy doskonalenia zawodowego organizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa oraz Polską Izbę Inżynierów Budownictwa; 

c) zbiorowe formy doskonalenia zawodowego organizowane przez stowarzyszenia naukowo- 

techniczne oraz profesjonalne podmioty zewnętrzne. 

3. Doskonalenie indywidualne może obejmować m. in.: 

a) czytelnictwo profesjonalnej prasy technicznej; 

b) czytelnictwo książek technicznych; 

c) publikacje artykułów w profesjonalnej prasie technicznej; 

d) publikacje książkowe, w tym w ramach wydawnictw konferencyjnych; 

e) poszerzanie kompetencji w formie studiów podyplomowych; 

f) podnoszenie kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych; 

g) rozszerzanie zakresu posiadanych uprawnień budowlanych; 

h) sprawowanie patronatu nad praktykantem ubiegającym się o uzyskanie uprawnień budowlanych; 

i) przygotowywanie zagadnień oraz pytań na potrzeby egzaminów na uprawnienia budowlane;  

j) doradztwo techniczne na rzecz członków ŚIOIIB; 

k) prowadzenie szkoleń w zakresie samodzielnych funkcji technicznych oraz szeroko pojętego 

procesu inwestycyjnego. 

4. Zbiorowe formy doskonalenia zawodowego organizowanego przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa lub Polską Izbę Inżynierów Budownictwa obejmują m. in.: 

a) szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej; 

b) kursy e-learningowe dostępne na stronach PIIB oraz izb okręgowych; 

c) seminaria i konferencje naukowe lub techniczne; 

d) wyjazdy techniczne na budowę, branżowe targi budowlane lub istniejące interesujące obiekty 

budowlane; 
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e) kursy i warsztaty w zakresie samodzielnych funkcji technicznych oraz szeroko pojętego procesu 

inwestycyjnego; 

f) aktywne korzystanie z portalu członkowskiego PIIB  

5. Zbiorowe formy doskonalenia zawodowego organizowanego przez stowarzyszenia naukowo- techniczne 

oraz profesjonalne podmioty zewnętrzne obejmuje m. in.: 

a) szkolenia prowadzone w formie stacjonarnej, zdalnej lub hybrydowej; 

b) seminaria i konferencje naukowe lub techniczne; 

c) wyjazdy techniczne na: 

 budowę, 

 branżowe targi budowlane, 

 istniejące interesujące obiekty, 

d) kursy i warsztaty w zakresie samodzielnych funkcji technicznych oraz szeroko pojętego procesu 

inwestycyjnego. 

6. Szczegółowe ustalenia dla poszczególnych form doskonalenia zostaną określone w „Zasadach 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa”. 

§2- 

Działania Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rzecz doskonalenia 

zawodowego 

1. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspiera działania członków Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych w formie organizacyjnej i finansowej. 

2. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa dba o zapewnienie równego wsparcia w doskonaleniu 

kwalifikacji zawodowych dla wszystkich członków okręgowej izby. 

3. Koszty Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wsparcia doskonalenia kwalifikacji 

zawodowych, o którym mowa pkt 1 są pokrywane z budżetu izby do wysokości przewidzianej na dany 

rok. 

§3- 

Wsparcie finansowe Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rzecz doskonalenia 

zawodowego 

1. Wsparcie finansowe działań członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa prowadzone jest 

w oparciu o „Zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego członków Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa”. 

2. Ze wsparcia finansowego na rzecz doskonalenia zawodowego mogą korzystać wszyscy czynni 

członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Wsparcie finansowe udzielane jest członkom Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 

następujących formach: 

a) nieodpłatnego udziału w wybranych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez 

Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa; 

b) dofinansowania indywidualnego udzielanego członkowi Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa na jego wniosek; 
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c) dofinansowania zbiorowego dla organizatora doskonalenia zawodowego, który występuje z 

wnioskiem o zbiorcze dofinansowanie w imieniu członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

4. W zależności od rodzaju form doskonalenia wysokość wsparcia finansowego może podlegać limitom 

określonym w ww. zasadach dofinansowania. 

§4- 

Wsparcie organizacyjne Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rzecz 

doskonalenia zawodowego 

1. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w drodze porozumień, dąży do umożliwienia udziału 

członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w wybranych formach doskonalenia 

zawodowego organizowanego przez inne okręgowe izby inżynierów budownictwa. 

2. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w drodze porozumień, dąży do udostępnienia swoim 

członkom zasobów literatury technicznej zgromadzonych w bibliotekach znajdujących się na terenie 

województwa śląskiego, w szczególności zasobów Biblioteki Politechniki Śląskiej oraz Biblioteki 

Politechniki Częstochowskiej. 

3. W szczególnych przypadkach Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, na pisemny wniosek 

członka okręgowej izby, po analizie zasadności, może dokonać zakupu specjalistycznej literatury w celu 

jej udostępnienia członkom izby. 

4. Izba publikuje aktualną listę rekomendowanej prasy technicznej dla członków Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 


