
XIV Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry P ZITB 

Łódź, dnia 16-18.10.2015r. 

W dniach 16-18 października 2015r. w Łodzi odbył się XIV Krajowy Zjazd 

Naukowo-Techniczny Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa. Do Łodzi na zaproszenie Koła Młodej Kadry PZITB okręgu Łódzkiego 

przybyli studenci i absolwenci budownictwa  z 18 oddziałów KMK PZITB z całej Polski. 

Organizację wydarzenia wspierała Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Koło 

Młodej Kadry PZITB okręgu Koszalińskiego reprezentowała trójka członków:  

mgr. inż. Renata Orzłowska, inż. Damian Korczak oraz inż. Karol Stanisławiak.  

Program XIV Krajowego Zjazdu Naukowo-Technicznego 

Młodej Kadry PZITB Łód ź 2015 

• Dzień pierwszy (16 październik 2015) 

10:00 -10:45  Powitanie gości/przedmowa 

10:45 -11:00  Młoda Kadra PZITB 

11:00 -11:30  Przerwa kawowa I 

11:30 -13:00  Panel I – Producenci i Materiały  

13:00 -13:30  Przerwa kawowa/lunch 

13:30 -15:00  Panel II – Warsztaty Projektanta  

15:00 -15:30  Przerwa kawowa 

15:30 -17:00  Panel III- Realizacje budowlane  

17:00 -17:15  Pożegnanie gości, podziękowania 

17:30 -18:30  Obiadokolacja 

20:30           Rozmowa koleżeńska MK PZITB 

• Dzień drugi (17 październik 2015) 

8:00 -  9:00     Śniadanie  

9:00 -13:00     Wycieczki na budowy z odpowiednim podziałem na grupy 

13:30 -14:15   Obiad 

14:30 -18:30   Gra terenowa w centrum miasta 

19:00 -20:30   Kolacja 

21:00               Impreza integracyjna 

• Dzień trzeci (18 październik 2015) 

10:00              Wykwaterowanie i pożegnanie uczestników 



Plan  Zjazdu przewidywał zapoznanie się delegatów z zabytkami miasta, 

wyróżniającymi się firmami (działającymi na terenie regionu) z branży budowlanej oraz 

inwestycjami na terenie ścisłego centrum miasta Łodzi.  

Piątek, 16 października 2015r. 

Dzień otwarcia został przeznaczony głównie na wykłady partnerów oraz sponsorów 

Zjazdu. Częścią dydaktyczną kierował mgr inż. Piotr Szymczak. W pierwszej kolejności 

przedstawił działalność Kół Młodych w całym kraju.  Następnym, bardzo interesującym  

i ważnym punktem programu był wykład „Nowoczesne technologie kompozytowe  

w zastosowaniach budowlanych” wygłoszony przez dr hab. inż. Renatę Kotynię, prof. PŁ 

(Prodziekan do spraw Innowacji i Współpracy z Gospodarką Wydziału BAIŚ). Kolejno 

mieliśmy przyjemność odsłuchania wystąpień poszczególnych firm: 

� INTERSOFT Sp. z o.o. – prezentacja systemu ArCADia BIM,  

� ATLAS Sp. z o. o. – „Prawidłowe projektowanie oraz wykonawstwo tarasów 

nad pomieszczeniami ogrzewanymi oraz tarasów na gruncie”, 

� SKB RADOMSKO Sp. z o.o. – wybrane  realizacje  inwestycji budowlanych 

na terenie miasta Łodź.  

Jako ostatni został przeprowadzony wykład Sponsora Głównego – Klastra 

Budownictwa Modułowego, który dotyczył innowacyjnego prefabrykatu betonowego  

Q-modułu. 

Na zakończenie części konferencyjnej głos zabrał Sekretarz  Generalny PZITB  

Wiktor Piwkowski, który podkreślił istotę aktywności młodego pokolenia inżynierów  

w strukturach PZITB. 



 

Wystąpienie Pana Wiktora Piwkowskiego (na zdjęciu z prawej) - Sekretarza generalnego PZITB oraz opiekuna 
Młodej Kadry.  

  

Realizacja części naukowo-technicznej XIV Krajowego Zjazdu Młodej Kadry PZITB  

 

 

 



Sobota, 17 października 2015r. 

Drugi dzień zjazdu rozpoczęty został od wyjścia na budowę jednej z największych 

obecnie inwestycji w kraju – dworca Nowa Łódź Fabryczna (zdjęcia poniżej), gdzie delegaci 

zostali przyjęci przez koordynatora robót – mgr. inż. Łukasza Majchrzaka. 

Po południu mieliśmy przyjemność uczestnictwa w uprzednio przygotowanej grze 

miejskiej, co miało na celu zwiedzenie najciekawszych miejsc miasta Łódź. Uczestnikom 

zabawy przydzielono jedną z dwóch tras, w trakcie których mogli poznać takie miejsca jak 

Rynek Manufaktury, Muzeum Kanału Dętka, Pasaż Róży przy ul. Piotrkowskiej 3, punkt 

widokowy na 15. piętrze  budynku Textilimpex, kamienicę „Pod Gutenbergiem” przy ul. 

Piotrkowskiej 86, teren OFF Piotrkowska, okolice budowy trasy W-Z. Na każdym z tych 

punktów delegaci mieli do rozwiązania zagadki, w których należało wykazać się znajomością 

sztuki budowlanej oraz logicznym myśleniem. 

 

 

 Budowa dworca Nowa Łódź Fabryczna 


