
   
  1.  ORGANIZATOR  KONFERENCJI 
 

 

Polski  Związek  Inżynierów 
i  Techników  Budownictwa 

            Oddział Małopolski w Krakowie 
 

            Centrum Usług Techniczno-   
Organizacyjnych Budownictwa 

 

 

2. PATRONAT  KONFERENCJI 
 

Polski  Związek  Inżynierów 
i  Techników  Budownictwa 

            Oddział Małopolski w Krakowie 
 

Obsługa  prasowa  i  patronat  medialny 

………………………………………………….. 

.............................................................................. 
…………..........” 

  3.  KOMITET  NAUKOWY  
        

  Prof.  dr hab. inż. Kazimierz  FLAGA  -  przewodniczący 

  Dr inż.  Marian  PŁACHECKI - v-ce przewodniczący         
 

 

  4.  KOMITET  ORGANIZACYJNY 
 

Mgr inż.  Stanisław  NOWAK  -  przewodniczący 
Dr inż.  Maciej  GRUSZCZYŃSKI -v-ce przewodniczący 

Dr inż.  Małgorzata  LENART  -  sekretarz 
   

  5.  DANE  DO KORESPONDENCJI 
 

 I  Konferencja 
„TECH-BUD. Kraków’2012” 

 

PZITB-CUTOB  O/Kraków 

ul. Straszewskiego  28 
31-113   K R A K Ó W 

 

tel./fax: (012) 421-47-37 
e-mail: techbud@pzitb.org.pl 

 
  6.  TERMIN  I  MIEJSCE  KONFERENCJI  
 

Obrady  i   imprezy   towarzyszące   Konferencji 
odbywać    się     będą   w  Krakowie    

w   dniach:  21 - 23 listopada 2012 roku. 
 

Szczegóły dotyczące miejsca Konferencji 
Zostaną podane w Komunikacie nr 2 

 

  7.  CEL  I  TEMATYKA  KONFERENCJI  
 

 Celem konferencji jest prezentacja 
najnowszych rozwiązań projektowych, 
materiałowych i technologicznych oraz wyników 
badań związanych z wdrażaniem i stosowaniem 
nowatorskich rozwiązań w budownictwie 
Konferencja obejmować będzie następującą 
tematykę: 
 

A. nowoczesne rozwiązania technologiczne 
i projektowe w budownictwie, 

B. prawne i techniczne aspekty wykonywania 

i napraw konstrukcji betonowych, 

C. oddziaływanie ustawy prawo zamówień 
publicznych i kryterium „najniższej ceny” na 
wdrażanie nowych technologii, konieczność 
wprowadzenia zmian, 

D. zagrożenia związane z błędami popełnianymi 
podczas wdrażania nowych rozwiązań 

materiałowo-technologicznych, 

E. trwałość i ochrona przed korozją konstrukcji 
żelbetowych, stalowych, drewnianych 

i murowych,  

F. modelowanie procesów degradacji materiału  

 konstrukcji, badania laboratoryjne,  

G. metody diagnostyki konstrukcji,  

H. współczesne tendencje w budownictwie. 

 

 

 
  8.  WARUNKI  UCZESTNICTWA 
 
       Przewiduje się następujące warunki uczestnictwa 
        w konferencji: 
 

 Udział ze zgłoszeniem referatu. 

 Udział bez referatu. 

 Udział z wystąpieniem promocyjnym. 

 Udział w wystawie. 
 

Do uczestnictwa w konferencji 
zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych przedstawioną 
tematyką 

        Koszt netto uczestnictwa w Konferencji, który 
obejmuje: 

 materiały konferencyjne, 

 wyżywienie, 

 udział w imprezach towarzyszących, 

 zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych. 

 

wynosi 590 PLN netto (725,70,- brutto) – bez noclegu 

 800 PLN netto (984,00,- brutto) – z noclegami 
 

Należność  za  udział  w  Konferencji 
należy  wpłacać do  30 września 2012 r. 

na  konto  bankowe  konferencji: 
 

 

PZITB-CUTOB O/Kraków 

Bank  Millennium  O/Kraków 
57116022020000000034887477 

z dopiskiem „TECH-BUD’2012” 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonych 
„Kartach uczestnictwa” lub drogą elektroniczną: 

www.tech-bud.pzitb.org.pl 



 
  9.  ZGŁASZANIE  REFERATÓW 
 

      Zapraszamy  do  zgłaszania referatów, które 
powinny zawierać prace oryginalne, dotychczas 
nie publikowane. 
 

  Do druku, przyjęte będą prace po pozytywnej 
recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. 

 
 

Zgłoszenie referatu drogą elektroniczną lub 
 na załączonej „Karcie uczestnictwa” 
 winno zawierać następujące dane: 

 

 Nazwisko i imię autora (autorów) referatu, 
tytuły, stopnie naukowe i zawodowe,  

               miejsce pracy. 
 

 Tytuł referatu. 
 

 Krótkie streszczenie (1 strona A4), 
zawierające tezy referatu oraz propozycję 
przyporządkowania do jednej z 8 grup 
tematycznych. 

 
Po otrzymaniu zgłoszeń i wstępnej kwalifikacji 

organizatorzy konferencji prześlą Autorom 
referatów „Instrukcję” dotyczącą przygotowania 
tekstu. 

 
Referat wraz z rysunkami nie może 

przekraczać 10 stron. 

        
  10.  TERMINY 
 

 Wstępne zgłoszenie referatu 
                   -   do  30  maja  2012 

 

 Decyzja o kwalifikacji referatu do druku 
                   -   do  15  czerwca  2012 

 

 Przesłanie tekstu referatu 
                   -   do  6  lipca  2012 

 

 Ostateczne zgłoszenie uczestnictwa 
                   i wniesienie opłaty za Konferencję 

                   -   do  30 września  2012 
 

 Publikacja na stronie internetowej 
Szczegółowego Programu Obrad 
Konferencji 

                   -   październik  2012 

 

 Obrady Konferencji 
                   21 - 23  listopada  2012 
 
 

 
 

 
I  KONFERENCJA 

Techniczno-Budowlana 
na temat: 

 

PROBLEMATYKA PROJEKTOWANIA 
 I WYKONAWSTWA W ASPEKCIE 

STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII  
I MATERIAŁÓW  W BUDOWNICTWIE, 

NORMY EUROPEJSKIE – TEORIA 
A PRAKTYKA 

 

„TECH-BUD’2012” 
 

 

 
 

Oddział Małopolski 
w Krakowie 

 

KRAKÓW 
21 - 23 listopada 2012 

 
 

 
 
 

 

K O M U N I K A T   NR  1 
 



 


