
Regulamin działania Komisji ds. Doskonalenia  

Zawodowego i Szkoleń 

 

Realizując zadania wynikające z art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 15 grudnia  
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów(Dz. U. nr 5, poz. 42 z dnia 24.01.2001 r. z późniejszymi zmianami)  
oraz biorąc pod uwagę zadanie zawarte w § 7 ust. 1 pkt. 4 Statutu Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Poznaniu ustala niniejszy regulamin. 

§ 1 
1. Komisja d.s. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń zwana dalej "Komisją" jest 

stałym zespołem pomocniczym Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Poznaniu zwanej dalej "Radą". 

2. Rada określa w drodze uchwały liczbę członków Komisji , jej skład osobowy oraz 
okres kadencji na jaki Komisja jest powoływana. 

3. Członków Komisji, w tym przewodniczącego, zastępcę i sekretarza powołuje 
Rada. Członkami Komisji mogą być wyłącznie członkowie Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

§ 2 
Uwzględniając fakt , że działalność zawodowa inżyniera jest pracą twórczą i wymaga 
stałego podnoszenia kwalifikacji, a stałe doskonalenie zawodowe jest ustawowym 
obowiązkiem członka Izby , nadto, że członek Izby ma prawo korzystać z pomocy 
organów Izby w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych ustala się, że do zadań 
Komisji należy: 

1. przygotowanie programów szkoleń, dobór wykładowców oraz organizacja 
szkoleń, seminariów, sympozjów i kursów specjalistycznych dla członków Izby, 

2. merytoryczny nadzór nad działalnością Ośrodka Informacji Technicznej Izby, 
3. przedkładanie Radzie propozycji form doskonalenia zawodowego członków Izby, 
4. przedkładanie Radzie propozycji organizacji systemu weryfikacji realizacji przez 

członków Izby obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
5. współdziałanie z Radą Programową Biuletynu WOIIB w zakresie publikacji  

w Biuletynie materiałów szkoleniowych oraz informacji o planowanych przez 
Komisję terminach i tematyce szkoleń. 

§ 3 
Przy realizacji powierzonych zadań Komisja współpracuje z: 

1. Okręgową Komisją Kwalifikacyjną, 
2. Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa, 

a w szczególności z: 
1. Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, 
2. Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, 
3. Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, 
4. Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, 
5. Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji, 



6. Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego  
i Gazownictwa, 

7. Związkiem Mostowców RP. 
3. Uczelniami Wyższymi w zakresie programów studiów i szkolenia podyplomowego. 

§ 3a 
W trakcie realizacji powierzonych Komisji zadań członkowie Komisji zobowiązani  
są przestrzegać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych  i swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchwalonej dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zasad postępowania w zakresie ochrony 
danych osobowych obowiązujących w PIIB. 
 

§ 4 
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz  

na kwartał. 
2. Posiedzenia Komisji zwołuje i przewodniczy im przewodniczący Komisji,  

a w razie jego nieobecności upoważniony zastępca. 
3. Komisja podejmuje swoje decyzje w drodze uchwały. Uchwały podejmowane  

są zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu Komisji. 
4. Sekretarz Komisji sporządza protokół posiedzeń, w którym umieszcza się 

informację o porządku obrad, główne motywy dyskusji oraz treść podjętych 
uchwał. Do protokołu załącza się listę obecności na posiedzeniu. 

§ 5 
1. Podstawą działania Komisji jest plan pracy oraz budżet ustalane na jej wniosek 

corocznie przez Radę. 
2. Przy wykonywaniu swoich funkcji Komisja korzysta z pomocy organizacyjnej  

i technicznej Biura Rady WOIIB w Poznaniu. 
3. Członkom Komisji przysługują diety wg zasad obowiązujących w WOIIB . 

§ 6 
Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia podjęcia uchwały przez Radę WOIIB  
z mocą obowiązującą od 01 lipca 2018r.  
 


