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Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Inżynierów Dorad-
ców i Rzeczoznawców postanowiło 
zorganizować drugą w tym roku kon-
ferencję poświęconą wykorzystaniu 
środków publicznych w inwestycjach 
budowlanych – tym razem w kontek-
ście doświadczeń sąsiednich krajów 
unijnych.
Waga stojących przed nami zadań jest 
bowiem nie do przecenienia: Plan Mar-
shalla z XX wieku znalazł, dla Polski, swe 
urzeczywistnienie w XXI wieku i jedynie 
od nas zależy, czy zmarnujemy, czy wy-
korzystamy tę szansę.
Środowisko nasze reprezentujące je-
den z podmiotów procesu inwestycyj-
nego – konsulting inżynierski – dyspo-
nuje ogromnym potencjałem wiedzy, 
doświadczenia i umiejętności i pragnie 
wnieść swój wkład w ogólną debatę, 
przyczyniając się do zniesienia barier 

hamujących realizację projektów infra-
strukturalnych. 
Chcemy także uczyć się od innych, 
aby nie popełniać tych samych błę-
dów, czy nie szukać rozwiązań daw-
no już odkrytych –  zaprosiliśmy więc 
przedstawicieli innych krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej – podobnie jak 
my nowych członków Unii Europej-
skiej do podzielenia się z nami swymi 
doświadczeniami, a także przedstawi-
cieli międzynarodowych organizacji 
inżynierskich EFCA (European Federa-
tion of  Engineering Consultancy As-
sociations) i FIDIC (International Fede-
ration of Consulting Engineers), którzy 
mogą zaproponować nam sprawdzo-
ne już know-how.
Naszym partnerem w tych wysiłkach 
jest – nie bez przyczyny – Polskie Sto-
warzyszenie Beneficjentów Funduszy 
Pomocowych – reprezentant podmio-

tów zainteresowanych efektywnym wy-
korzystaniem środków unijnych.
Mamy więc zaszczyt zaprosić Państwa do 
wzięcia udziału w międzynarodowej kon-
ferencji „Praktyczne aspekty wdrażania 
projektów infrastrukturalnych w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej”, która od-
będzie się w dniach 23–24 października 
2008 w hotelu Marriott w Warszawie.
Konferencja została objęta honorowym 
patronatem przez: 
n  pana Stanisława Gawłowskiego, sekre-

tarza stanu w Ministerstwie Środowiska
n  pana Jacka Sadowego, prezesa Urzę-

du Zamówień Publicznych
n  Ministerstwo Infrastruktury
oraz patronatem merytorycznym
n  pana Panosa Panagopoulosa, prezesa 

EFCA
n  pana Enrico Vinka, dyrektora FIDIC 
Zapraszam do udziału!

Krzysztof Woźnicki

Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców 
i Rzeczoznawców  zaprasza
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„Praktyczne aspekty wdrażania
projektów infrastrukturalnych

współfinansowanych
z funduszy unijnych w krajach

Europy Środkowo-Wschodniej”

www.konferencja.sidir.pl

www.sidir.pl        e-mail: biuro@sidir.pl

Warszawa, 23–24 października 2008, hotel Marriott

10.00–10.15
otwarcie konferencji przez prezesa UZP

10.30–11.10
wystąpienia przedstawicieli EFCA, FIDIC, SIDiR

11.00–13.30
prawne unormowania zamówień publicznych w praktyce

13.30–17.00
wymiana doświadczeń oraz informacji na temat
praktycznych metod rozwiązywania problemów

20.00–23.00
uroczysta kolacja w hotelu

10.00–13.30
wykorzystanie warunków kontraktowych FIDIC

w zamówieniach publicznych

13.30–14.30
lunch

14.30–16.00
„Business Mixer” (spotkanie CEEC)




