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Program ramowy Konferencji

czwartek, 15 maja 2008 r.

14.00-16.00 Zakwaterowanie 
uczestników Konferencji

16.20 Odjazd autokaru z hotelu 
Centrum

16.40-18.20 Pobyt w Muzeum Historii 
Miasta Łodzi oraz program 
kulturalny

18.25 Odjazd autokaru do 
restauracji

19.00 Kolacja koleżeńska

piątek, 16 maja 2008 r.

8.40 Odjazd autokaru z hotelu 
Centrum

9.00-9.30 Rejestracja uczestników 
Konferencji oraz wydanie 
materiałów konferencyjnych

9.30-10.00 Otwarcie Konferencji
10.00-10.15 Przerwa
10.15-12.00 Pierwsza sesja plenarna
12.00-12.30 Przerwa na kawę
12.30-14.00 Druga sesja plenarna
14.00-15.00 Dyskusja generalna 

oraz zamknięcie Konferencji
15.00 Obiad

Termin i miejsce Konferencji:
15-16 maja 2008 r.

siedziba Łódzkiej OIIB 
przy ul. Północnej 39 w Łodzi

Termin zgłoszenia uczestnictwa:
20 kwietnia 2008 r.

Konferencja 
Łódzkiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

Łódź, 15-16 maja 2008 r.

mailto:lod@piib.org.pl


Cele i tematyka Konferencji

16  lutego  1928  roku  Prezydent  Ignacy  
Mościcki  podpisał  rozporządzenie  o  prawie 
budowlanym  i  zabudowaniu  osiedli.  Ten  akt 
prawny  (mający  wówczas  moc  ustawy)  miał 
fundamentalne  znaczenie  dla  środowiska 
kadry  technicznej  w  budownictwie,  gdyż  w 
istocie  stworzył  ramy  prawne  umożliwiające 
funkcjonowanie  współcześnie  rozumianego 
zawodu  inżyniera  budowlanego.  Właśnie 
wtedy wprowadzono uprawnienia budowlane, 
które  były  i  są  niezbędnym  warunkiem  do 
pełnienia samodzielnych funkcji  technicznych 
w budownictwie.

Wydaje się, że 80. rocznica tego wydarzenia 
może być dobrym pretekstem do przeanalizo-
wania aktualnej sytuacji  prawnej,  ekonomicz-
nej i społecznej polskich projektantów, kierow-
ników budów, inspektorów nadzoru inwestor-
skiego  oraz  rzeczoznawców  budowlanych. 
Szczególnie istotny jest zwłaszcza fakt, że od 
kilku lat w naszym kraju funkcjonuje samorząd 
zawodowy  inżynierów  budownictwa,  który 
może skuteczniej niż to czyniono dotychczas 
walczyć o słuszne interesy kadry technicznej 
budownictwa.

Dzięki przygotowanym  referatom oraz dysku-
sjom prowadzonym podczas obrad można 
będzie wypracować konkretne wnioski,  które 
mogą stanowić podstawę do poprawy warun-
ków, w jakich funkcjonują osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Nadesłane referaty zostaną wydane w formie 
książkowej jako materiały konferencyjne, które 
16 maja br. otrzymają uczestnicy konferencji.

Legenda:

1. Dworzec Łódź Fabryczna,  
2.  Hotel CENTRUM, ul. Kilińskiego 59/63, 
3. Siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39
4. Muzeum Historii Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15
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Dojazd do miejsca obrad:

z Dworca Fabrycznego – autobus linii „57”
z Dworca Kaliskiego – tramwaj „12” i „57”
Radio TAXI: np. 9622 lub 0800222222, lub 
0800400400


