
 
ZAPRASZAMY DO ZAPISYWANIA SIĘ 

na Kurs budowlany 
przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane 

Kurs jesienny w trybie on-line w nowej formule 
przewidywany termin kursu: 10.03.2023* ÷ 14.05.2023 

 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Oddział w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych  

do zapisywania się na wykłady Kursu budowlanego. Zapraszamy wszystkie osoby  - te które przygotowują się do 

egzaminu - ale także osoby, które chcą uzupełnić bądź zaktualizować swoją wiedzę.  

 

Wykłady poprowadzą doświadczeni specjaliści, legitymujących się dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem 

zawodowym, którzy podczas wykładów w trybie on-line chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, wątpliwości 

związane z zagadnieniami: 

 

− Prawo zamówień publicznych 

− BHP, Kodeks pracy i przepisy wykonawcze 

− Prawo budowlane, przepisy KC i KPA 

− Geodezja i kartografia 

− Konstrukcje budowlane, przepisy techniczno-budowlane 

− Systemy oceny zgodności. Wyroby budowlane 

− Sieci, instalacje, urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne 

− Samorząd zawodowy 

− Normalizacja 

− Zagospodarowanie przestrzenne 

− Sieci, instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

− Umowy o roboty budowlane, gwarancje zapłaty, prawo autorskie, służebność gruntowa, obszar 

oddziaływania obiektu budowlanego 

− Ochrona przeciwpożarowa 

− Drogi publiczne, koleje i mosty 

 

 

UWAGA! Uczestnicy kursu będą mogli zakupić program do ćwiczeń na egzamin ustny, bądź pisemny  

(na komputer lub android) oraz wybrane do zakresu i specjalności materiały. 

Zajęcia na kursie weekendowym tradycyjnie planowane są od piątku do niedzieli: 

w piątki:  od godz. 16.45 - po 4 - 5 godz. 

w soboty:  od godz. 9.00 - po 4 - 6 godz. 

w niedziele:  od godz. 9.00 - po 4 - 6 godz. 

 

Rezerwacji miejsca na kurs można dokonać przesyłając na naszą pocztę kursy@pzitb.lodz.pl wypełniony i 

podpisany formularz zgłoszeniowy, dostępny na naszej stronie www.pzitb.lodz.pl w zakładce kursy. 

 

 

Uwaga: 

 

Uregulowanie przez uczestnika zaliczki w wysokości 70% należności za udział w kursie na co najmniej 
7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu gwarantuje udział w kursie. W przypadku rezygnacji, należy ją 
złożyć w formie pisemnej nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. 

Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w szkoleniu w wys. 
100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania pełnej opłaty. Po uregulowaniu 
płatności wystawiona zostanie faktura VAT – zgodnie z danymi podanymi w formularzu. 

PZITB zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu. 

 

Prosimy o zaglądanie na nasza stronę, wkrótce podamy ustalone terminy zajęć oraz cenę kursu. 

Organizatorzy 
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