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Obecna młodzież jest tak samo wartościowa jak w wielu poprzednich pokoleniach - ambitna, zdolna, pragnąca sukcesu, posiadająca wiele 

pozytywnych cech jak - etyka, zapał, otwartość. Prawdą jest też to, że wraz z gwałtownym rozwojem technologii, przede wszystkim zaś mediów 

elektronicznych, żyje w zupełnie nowym świecie. Dlatego nie wolno jej traktować schematycznie, lecz dać możliwość samoorganizacji i tylko 

pomagać w rozwoju.  

PZITB ma głębokie i pozytywne korzenie historyczne, skupia elitę inżynierską, ma do zaoferowania w rozumieniu ideowym dużo - historię 

i honor inżyniera. To właśnie powinno być ideową podstawą dla budowania pomostu między odchodzącym a występującym pokoleniem. 

Wszyscy jesteśmy inżynierami budownictwa, ludźmi, którzy tworzą materialną bazę państwa i społeczeństwa, wykonujemy zawód zaufania 

społecznego - dlatego powinniśmy być z tego dumni i manifestować tę dumę.  

Nowe otwarcie na młodzież inżynierską trzeba prowadzić w oparciu o poczucie dumy zawodowej, ale także akceptację odrębności mentalnej 

młodego pokolenia. To wymaga powierzenia jej samoorganizacji działania w ramach naszego Stowarzyszenia pod hasłem:"Weźcie swój los 

w swoje ręce, szanujcie tradycję, korzystajcie z dorobku starszych pokoleń ". Tak pojęte działanie z młodzieżą jest także punktem wyjścia do 

przywrócenia właściwej, wysokiej pozycji społecznej inżyniera.  

W oparciu o przedstawioną ideę Komitet Młodej Kadry opracował program działania na lata 2013 - 2016 zawierający osiem zadań: 

 

Temat 01 Projekt "Honor Inżyniera" 

Temat 02 Baza danych kontaktowych młodej kadry 

Temat 03 Krajowe zjazdy naukowo - techniczne młodej kadry 

Temat 04 Relacje Publiczne (wewnętrzne i zewnętrzne) 

Temat 05 Strona internetowa PZITB 
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Temat 06 Program szkoleń i rozwoju zawodowego 

Temat 07 Europejska Legitymacja Inżyniera 

Temat 08 Wzmocnienie stanu finansów - budżet KMK
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Temat 01: Projekt „Honor Inżyniera”  

Lp. Cel 
Zadania 

Koordynator z ramienia KMK PZITB 
Współpraca 

2013 
kw. 

2014 
kw. 

2015 
kw. 

2016 
kw. 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

1. Cel: zapoczątkowanie wśród kadry młodych 
inżynierów ruchu rozwijającego zamiłowanie do 
pozytywnych wartości i reguł etycznych 
wykonywanego zawodu takich jak: honor, 
uczciwość i odpowiedzialność 

 
Kampania „honor inżyniera” prowadzona w obszarze 
ogólnopolskim i ponadbranżowym jako zaczyn 
dyskusji młodych dotyczących problemów etycznych 
w zawodzie inżyniera w czasach cywilizacji 
materialnej. W dzisiejszych czasach często zapomina 
się o podstawowych regułach etycznych zawodu 
inżyniera, takich jak honor, uczciwość, 
odpowiedzialność, dlatego celowym jest rozwijanie 
zamiłowania do pozytywnych wartości wykonywanego 
zawodu inżyniera z ukazaniem jego rangi i prestiżu. 
Kampania skierowana jest do młodej kadry 
inżynierskiej poprzez nowoczesny styl, przyznanie 
głosu młodym ludziom, powierzenie im inicjatywy 
działania.  
 

Tomasz Bujnowski                 

Zadania:                  
1. ustalenie warunków uruchomienia projektu we 

współpracy z firmą marketingową, ustalenie 
zespołu zadaniowego 

Tomasz Bujnowski                 
                 

2. przeprowadzenie kampanii (m.in. poprzez 
utworzenie strony internetowej, profilu 
społecznościowego, a także wywiady, artykuły, 
banery reklamowe, standy) 

Tomasz Bujnowski 
+ firma marketingowa + zespół z KMK 

               
                

3. utrwalenie wyników kampanii (Public Relations) Tomasz Bujnowski + Michał Starzyk + zespół    praca ciągła 
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oraz kontynuacja założonych idei                  
4. analiza potrzeb środowiska inżynierskiego w 

zakresie realizowanej kampanii, rozważenie 
warunków uruchomienia kolejnej edycji kampanii 

Tomasz Bujnowski + zespół                 
                 

Temat 02: Baza danych kontaktowych młodej kadry 

Lp. Cel 
Zadania 

Koordynator z ramienia KMK PZITB 
Współpraca 

2013 
kw. 

2014 
kw. 

2015 
kw. 

2016 
kw. 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

2. Cel: utworzenie bazy danych kontaktowych Młodej 
Kadry PZITB, która pozwoli na swobodny 
przepływ informacji w czasach globalizacji 

 
Jak wiadomo czasy globalizacji sprawiają zwiększoną 
migrację ludności, gdzie jedną z głównych przyczyn 
jest poszukiwanie miejsc pracy. Zawód inżyniera 
budowlanego w tym ujęciu jest tym bardziej 
szczególny, ponieważ związany jest bezpośrednio z 
miejscem wznoszenia budowli. Utworzenie bazy 
danych kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail, tel.) 
młodych mobilnych ludzi, niezależnych od miejsca 
zamieszkania, jest niezbędne, aby zachować łączność 
informacyjno-zadaniową w przedsięwzięciach 
organizowanych przez PZITB. 
 

Rafał Starzyk                 

Zadania:                  
1. przegląd istniejących baz danych kontaktowych 

Młodej Kadry 
Rafał Starzyk + zespół                 
                 

2. przegląd i weryfikacja list członkowskich 
istniejących Kół Młodych działających przy 
Oddziałach 

Rafał Starzyk + zespół    praca ciągła 
                

3. ustalenie liczby członków Kół Młodych PZITB wraz 
z ich aktualnymi danymi kontaktowymi 

Rafał Starzyk + zespół                 
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Temat 03: Krajowe zjazdy naukowo-techniczne młodej kadry 

Lp. Cel 
Zadania 

Koordynator z ramienia KMK PZITB 
Współpraca 

2013 
kw. 

2014 
kw. 

2015 
kw. 

2016 
kw. 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

3. Cel: integracja środowiska Młodej Kadry przy 
umożliwieniu wymiany doświadczeń, 
poznawania interesujących obiektów 
budowlanych oraz zastosowanych technologii 

 
Krajowe zjazdy naukowo-techniczne Młodej Kadry 
PZITB odbywają się dwa razy do roku i są 
organizowane przez poszczególne oddziały. W 
październiku 2012 r. odbył się w Krakowie ósmy zjazd 
wpisując się na stałe w działalność KMK. Zjazdy dają 
możliwość młodym ludziom na integrację, wymianę 
doświadczeń, poznawanie ciekawych obiektów 
budowlanych, technologii i materiałów.  
 

Magdalena Szyda                 

Zadania:                  
1. ustalenie Komitetu organizacyjnego i miejsca 

krajowego zjazdu 
Magdalena Szyda + KMK                 
                 

2. organizacja zjazdu Komitet organizacyjny                 
3. podsumowanie działań KMK i przekazanie 

informacji na temat zjazdu w ramach PR 
Magdalena Szyda + zespół                 
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Temat 04: Relacje Publiczne (wewnętrzne i zewnętrzne) 

Lp. Cel 
Zadania 

Koordynator z ramienia KMK PZITB 
Współpraca 

2013 
kw. 

2014 
kw. 

2015 
kw. 

2016 
kw. 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

4. Cel: kreowanie wizerunku PZITB jako elitarnej 
organizacji zrzeszającej wysokiej rangi 
zawodowej inżynierów i techników budownictwa  

 
Ważnym elementem funkcjonowania każdej 
organizacji jest przekazywanie informacji do otoczenia 
na temat swojej działalności z wykorzystaniem 
liderów opinii lub bezpośrednio przy użyciu np. 
mediów. Tym elementem (Public Relations) 
/płaszczyzną działania dla KMK jest przede wszystkim 
kampania „honor inżyniera”, ale też wykorzystanie 
bazy danych kontaktowych Młodej Kadry PZITB, czy 
kontaktów ze środowiskiem inżynierskim poprzez 
prasę m.in. Przegląd Budowlany. Komunikacja 
wewnętrzna i zewnętrzna jest fundamentem w 
przekazywaniu misji Stowarzyszenia w informacji na 
temat bieżącej działalności.  
 

Michał Starzyk                 

Zadania:                  
1. ustalenie zespołu ds. PR Michał Starzyk + Ewelina Szparaga                 
2. bieżący przepływ informacji na temat działalności 

KMK w ramach komunikacji wewnętrznej 
i zewnętrznej 

Michał Starzyk + zespół ds. PR praca ciągła 
                

3. podsumowanie rocznej działalności i przekazanie 
informacji do Prezydium KMK 

Michał Starzyk + zespół ds. PR                 
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Temat 05: Strona internetowa PZITB (w tym KMK) 

Lp. Cel 
Zadania 

Koordynator z ramienia KMK PZITB 
Współpraca 

2013 
kw. 

2014 
kw. 

2015 
kw. 

2016 
kw. 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

5. Cel: stworzenie i prowadzenie strony internetowej 
PZITB wpisującej się w aktualne trendy 
funkcjonujące w Internecie, z możliwością jej 
prostej edycji przez administratora 

 
Media społecznościowe (Social media)w dobie 
Internetu stały się platformą, która jest łatwo 
dostępna dla każdego. Zwiększona komunikacja 
sprzyja świadomości marki i często poprawia kontakt 
z grupą zainteresowanych. Dodatkowo media 
społecznościowe służą jako stosunkowo niedroga 
platforma do realizacji kampanii marketingowych. 
Dlatego PZITB jako stowarzyszenie powinno posiadać 
nowoczesną, aktywną stronę internetową 
uwzględniającą możliwości, jakie daje marketing w 
mediach społecznościowych. Strona ta powinna mieć 
też możliwość łatwej edycji i być wsparciem zarówno 
w obszarze Public Relations jak i pozyskiwaniu 
członków wspierających Stowarzyszenie. 
 

Michał Starzyk                 

Zadania:                  
1. ustalenie zespołu zadaniowego Michał Starzyk + Magdalena Szyda                 
2. określenie stawianych stronie internetowej 

wymagań oraz możliwości realizacji 
Michał Starzyk + Magdalena Szyda + zespół                 

                
3. stworzenie strony internetowej Michał Starzyk + zespół                
4. prowadzenie strony internetowej (aktualizacje) Magdalena Szyda + zespół     praca ciągła 
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Temat 06: Program szkoleń i rozwoju zawodowego (działanie długoterminowe) 

Lp. Cel 
Zadania 

Koordynator z ramienia KMK PZITB 
Współpraca 

2013 
kw. 

2014 
kw. 

2015 
kw. 

2016 
kw. 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

6. Cel: rozwój zawodowy Młodej Kadry 
 
Uzyskanie wysokich kwalifikacji zawodowy inżyniera 
na poziomie rzeczoznawcy budowlanego, rozwój 
społecznej odpowiedzialności w środowisku 
budowlanym (CSR -- Corporate Social Responsibility), 
możliwość pozyskania wysoce wykwalifikowanego 
pracownika, budowanie trwałych relacji na rzecz 
PZITB ze strony Młodej Kadry i przedsiębiorstw, to 
niektóre z założonych celów strategicznych 
planowanego Programu, który zamierzony jest w 
cyklu 10-cio letnim. Pierwszym jego etapem jest 
program szkoleń, a następnie połączenie kilku 
podjętych wcześniej inicjatyw, tj.: szkoleń, kampanii 
„honor inżyniera”, zjazdów Młodej Kadry, Public 
Relations, rozszerzając o nowe elementy: np. Konkurs 
– Przyjazna firma, warsztaty, staże 
studenckie/zawodowe, współpraca z uczelniami, PIIB, 
itp. Uwzględnia się tu możliwość udziału środków UE.   
 

Marcin Regulski (Program szkoleń) 
 
Ewelina Szparaga (Program rozwoju 

zawodowego) 

                

Zadania:                  
1. określenie programu szkoleń na dany rok Marcin Regulski                 
2. realizacja programu szkoleń Marcin Regulski + zespół         
3. opracowanie projektu programu rozwoju 

zawodowego Młodej Kadry 
Ewelina Szparaga + zespół               
                 

4. zatwierdzenie Projektu rozwoju zawodowego i 
wdrożenie Programu do realizacji 

Michał Starzyk + zespół              
                 

5. realizacja programu rozwoju zawodowego MK          praca ciągła 
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Temat 07: Europejska Legitymacja Inżyniera 

Lp. Cel 
Zadania 

Koordynator z ramienia KMK PZITB 
Współpraca 

2013 
kw. 

2014 
kw. 

2015 
kw. 

2016 
kw. 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

6. Cel: Rekomendacja zawodowa inżynierów w Europie 
 
Zgodnie z Dyrektywą Rady i Parlamentu 
Europejskiegow sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (2005/36/WE)konieczne jest 
wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej, 
mającej na celu wspieranie swobodnego przepływu 
specjalistów przy równoczesnym zapewnieniu bardziej 
efektywnego i przejrzystego uznawania kwalifikacji. 
 
FSNT NOT podpisała stosowne umowy z Europejską 
Federacją Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów 
(FEANI), na podstawie, których można wydawać 
polskim inżynierom powyższy dokument. Po uzyskaniu 
legitymacji inżynier jest zarejestrowany 
w europejskiej bazie komputerowej FEANI w Brukseli i 
otrzymuje rekomendację w zakresie wszystkich 
informacji dotyczących jego studiów, kariery 
zawodowej, zaliczonych szkoleń. Karta Zawodowa 
Inżyniera jest honorowana przez wszystkie państwa 
członkowskie FEANI, tj. w każdym z 32 krajów, 
nawet, jeśli w danym kraju nie wydaje się jeszcze 
legitymacji. 
 
 

Michał Starzyk                 

Zadania:                  
1. ustalenie zakresu zadań  

plus zespołu realizującego 
Michał Starzyk                 
                 

2. określenie kryteriów udzielania rekomendacji Michał Starzyk + zespół                 
3. uruchomienie punktu kontaktowego przy PZITB Michał Starzyk + zespół  praca ciągła 
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Temat 08: Wzmocnienie stanu finansów – Budżet KMK 

Lp. Cel 
Zadania 

Koordynator z ramienia KMK PZITB 
Współpraca 

2013 
kw. 

2014 
kw. 

2015 
kw. 

2016 
kw. 

I II 
II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 
I II 

II

I 

I

V 

7. Cel: Wzmocnienie stanu finansów i określenie 
budżetu KMK.  

Główne źródła zasilania finansowego Komitetu Młodej 
Kadry to środki z ZG PZITB oraz pochodzące ze 
sponsoringu. Określenie budżetu każdej komórki 
organizacyjnej jest podstawą do realizacji przyjętych 
przez nią planów działalności, dlatego ustalenie 
potrzeb finansowych i ich zaspokojenie jest 
pierwszym zadaniem w tym obszarze. Bardzo istotne 
jest pozyskanie środków od sponsorów/członków 
wspierających.  
 

Marcin Regulski (budżet) 
 
Bartosz Breska (sponsoring) 

                

Zadania:                  
1. opracowanie projektu budżetu KMK na dany rok 

i jego zatwierdzenie 
Marcin Regulski + KMK                 
                 

2. nadzór nad realizacją budżetu KMK Marcin Regulski praca ciągła 
3. opracowanie planu pozyskiwania sponsorów Bartosz Breska                 
4. opracowanie i stała aktualizacja listy 

potencjalnych i aktywnych sponsorów 
Bartosz Breska + zespół praca ciągła 

                
5. rejestracja finansowych wyników rocznych 

i analiza stanu finansowego KMK 
Marcin Regulski                 
                 

 

 


