
PLAN PRACY 

SEKCJI PROJEKTOWANIA ZESPOŁU DS. PROCESÓW BUDOWLANYCH NA ROK 2017 

 

A. ZADANIA SEKCJI PROJEKTOWANIA 

1. Przesyłanie  drogą elektroniczną aktualnych informacji projektantom członkom WOIIB (baza danych  

o projektantach wraz z adresami mailowymi będzie stale rozbudowywana). W bieżącej kadencji ten 

sposób komunikacji jest ciągle udoskonalany i udaje się docierać do coraz szerszej grupy projektantów. 

2. Organizacja warsztatów i szkoleń  dla projektantów członków WOIIB – w tym udział w przygotowaniach 

szkoleń zgłoszonych przez sekcję do Komisji szkoleń.  

Szczególny nacisk w 2017 roku chcemy położyć na szkolenia związane z wprowadzaniem technologii 

BIM do procesu projektowania i prowadzenia inwestycji budowlanych 

3. Przygotowanie tematyki szkoleń na rok 2018 i przedłożenie propozycji Komisji Szkoleń we wrześniu 

2017 roku by zostały uwzględnione również w planie budżetowym zatwierdzanym przez radę  

4. Publikacja artykułów i sprawozdań w Biuletynie WOIIB 

5. Poradnictwo w zakresie wiedzy technicznej i interpretacji prawa budowlanego – odpowiedzi na zapytania 

członków Izby i ich rozpowszechnianie. Po zanonimizowaniu danych odpowiedzi na pytania będą 

umieszczanie na stronie internetowej by informacje mogły być wykorzystane w praktyce zawodowej 

przez  szerszą grupę inżynierów. 

6. Współpraca z Izbą Architektów 

- udział w pracach Zespołu ds. współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów 

- wspólne opiniowanie i wnioskowanie zmian obowiązującego prawa i przepisów w projektowaniu (rok 

2017 będzie prawdopodobnie rokiem pracy nad wieloma aktami prawnymi związanymi z Kodeksem 

Urbanistyczno Budowlanym stąd glos środowiska projektantów w tej sprawie jest bardzo istotny) 

- współorganizowanie warsztatów „Projektowanie jako gra zespołowa” 

7. Zagadnienia związane z projektowaniem – współpraca z organami statutowymi WOIIB i PIIB 

- zespół ds. szkoleń – tematy szkoleń 

- zespół ds. współpracy z WOIA 

- delegaci na zjazdy – kierowanie wniosków na zjazdy WOIIB i PIIB 

- kierowanie wniosków do prezydium WOIIB 

- kierowanie wniosków przez prezydium WOIIB do władz krajowych 

8. Udział w konferencjach i szkoleniach 

9. Spotkania z projektantami w delegaturach  

 

 

B. ZEBRANIA SEKCJI 

W roku 2017 planowane są 4 zebrania Sekcji.  

Zebrania Sekcji będą się odbywały w terminach zebrań ZdsPB przed lub po zebraniu całego Zespołu. 

Między zebraniami członkowie Sekcji pracować będą indywidualnie a w razie konieczności konsultacje i 

uzgodnienia odbywać się  będą drogą mailową. 

Planuje się odbycie jednego z zebrań w siedzibie delegatury – nie określamy w planie konkretnego 

miejsca - będzie ono zależało od zapotrzebowania środowisk projektantów na zajęcie się tematami 

bieżącymi, z którymi borykają się projektanci w praktyce zawodowej. 
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