
IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA RADA IZBY

Kraków, 12 września 2017 r.
L.dz. 605/MPOIA/2017

Koleżanki i Koledzy Architekci,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, piątej już edycji konferencji organizowanej przez Radę
MałopolskiejOkręgowej IzbyArchitektów RP.

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP od kilku lat jest organizatorem konferencji tematycznych.
Pierwsza dotyczyła problemów rozwoju uzdrowisk (Krynica-Zdrój, 2012), podczas drugiej konferencji
dyskutowano o przestrzeni publicznej (Szczawnica, 2013), tematem trzeciej było prawo inwestycyjne (Krynica-
Zdrój, 2015), natomiast czwarta (Krynica-Zdrój 2016) dotyczyła Domu dla rodziny i Kodeksu urbanistyczna—

budowlanego.

W tym roku przygotowujemy konferencję pt.: Przestrzeń i ekonomia, która odbędzie się w dniach
27 — 28 października 2017 roku'w hotelu „Krynica”, w Krynicy-Zdroju. Honorowy Patronat nad konferencją
objął Pan Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury i Budownictwa, a także Pani Małgorzata Stręciwilk -

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencję kierujemy do grup społecznych związanych z procesami przygotowania i realizacji inwestycji.

Wybór najkorzystniejszej oferty nie powinien opierać się głównie na kwestiach cenowych. Bardzo ważne jest,
aby działania inwestycyjne, szczególnie w przestrzeni publicznej, były realizowane przez najlepszych
fachowców. Problematyka konferencji dotyczy szerokiego zakresu regulacji prawnych: Ustawy prawo
zamówień publicznych, Kodeksu urbanistyczna-budowlanego, Ustawy o zawodzie architekta, inżyniera
budownictwa i urbanisty, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.

Mając nadzieję na uczestnictwo, prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wypełnienie załączonej karty
zgłoszeniowe] i przesłanie do dnia 26 września br. na podany adres e-mail: malopolska@lzbaarchitektow.pl.
Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Program konferencji prześlemy w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku

arch. Marek Tarko
PrzewodniczącyRady
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