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OPIS ORGANIZACJI
Ogólny opis organizacji:
The Chartered Institute of Building (CIOB) to eksperckie ciało zrzeszające menedżerów z branży budowlanej posiadające
ponad 40 000 członków z całego świata. W ciągu ponad 175 lat działalności CIOB przecierał szlaki w tworzeniu,
promowaniu i podtrzymywaniu najwyższej jakości standardów w przemyśle budowlanym, a teraz nadaje ton na skalę
światową w dziedzinie edukacji i profesjonalizmu tych, którzy zarządzają budownictwem. Obecnie CIOB posiada ponad
42 000 członków pracujących w ponad 94 krajach. Jest to dynamiczna instytucja, która dostosowuje się do ciągle
zmieniającego się, ewoluującego planu. Prawo do używania skrótów MCIOB i FCIOB jest uznane przez społeczność
międzynarodową jako osiągnięcie najwyższych zawodowych kwalifikacji w zarządzaniu w budownictwie. Jest to na
świecie przepustka do kariery pełnej sukcesów. CIOB angażuje się w podnoszenie standardów na świecie z korzyścią dla
kontrahentów, klientów, wykonawców i ich członków.
Rola organizacji uczestniczącej w proponowanym projekcie
CIOB posiada rozległe doświadczenie na brytyjskim rynku w dziedzinie innowacyjnych szkoleń zawodowych. CIOB
posiada kluczową wiedzę na temat szkoleń zawodowych, w szczególności dla inżynierów, i zatrudnia bardzo dobrze
wykwalifikowany personel. W projekcie TEP-PPP CIOB będzie odpowiedzialny za koordynację prac wszystkich partnerów
dotyczących przygotowania propozycji odnośnie procedur PPP. Te procedury będą potrzebne do sformułowania
modułów kształcenia, podręczników i innowacyjnej metodologii.
Umiejętności i doświadczenie głównych pracowników biorących udział w projekcie
Pan Saleem Akram, Dyrektor, Wydział Innowacji i Rozwoju Budownictwa, reprezentuje CIOB w tym projekcie. Posiada
on rozległe doświadczenie w projektach Unii Europejskiej, zarządzaniu w budownictwie i kontraktami. Posiada tytuł
licencjata w inżynierii lądowej i podyplomowy tytuł magistra w zarządzaniu w budownictwie. Regularnie publikuje
artykuły techniczne w różnych branżowych periodykach. Interesuje się zarządzaniem w budownictwie i projektami w
formule PPP.
Pan Gavin Maxwell-Hart, Dyrektor, Laing O’Rourke Construction Ltd, i Vice-Prezes CIOB Education Qualification
Standards oraz Practice Board. Posiada około 35 lat doświadczenia w branży budowlanej. Od 1984 roku jest dyrektorem
spółek pracującym w Wielkiej Brytanii i wielu miejscach na całym świecie. W chwili obecnej jest Liderem Biznesu wraz z
firmą Laing O’Rourke. W ciągu ostatnich 10 lat zyskał wiele nowych doświadczeń w trakcie różnych projektów inżynierii
budowlanej w ramach projektów PPP/PFI w Europie, na Karaibach i w Indiach.
Pan Arnab Mukherjee, menedżer projektowy, jest Konsultantem Technicznym dla CIOB. Posiada on tytuł licencjata w
technologii konstrukcji, tytuł magistra w zarządzaniu konstrukcjami oraz MBA. Oprócz doświadczenia w operacyjnym i
strategicznym zarządzaniu projektami, jego zainteresowania obejmują strategie zamówień publicznych, w tym PPP-PFI
oraz zarządzanie wiedzą. Jest on także autorem wielu artykułów na ten temat w różnych czasopismach.
Dr Sarah Peace jest menedżerem ds. badań w zespole Innowacji i Rozwoju Budownictwa w CIOB. Sarah Peace pracuje w
branży budowlanej od 1994 roku, odkąd ukończyła studia magisterskie w zarządzaniu konstrukcjami na Reading
University. Jest autorką wielu najwyższej jakości raportów dotyczących najlepszych praktyk i prowadzi warsztaty na
temat partnerstwa w brytyjskiej branży budowlanej. Jej praca doktorska miała tytuł „Partnerstwo w Brytyjskiej Branży
Budowlanej” ('Partnering in the UK Building Industry').
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