RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA ODDZI AŁU WROCŁAWSKIEGO PZITB
NA KADENCJĘ 2020 - 2024
Podstawę opracowania ramowego programu działania Oddziału Wrocławskiego PZITB
na kadencję 2020 – 2024 stanowią:
- statut PZITB,
- Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów Wrocławskiego Oddziału PZITB podjęta
w dniu 25 lipca 2020 roku,
- Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB podjęta w dniu 13 września 2020.
I. Realizowanie celów określonych § 9 statutu :
1) dbałość o właściwy poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową swoich
członków,
2 integracja środowisk z branży budowlanej ,
3) ochrona praw zawodowych swoich członków,
4) prezentowanie niezależnych opinii i ocen dotyczących budownictwa oraz szerzenie w
społeczeństwie wiedzy o problemach budownictwa,
5) organizowanie pomocy zawodowej i samopomocy koleżeńskiej,
Realizacja celów następuje poprzez:
6)działalność informacyjną dotyczącą budownictwa, w tym działalność wydawniczą oraz
organizację punktu informacji technicznej,
2) organizację szkoleń zawodowych, pokazów technicznych i wystaw, odczytów, konferencji
naukowo-technicznych, seminariów oraz wyjazdów technicznych,
3) organizację konkursów o tematyce budowlanej,
4) współdziałanie w kształtowaniu opinii na temat budownictwa,
5) współpracę z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz
izbami samorządu zawodowego,
6) działalność w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego,
7) prowadzenie sądów polubownych w sprawach dotyczących działalności w budownictwie,
8) opiekę nad młodą kadrą techniczną i seniorami PZITB,
9) prowadzenie działalności integrującej środowisko techniczne w budownictwie.
II. Zamierzenia Młodej Kadry Technicznej O/W PZITB:
- Wspólnie z kołem nr 1 organizacja Zjazdu Młodej Kadry we Wrocławiu.
- Zapoznawanie się z tradycjami Związku i wdrażanie nowych aktywnych studentów.
- Umożliwienie studentom okazyjnych wyjść technicznych na ciekawe budowy we
Wrocławiu i okolicach.
III. Zarząd przyjmuje utrzymanie odpowiedniej rangi Stowarzyszenia na Dolnym Śląsku
przez:
- kontynuowanie i inspirowanie konkursów promujących firmy i przedsiębiorstwa budowlane,
- szerszą promocję w środowisku punktu informacji budownictwa, szkoleń i zespołu
rzeczoznawców

IV. Działania Zarządu to działania na rzecz integracji i stworzenia odpowiedniego lobbingu
dla środowiska technicznego działającego w obszarze szeroko pojętego budownictwa.
Celowi temu mają służyć:
1.Podjęcie działań zmierzających do nadania odpowiedniego wymiaru współpracy
Wrocławskiego Oddziału PZITB z samorządem zawodowym i pokrewnymi
Stowarzyszeniami technicznymi, a szczególności z :
- Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa,
- Dolnośląską Okręgową Izbą Architektów,
- Naczelną Organizacją Techniczną,
- Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,
- Stowarzyszeniem Elektryków Polskich,
- Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych,
- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych,
- Polskim Stowarzyszeniem Mykologów Budownictwa,
2. Czynny udział i pomoc w działaniach na rzecz integracji środowiska podejmowanych
przez jednostki organizacyjne Oddziału.
V. Współpraca z uczelniami technicznymi Wrocławia i Dolnego Śląska, a w szczególności
z Politechniką Wrocławską, w zakresie organizacji szkoleń, seminariów, kursów, w celu
podniesienia kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie
zmieniających się przepisów Prawa Budowlanego.
VI. Realizowanie Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Wrocławskiego Oddziału
PZITB z dnia 25 lipca 2020 roku.
VII. Realizowanie Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB z dnia 11- 13 września
2020 roku podjętej w Opolu.
Program został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału dniu 14 grudnia 2020r.
W celu realizacji przedmiotowego programu działania Zarząd Oddziału powołał następujące
komisje na kadencje 2020-2024 :
Funkcyjne:
• Komisja Historii
• Komisja Pomocy Koleżeńskiej
• Komisja Kwalifikacji Rzeczoznawców
• Komisji Odznaczeń
• Komisja Doskonalenia Zawodowego
Problemowe:
• Komisja Nauki
• Komisja Problemów Budownictwa
• Komisja Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych

