
Termin i miejsce Konferencji:

17 listopada 2005 roku 
siedziba Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa, 
ul. Północna 39 w Łodzi. 

Honorowy patronat
nad Konferencją ŁOIIB objął

prof. Zbigniew Grabowski
Prezes Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Dojazd do miejsca obrad: 
z Dworca Fabrycznego – autobus linii 57

z Dworca Kaliskiego – tramwaj „12” 
i autobus linii „57”

Radio TAXI: np. “Taxi 2-2”: 
9622 lub 0800222222

Biuro organizacyjne:
Łódzka Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa
ul. Północna 39, 91-425 Łódź

tel. (042) 632 97 39
faks (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl

Program Konferencji

9.30-10.00 Otwarcie Konferencji
10.00-10.30 Przerwa 
10.30-12.00 I Sesja

Przewodniczący: prof. dr hab.  inż. Wojciech Radomski,
dr inż. Andrzej B. Nowakowski

ZBIGNIEW GRABOWSKI: Samorząd zawodowy inżynierów
budownictwa
KSAWERY KRASSOWSKI: Samorząd zawodowy inżynierów
budownictwa przed zjazdem sprawozdawczo-wyborczym
KAZIMIERZ SZULBORSKI, JOANNA SMARŻ: Nadawanie uprawnień
budowlanych w świetle obowiązujących przepisów
ALEKSANDER NOWAK: „Samorząd zawodowy inżynierów
budownictwa – dziś i jutro” z punktu widzenia inżyniera
pełniącego w I kadencji funkcję Przewodniczącego Krajowego
Sądu Dyscyplinarnego
JERZY STROŃSKI: Rola i zadania Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej jako organu samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa
ZBYSŁAW KAŁKOWSKI: Kilka słów o programie działań w drugiej
kadencji Izby

12.00-12.30 Przerwa na kawę
12.30-14.00 II Sesja

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Maria E. Kamińska, 
dr inż. Jerzy Pakuła

JAN KOZICKI: Kształcenie studentów na kierunku budownictwo –
stan dzisiejszy i perspektywy na przyszłość
ANDRZEJ BOROWICZ: Rola podmiotów samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa w systemie zamówień publicznych
MICHAŁ PARADOWSKI: 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz
przedmiar kosztorysowy
KRZYSZTOF ZAJĄC: Propozycja zmian w ustawie samorządowej
ANDRZEJ B. NOWAKOWSKI: Uprawnienia budowlane fundamentem
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa

14.00-15.00 Dyskusja generalna oraz
zamknięcie Konferencji

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski

Konferencja 
Łódzkiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa

Samorząd zawodowy 
inżynierów budownictwa –

dziś i jutro

Łódź, 17 listopada 2005 r.



Cel Konferencji:
28 grudnia 2002 r. weszła w życie ustawa z 15

grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych
architektów,  inżynierów  budownictwa  oraz
urbanistów  w  części  dotyczącej  samorządu
zawodowego  inżynierów  budownictwa,  a
poszczególne  Izby  Okręgowe  zostały  utworzone
jeszcze wcześniej, bo w pierwszej połowie 2002 r.

Zbliżający się koniec pierwszej kadencji wydaje
się  zatem  dobrym  czasem  do  podsumowania
dokonań  a  przede  wszystkim  do  nakreślenia
planów i zamierzeń na bliższą i dalszą przyszłość,
które będą miały mocną podstawę w zdobytym już
poważnym zasobie doświadczeń.

Konferencja  może  więc  być  dobrą  formą
organizacyjną  takiego  przedsięwzięcia,  tym
bardziej,  że  potwierdzili  w  niej  udział  czołowi
działacze  korporacji  zawodowej  inżynierów
budownictwa.

Prezentacja referatów:
Pełne  teksty  referatów  zamieszczone  są  w

materiałach,  które  otrzymają  uczestnicy
konferencji.  Prezentowane  będą  wszystkie
referaty, a dyskusja nad nimi odbywać się będzie
w ramach poszczególnych sesji.

Czas  przeznaczony  na  prezentację  referatu
wynosi do 10 minut.

Do dyspozycji autorów referatów przeznaczony
będzie projektor multimedialny z komputerem oraz
rzutnik folii.

Organizatorzy uprzejmie  proszą o przekazanie
prezentacji  w formie elektronicznej najpóźniej  do
godz. 12.00 dnia 16 listopada br.

Życzymy owocnych obrad oraz zapraszamy do
zwiedzenia siedziby Łódzkiej Okręgowej Izby

Inżynierów Budownictwa. 1. Dworzec Łódź Fabryczna,             2.  Hotel SAVOY, ul. Traugutta 6,             3. Siedziba ŁOIIB

Legenda:

2

3

1
Traugutta


