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Trzy Etapy prowadzące do członkostwa w Stowarzyszeniu Inżynierów 
Budownictwa Wodnego i Lądowego [Institution of Civil Egineers – ICE] 

 
Każda osoba pragnąca zdobyć profesjonalne uprawnienia członka ICE winna spełnić wymogi trzech 
etapów procesu prowadzącego do uzyskania członkostwa w tym stowarzyszeniu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. WYKSZTAŁCENIE 

1) Dyplom szkoły wyższej uznaje się za odpowiedni by ubiegać się o członkostwo w ICE, jeśli: 

I. Jest wymieniony w katalogu FEANI (www.feani.org). FEANI jest europejską Federacją 
Krajowych Stowarzyszeń Inżynierów [ang. European Federation of National Engineering 
Associations], której celem jest ułatwianie wzajemnego uznawania kwalifikacji inżynierskich 
w Europie i nadawanie tytułu Eur Ing zawodowym inżynierom. 

II. Jest wymieniony w Waszyngtońskim Porozumieniu Inżynierów Dyplomowanych 
[Washington Accord for Chartered Engineers] (ang. (CEng) lub w Porozumieniu Inżynierów 
Stowarzyszonych z Sydney [Sydney Accord for Incorporated Engineers] (ang. IEng). 
Porozumienia te zostały zawarte pomiędzy organami odpowiedzialnymi za akredytowanie 
inżynierskich programów studiów dyplomowych w każdym z państw-sygnatariuszy. 

III. Został uznany przez Połączony Zarząd Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnych [Joint 
Board of Moderators] (założony przez cztery brytyjskie profesjonalne organa inżynieryjne) 
lub EURACE (struktura akredytacji europejskich programów inżynieryjnych). 

 

2) Większość polskich uniwersytetów i dyplomów znajduje się w katalogu FEANI toteż kwalifikują 
się one do członkostwa w ICE. Czas trwania kursu wpływa na stopień członkostwa, o który 
można się ubiegać: 

I. Studia 5 letnie stanowią podstawę do uzyskania tytułu Chartered Engineer (CEng) [Inżynier 
Dyplomowany] – tj. pięcioletnie studia magisterskie zakończone przed rokiem 2003 lub 
studia licencjackie i uzupełniające studia magisterskie podjęte po roku 2003. 

II. Studia 3 letnie (Licencjat) podjęte po roku 2003 stanowią podstawę do uzyskania tytułu 
Incorporated Engineer (IEng) [Inżyniera Stowarzyszonego]. 

 

3) Jeśli posiadane kwalifikacje nie są odpowiednie by ubiegać się o członkostwo w ICE zgodnie z 
wyszczególnieniem w pkt. 1) wówczas będą one ocenianie indywidualnie przez zespół ekspertów 
ICE. 

 

2. WSTĘPNY ROZWÓJ ZAWODOWY (IPD) 

1) Wszyscy kandydaci do ICE winni podjąć szkolenie lub pracę by wykazać się doświadczeniem i 
atrybutami niezbędnymi by uzyskać członkostwo w ICE (zob. Załącznik A). 

 

2) Jeśli kandydat posiada kwalifikacje zawodowe w państwie, w którym zawód jest regulowany, 
należy przedłożyć dowód kwalifikacji zawodowych wystawiony przed kompetentny organ. Dlatego 
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wszyscy polscy inżynierowie budownictwa wodnego i lądowego pragnący uzyskać członkostwo w 
ICE poprzez Europejski System Uznawania Dyplomów - European Diplomate route, wini być 
zarejestrowani w PIIB (Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa). 

 

3. ANALIZA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH 

1) Większość kandydatów do ICE musi wykazać, że posiada wymagane atrybuty podczas Analizy 
Umiejętności Zawodowych, która składa się z rozmowy kwalifikacyjnej, prezentacji i pisemnego 
raportu. 

 

2) Osoby ubiegające się o członkostwo poprzez Europejski System Uznawania Dyplomów muszą 
wykazać, że posiadają wymagane atrybuty przez złożenie wraz ze swoim podaniem 
odpowiednich dowodów, które oceniane są przez zespół ekspertów ICE. 
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Ubieganie się o przyjęcie do Stowarzyszenia Inżynierów 
Budownictwa Wodnego i Lądowego (ICE) zgodnie z Dyrektywą 
europejską dotyczącą uznawania kwalifikacji zawodowych. 
 
A. Zasady Dyrektywy 

1) Prawo do zamieszkania i pracy w innym państwie członkowskim UE jest fundamentalnym 
prawem każdego obywatela Unii Europejskiej. Aby ułatwić mobilność profesjonalistów, Unia 
Europejska ustanowiła prawo zapewniające wzajemne uznanie kwalifikacji zawodowych we 
wszystkich państwach członkowskich, ponieważ pewne zawody lub tytuły są w niektórych 
państwach objęte ochroną. Kwestia ta jest uregulowana Dyrektywą 2005/36/EC, która 
obejmuje poprzednią Dyrektywę 89/48/EEC. 

2) Podstawowa zasada wzajemnego uznawania kwalifikacji polega na tym, że jeśli dana osoba 
uprawniona jest do uprawiania regulowanego zawodu we własnym kraju, powinna również 
móc uprawiać ten zawód w każdym innym państwie unijnym oraz stosować odpowiedni tytuł. 
Nawet, jeżeli jakiś zawód nie jest regulowany w kraju ojczystym, dana osoba powinna mieć 
możliwość uprawiania tego zawodu w państwie członkowskim, w którym jest regulowany, pod 
warunkiem, że udowodni, iż posiada wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 

 
B. Porównanie między Wielką Brytanią i Polską 

1) Zawód inżyniera budownictwa wodnego i lądowego jest w Polsce regulowany i wszystkie 
osoby pragnące go wykonywać muszą zarejestrować się w Polskiej Izbie Inżynierów 
Budownictwa (PIIB). 

2) Zawód inżyniera budownictwa wodnego i lądowego w Wielkiej Brytanii nie jest regulowany, 
toteż rejestracja w ICE nie jest obowiązkowa i inżynierowie budownictwa z innych krajów 
mogą pracować w Wielkiej Brytanii nie posiadając członkostwa w ICE. 

3) Niektórzy pracodawcy mogą jednak wymagać od swoich pracowników członkostwa w ICE, 
ponieważ stanowi ono dowód ich wysokich kwalifikacji akademickich i zawodowych. Z tej 
przyczyny polscy inżynierowie budownictwa wodnego i lądowego pracujący w Wielkiej Brytanii 
mogą uznać, iż członkostwo w ICE jest dla nich wskazane lub wręcz niezbędne. 

4) Przynależność do ICE pozwala również członkom na stosowanie przy swoim nazwisku 
skrótów CEng lub IEng (oznaczających odpowiednio tytuł Chartered Engineer [Inżynier 
Dyplomowany] i Incorporated Engineer [Inżynier Stowarzyszony]), które są nadawane przez 
Engineering Council UK [Brytyjską Radę Inżynieryjną]. Tytuły te zgodnie z ustawodawstwem 
UE uznane są za chronione, dlatego też ICE oferuje oddzielną drogę do członkostwa poprzez 
Europejski System Uznawania Dyplomów, otwartą dla tych inżynierów budownictwa, którzy 
uzyskali kwalifikacje zawodowe w Unii Europejskiej. 

5) Europejski System Uznawania Dyplomów jest właściwą drogą do uzyskania członkostwa w 
ICE przez polskich inżynierów budownictwa zarejestrowanych w PIIB. 

 
C. Procedura składania wniosków poprzez Europejski System Uznawania 
Dyplomów. 

1) Podania składane tą drogą rozpatrywane są indywidualnie. 

2) Członkostwa w ICE nie uzyskuje się automatycznie. W Wielkiej Brytanii zawód inżyniera 
budownictwa wodnego i lądowego nie jest regulowany, więc każda osoba może go uprawiać 
bez przynależności do ICE. Dlatego też ICE uprawnione jest do oceny wykształcenia i 
kwalifikacji zawodowych kandydata według własnych standardów i kryteriów. 

3) Kandydaci ubiegający się o członkostwo poprzez Europejski System Uznawania Dyplomów 
winni posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym im uprawianie zawodu 
inżyniera budownictwa wodnego i lądowego w Wielkiej Brytanii. 

4) Wszystkie podania złożone poprzez Europejski System Uznawania Dyplomów oceniane są przez 
zespół ekspertów ICE, który spotyka się cztery razy do roku. Ostateczny termin składania podań 
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oraz daty spotkań zespołu ekspertów dostępne są w witrynie internetowej ICE: 
www.ice.org.uk/joining/joining_keydates.asp 

Kandydaci do ICE winni złożyć do oceny następujące dokumenty: 

I Wypełniony formularz ICE 3136 (do pobrania z 
www.ice.org.uk/joining/joining_european.asp)\ 

II Szczegółowe CV 

III Dowody posiadania atrybutów wymaganych przez ICE 

IV Dowody kwalifikacji akademickich 

V Zaświadczenie o członkostwie we właściwym organie krajowym (np. PIIB) 

VI Opłatę wpisową. W roku 2007 opłata wynosi £ 200. Wszystkie bieżące opłaty 
wymienione są na stronie internetowej: www.ice.org.uk/joining/joining_fees.asp 

5) Kandydaci zostaną również poproszeni o przygotowanie dobrowolnego Planu Rozwoju oraz 
przedstawienie listu polecającego wystawionego przez inżyniera profesjonalistę 
posiadającego wiedzę o pracy kandydata. Dokumenty te mają pomóc zespołowi ekspertów w 
ocenie podania, ale kandydat może sam zdecydować czy powinien je do niego dołączyć. 

6) Wynik oceny przekazywany jest listownie, zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni od daty 
odpowiedniego spotkania zespołu ekspertów. 

7) W pewnych okolicznościach, jeśli przedstawione dowody nie są wystarczające by 
uznać, iż kandydat spełnia wymogi ICE, zespół ekspertów może zażądać od niego 
dodatkowych informacji. W takich wypadkach kandydat zostanie poinformowany o 
wszelkich znaczących różnicach oraz dodatkowych dowodach, które winien 
przedstawić. Kandydat będzie musiał ponownie złożyć podanie, które zostanie 
rozpatrzone na kolejnym spotkaniu ekspertów. 

8) Jeśli zespół ekspertów uzna, że po ponownym złożeniu podania istnieją znaczne 
różnice w wiedzy i kompetencjach kandydata w porównaniu z atrybutami wymaganymi 
przez ICE, poprosi on kandydata o wykonanie testu predyspozycji lub przejście okresu 
adaptacji celem wyrównania tych różnic. Okres adaptacji powinien pozwolić 
kandydatowi na uzyskanie wymaganej wiedzy i umiejętności pod kierunkiem 
doświadczonego członka. Do kandydata należy decyzja czy wybierze test predyspozycji 
czy też przejdzie okres adaptacji. 

 
D. Formularze i dalsze informacje 

1) Formularze orz informacje o składaniu wniosków o członkostwo poprzez Europejski System 
Uznawania Dyplomów można pobrać ze strony internetowej ICE: 
www.ice.org.uk/joining/joining_european.asp 

2) Na wszelkie pytania ogólne dotyczące Europejskiego Systemu Uznawania Dyplomów 
odpowiada pani Rebecca Webster, Dyrektor ds. Członkostwa Międzynarodowego, e-mail: 
rebecca.webster@ice.org.uk 
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ZAŁĄCZNIK A - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA WODNEGO 
I LĄDOWEGO - ATRYBUTY CZŁONKA 

• Interpretacja atrybutów 1 i 2 ma związek z dziedzinami pracy kandydata. Kandydat musi 
wykazać się solidnym zrozumieniem podstawowych zasad inżynierii w tych dziedzinach. 

• Poziom osiągnięcia atrybutów 3 - 9 zostanie oceniony w związku z ich relatywnym 
znaczeniem dla dziedzin działalności kandydata. 

• Jako potencjalny członek ICE, aby zaspokoić obowiązek wobec społeczeństwa i spełnić 
wymogi ustawodawstwa dotyczącego zdrowia i bezpieczeństwa, kandydat musi posiadać 
gruntowną wiedzę i zrozumienie procedury budowlanej oraz towarzyszących jej działań. 
Kandydat powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z jego działaniami oraz 
posiadać umiejętność poradzenia sobie z nim. 

• W przypadku osób, których doświadczenie zawodowe związane jest z procedurą budowlaną, 
wymagane będzie doświadczenie w pracy na budowie. 

 

Atrybuty cechujące dyplomowanego członka ICE (CEng MICE) 

Grupa atrybutów Atrybuty, którymi należy się 
cechować by uzyskać 
członkostwo ICE jako 

Inżynier Stowarzyszony 
(IEng MICE) 

Atrybuty, którymi należy się 
cechować by uzyskać członkostwo 

ICE jako Inżynier Dyplomowany 
(CEng MICE) 

1. Rozumienie wiedzy 
inżynieryjnej 

A. Umiejętność zachowania i 
poszerzania solidnego 
teoretycznego podejścia w 
stosowaniu technologii w 
praktyce inżynieryjnej. 
B. Umiejętność korzystania z 
właściwego, opartego na 
dowodach sposobu radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach i 
umiejętność przyczyniania się 
do ciągłego postępu. 

C. Umiejętność utrzymania i 
poszerzania solidnego teoretycznego 
podejścia do prezentacji i 
wykorzystywania nowoczesnych i 
zaawansowanych technologii. 
D. Umiejętność zaangażowania się w 
twórcze i nowatorskie wykorzystanie 
inżynierii i stały postęp.  

2. Zastosowanie wiedzy 
inżynieryjnej 

A. Umiejętność 
identyfikowania, analizowania i 
doboru technik, metod i 
procedur niezbędnych do 
podjęcia działań 
inżynieryjnych.  
B. Umiejętność wniesienia 
własnego wkładu w projekty i 
rozwiązania inżynieryjne.  
C. Umiejętność realizowania 
projektów i przyczyniania się 
do ich oceny. 

D. Umiejętność przeprowadzenia 
odpowiednich badań i podjęcie się 
wykonania projektów i opracowania 
rozwiązań. 
E. Umiejętność realizowania rozwiązań 
projektowych i oceny ich skuteczności. 

3. Umiejętności 
zarządcze i przywódcze 
 
 
                                            
                                            

A. Umiejętność planowania 
efektywnej implementacji 
projektu.  
B. Umiejętność planowania i 
organizacji zadań, ludzi i 
zasobów.  
C. Umiejętność kierowania 
zespołami i wspierania rozwoju 
personelu celem zaspokojenia 
zmieniających się potrzeb 
technicznych i zarządczych. 
D. Umiejętność zrządzania 
procesami jakości. 

E. Umiejętność planowania, kierowania 
i nadzorowania zadań, ludzi i zasobów. 
F. Umiejętność prowadzenia zespołów i 
wspierani rozwoju personelu celem 
zaspokojenia zmieniających się potrzeb 
technicznych i zarządczych. 
G. Zaangażowanie w stałą poprawę 
poprzez zarządzanie jakością. 
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4. Niezależne poglądy i 
odpowiedzialność 
                                            

A. Umiejętność określenia 
zakresu własnej wiedzy i 
umiejętności. 
B. Umiejętność dokonywania 
rzetelnej, profesjonalnej oceny 
i podejmowania 
odpowiedzialności. 

C. Umiejętność określenia zakresu 
wiedzy i umiejętności zespołu. 
D. Umiejętność dokonywania rzetelnej, 
całościowej oceny i podejmowania 
odpowiedzialności. 

5. Umiejętności 
ekonomiczne 
 
                                            

A. Umiejętność 
przygotowywania i 
nadzorowania budżetów.  
B. Gruntowna znajomość 
ustawowych i ekonomicznych 
struktur swojej dziedziny 
działalności. 

C. Wysoki poziom wiedzy w zakresie 
ekonomiki i sporządzania umów i 
umiejętność zastosowania jej w 
rozumienia i umiejętność użycia jej w 
swojej dziedzinie działalności. 
 

6. Bezpieczeństwo i 
higiena pracy 
 
                                            

A. Gruntowna znajomość 
ustawodawstwa, zagrożeń i 
bezpiecznych systemów pracy. 
B. Umiejętność radzenia sobie 
z ryzykiem. 
C. Umiejętność stosowania 
zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy w swojej 
dziedzinie działalności. 
 

D. Zaangażowanie w stałą poprawę 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
 

7. Zrównoważony 
Rozwój 
                                       
 

A. Gruntowna znajomość 
najlepszych przykładów 
zrównoważonego rozwoju. 
B. Umiejętność zarządzania 
działaniami w zakresie 
inżynierii, które przyczyniają 
się do zrównoważonego 
rozwoju 

C. Zaangażowanie w stałą poprawę 
zrównoważonego rozwoju. 
 

8. Umiejętność 
współżycia z ludźmi i 
zdolności 
komunikacyjne 
                                            
                                            

A. Umiejętność właściwego 
komunikowania się z 
personelem wszystkich 
szczebli. 
B. Umiejętność omawiania 
pomysłów i planów w sposób 
fachowy i przekonujący. 
C. Umiejętności osobiste i 
społeczne. 

D. Umiejętność objaśniania nowych 
pojęć i idei zarówno fachowcom jak i 
laikom. 
 

9. Profesjonalne 
zaangażowanie                  
                                            

A. Znajomość i stosowanie kodeksu postępowania ICE. 
B. Zaangażowanie własne i innych w stały rozwój zawodowy. 
C. Wspieranie działalności ICE. 
D. Osobiste zaangażowanie w rozwój standardów zawodowych mających 
na względzie całe społeczeństwo, wykonywaną profesję oraz  środowisko 
naturalne. 

 


