
Szanowni Państwo, 

przypominamy o szkoleniu wyjazdowym organizowanym przez Radę ŁOIIB 

 

ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW  - 30 sierpnia  2016 r. 

 

8.15 - rejestracja uczestników w siedzibie ŁOIIB 

8.30 - wyjazd spod siedziby 

10.00 – 14.00 - przyjazd do Elektrowni Bełchatów, zwiedzanie   

14.00 – 15.00 - obiad 

ok. godz. 16.30 - powrót do Łodzi  

 

Po potwierdzeniu zapisu przez pracownika biura ŁOIIB (liczba miejsc ograniczona), należy  

dokonać wpłaty w wysokości 20 zł na konto ŁOIIB 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622                          

z dopiskiem: „Szkolenie wyjazdowe -  Elektrownia Bełchatów” oraz imię i nazwisko uczestnika   

do dnia 19 sierpnia 2016 r. 

 

Uprzejmie informujemy, że na tydzień przed wyjazdem nie będzie już możliwości rezygnacji                     

z wyjazdu. 

Zapraszamy także na kolejne szkolenia organizowane przez Radę ŁOIIB: 

Łódź, 6 września 2016 r., g. 12.00-18.00, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

SZKOLENIE 

Warsztaty z metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

Maciej Surówka (Prezes Zarządu SCiAE) 

 

Bełchatów, 8 września 2016 r., 16.30-19.15, siedziba SITG, ul. Kolejowa 41  

SZKOLENIE 

Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym. Panel dyskusyjny. 

Moderatorzy: Beata Ciborska (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB - koordynator), 

Krzysztof Kopacz (Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB)  

 

Opole, 8 września 2016 r.   

SZKOLENIE WYJAZDOWE 

Elektrownia w Opolu. 

5.45 – rejestracja uczestników w siedzibie ŁOIIB 

6.00 – wyjazd spod siedziby 

11.00-14.00 – szkolenie na budowie bloków energetycznych nr 5 i 6 Elektrowni Opole 

14.00-15.00 – obiad 

15.00-16.00 – zwiedzanie zabytków Opola 

ok. 21.00 – powrót do Łodzi 

 

Po potwierdzeniu zapisu przez pracownika biura ŁOIIB (liczba miejsc ograniczona), należy  

dokonać wpłaty w wysokości 40 zł na konto ŁOIIB 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622                          

z dopiskiem: „Szkolenie wyjazdowe -  Elektrownia Opole” oraz imię i nazwisko uczestnika do 

dnia 29 sierpnia 2016 r.  

Uprzejmie informujemy, że na tydzień przed wyjazdem nie będzie już możliwości rezygnacji                   

z wyjazdu. 

Łódź, 13 września 2016 r., g. 10.00-13.00, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

SEMINARIUM 

Akademia Inżyniera - Nowe rozwiązania w technice sanitarnej. 

 
 



Łódź, 14 września 2016 r., g. 16.00-20.00, siedziba ŁOIIB, ul. Północna 39 

SZKOLENIE 

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. Aktualne 

wymagania prawne. Zmiany i komentarze. 

mgr inż. Piotr Jermołowicz 

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniach: 42 632 97 39 wew. 2 lub meilowo 

szkolenia@lod.piib.org.pl 

 

ZAPRASZAMY 

mailto:szkolenia@lod.piib.org.pl

