Z ¿ycia PIIB i SEP
REZOLUCJA
NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZOWEGO KRAJOWEGO ZJAZDU
POLSKIEJ IZBY IN¯YNIERÓW BUDOWNICTWA

Ustawowe powo³anie w roku 2000 samorz¹du zawodowego in¿ynierów budownictwa by³o
realizacj¹ szczytnej idei z koñca lat 30-tych XX wieku, podniesionej przez rz¹d III Rzeczpospolitej,
i tworzy³o wa¿ny element demokratycznej, samorz¹dowej struktury Pañstwa. W ten sposób doceniono
profesjonaln¹ odpowiedzialnoœæ in¿yniera budownictwa za bezpieczeñstwo budowli, ludzi
i ich mienia oraz œrodowiska, spo³eczn¹ wagê jego dzia³alnoœci oraz zdolnoœæ œrodowiska
zawodowego do rzetelnej samooceny, potwierdzaj¹c tym samym rangê tego zawodu, jako zawodu
zaufania publicznego.
Po dziesiêciu latach dzia³alnoœci Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa Nadzwyczajny
Jubileuszowy Krajowy Zjazd, zebrany w Warszawie w dniu 11 paŸdziernika 2012 roku, uroczyœcie
potwierdza wobec spo³eczeñstwa i w³asnego œrodowiska zawodowego fakt zorganizowania
samorz¹du zawodowego in¿ynierów budownictwa i realizowania przezeñ ustawowych obowi¹zków.
Zjazd wyra¿a podziêkowanie cz³onkom Krajowego Komitetu Organizacyjnego i okrêgowych
zespo³ów organizacyjnych, z³o¿onych z przedstawicieli stowarzyszeñ naukowo-technicznych –
inicjatorów powo³ania samorz¹dów zawodowych architektów, in¿ynierów budownictwa i urbanistów
oraz aktywnym dzia³aczom samorz¹du i wszystkim cz³onkom organów Izby dotychczasowych
kadencji za sprawne zbudowanie struktur organizacyjnych dla ponad 115 tysiêcy cz³onków oraz
przejêcie i realizacjê zadañ na³o¿onych na samorz¹d.
Zjazd w szczególnoœci docenia wprowadzenie jednolitych w ca³ej Polsce procedur
egzaminowania na uprawnienia budowlane, integruj¹cych œrodowisko zasad etyki zawodowej,
œlubowania dla m³odych in¿ynierów wstêpuj¹cych licznie do Izby, a tak¿e ró¿norodnoœæ form
podnoszenia kwalifikacji, dzia³alnoœæ wydawnicz¹, egzekwowanie odpowiedzialnoœci zawodowej
i wspó³pracê z uczelniami, w trosce o wysoki poziom kszta³cenia i przygotowania do zawodu kadr
dla budownictwa.
Zjazd dziêkuje wszystkim, którzy doceniaj¹c spo³eczn¹ rolê samorz¹du wspierali go staraj¹c
siê o stabilizacjê warunków dzia³ania Izby i rzetelny jej obraz w odbiorze spo³ecznym.
Zjazd, wyra¿aj¹c satysfakcjê z dotychczasowych osi¹gniêæ Izby, dostrzega koniecznoœæ
nieustannego doskonalenia dzia³alnoœci samorz¹du zawodowego. W tym zakresie najwiêcej mog¹
i chc¹ zrobiæ sami in¿ynierowie budownictwa, licz¹cy na ¿yczliwoœæ w³adz pañstwowych i milionów
obywateli – odbiorców i recenzentów ich codziennego trudu w projektowaniu, budowie i utrzymaniu
obiektów budowlanych – narodowego maj¹tku Polaków.
Zjazd wyra¿a przekonanie, ¿e Polska Izba In¿ynierów Budownictwa dobrze s³u¿y
spo³eczeñstwu i przyczynia siê do wzrostu presti¿u zawodu in¿yniera budownictwa.
Zjazd wzywa wszystkich cz³onków samorz¹du zawodowego in¿ynierów budownictwa do
twórczego i odpowiedzialnego uprawiania zawodu dla dobra Polski i Polaków.
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