
 
Z wielką przyjemnością informujemy, że zamierzamy 

w 2023 roku reaktywować i zorganizować Konferencję 
Naukowo-Techniczną: 

 

„Aktualne Problemy w Budownictwie Ogólnym 
i Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych  

– BUDIN 2023” 
 

Twórcą koncepcji i formatu konferencji pod szeroko pojęciową 

nazwą BUDIN jest dr inż. Andrzej Czemplik (Politechnika 

Wrocławska), który organizował ją cyklicznie w latach 1997 - 

2004. Po 25 latach od pierwszego BUDIN’u odbywa długo 

wyczekiwana reaktywacja tego wydarzenia. Niezmiennie ideą 

przewodnią programu Konferencji pozostaje budownictwo 

ogólne i inżynieria przedsięwzięć budowlanych, jako proces 

interdyscyplinarny, w którego przygotowaniu uczestniczą 

osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy oraz spojrzenie 

naukowe i praktyczne.  

Konferencja „ BUDIN 2023” planowana jest w dniach od 30 do 

31 marca 2023 r. 

Zakwalifikowane artykuły będą mogły zostać, po pozytywnym 

zrecenzowaniu, w czasopismach: 

- „ Materials”, 140 punktów wg listy MEiN, IF=3,623, 

- „Materiały Budowlane” , 100 punktów wg listy MEiN, 

- “Builder”, 40 punktów wg listy MEiN, 

- „Przegląd Budowlany”, 40 punktów wg listy MEiN, 

- „Izolacje”, 20 punktów wg listy MEiN. 
 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów zakwaterowania, 

delegacji oraz kosztów publikacji w czasopismach. 
 

Licząc na Państwa niezawodny udział mamy nadzieję na ważną 

dla wszystkich wymianę doświadczeń, prowadzoną 

w przyjaznej atmosferze w pięknej Szklarskiej Porębie. 
 

                              Serdecznie Zapraszamy! 

Organizatorzy 
Krzysztof Schabowicz 
Jarosław Konior 
Mariusz Szóstak 

 

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI (TOPICS) 

• budownictwo ogólne  

• remonty i modernizacja obiektów budowlanych  

• badania, badania nieniszczące, diagnostyka 

materiałów i obiektów budowlanych  

• fizyka budowli, budownictwo zrównoważone  

i efektywność energetyczna budynków  

• komputerowe metody modelowania i projektowania 

obiektów budowlanych 

• technologia i zarządzanie w budownictwie 

 

 

 

TERMINY (DEADLINES) 
 

• przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji, 

tematu referatu, informacji o eksponatach na 

wystawę lub o wystąpieniu promocyjnym 

……...........................................................  31.01.2023 

• przesłanie przez organizatorów informacji 

o zakwalifikowaniu tematu referatu i wzoru jego 

przygotowania  .......................................  14.02.2023 

• nadesłanie pełnego tekstu artykułu do wybranego 

czasopisma ………………………………………...... 28.02.2023 

• opublikowanie artykułu w wybranym czasopiśmie 

…………… zgodnie z harmonogramem wydawniczym  

 

 

 

 
 

AKTUALNE PROBLEMY W BUDOWNICTWIE 
OGÓLNYM I INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ 

BUDOWLANYCH  
 

CURRENT PROBLEMS OF CONSTRUCTION AND 
ENGINEERING ENTERPRISES 

 
KOMUNIKAT  NR 1 

ANNOUNCEMENT no1  

 

Wrocław, Szklarska Poręba, 30 - 31 marca 2023 r. 

                                                         
VII KONFERENCJA 

 NAUKOWO-TECHNICZNA 
 

VIIth  SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE  
 

 

 

    
 

 



 

 

Tradycyjnie w ramach Konferencji przewidywana jest jak 

zwykle atrakcyjna wycieczka. Szczegóły związane z wycieczką 

zostaną podane w następnym komunikacie. 

 
 

MIEJSCE KONFERENCJI (CONFERENCE VENUE) 

Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 marca 2023 roku 

w Hotelu Interferie Sport Bornit w Szklarskiej Porębie 

ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba 

Telefon: 75 612 17 24 

 

LOKALIZACJA I DOJAZD 

 

 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (APPLICATION) 

Zgłoszenie tematu referatu prosimy przesłać na adres e-mail: 

marek.sawicki@pwr.edu.pl                     
 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, wystąpień 

promocyjnych lub wystaw sponsorów prosimy przesłać na 

adres e-mail: mariusz.szostak@pwr.edu.pl                     

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: 

http://kbo-wbliw.pwr.edu.pl/konferencja-budin 

 

 

ORGANIZATORZY (ORGANIZERS) 

 
Katedra Budownictwa Ogólnego 
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 
Politechniki Wrocławskiej 

 
Kierownik Katedry -  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz 

 
 
 

PATRONI (PATRONS) 
 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego  

Politechniki Wrocławskiej 

Dziekan -  Dr hab. inż. Danuta Bryja, profesor uczelni  

 

 
 

Sekcja Fizyki Budowli KILiW PAN 

Przewodniczący - Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin 

Wiceprzewodniczący -  Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak 

Sekcja Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN 

Przewodniczący - Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde 

 
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Przewodniczący - Mgr inż. Janusz Szczepański 

 
Komisja Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów 

Budowlanych, PZITB Oddział Wrocław 

Przewodniczący Komisji – Dr inż. Zygmunt Matkowski  

 

 
 

PATRONAT  MEDIALNY (MEDIA PATRONAGE) 

“Materiały Budowlane” 

Redaktor Naczelny – Mgr inż. Krystyna Wiśniewska 

„Przegląd Budowlany” 

Redaktor Naczelny - Mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska 

„Builder” 

Redaktor Naczelny – Mgr inż. Danuta Burzyńska 

„Izolacje” 

Redaktor Naczelny – Monika Mucha 

 

KOMIET HONOROWY KONFERENCJI 
 

Prof. dr inż. Kazimierz Czapliński 
Prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński 

Dr inż. Andrzej Czemplik 
 

KOMITET NAUKOWY (SCIENTIFIC COMMITTEE) 
 

Dr hab. inż. Jarosław Konior, prof. uczelni       - przewodniczący (chairman) 
 

Dr inż. Marek Sawicki   - sekretarz naukowy (secretary) 
Dr inż. Tomasz Gorzelańczyk  - sekretarz naukowy (secretary) 
 
Prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa  - członek (member) 
Prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec   - członek (member) 
Prof. dr hab. inż. Henryk Nowak   - członek (member) 
Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz  - członek (member) 
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina - członek (member) 
Prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka  - członek (member) 
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz  - członek (member) 
Dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. uczelni  - członek (member) 
Dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. uczelni   - członek (member) 
Dr hab. inż. Artur Kisiołek, prof. uczelni  - członek (member) 
Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. uczelni  - członek (member) 
Dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. uczelni - członek (member) 
Dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni - członek (member) 
Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. uczelni - członek (member) 
Dr hab. inż. Anna Ostańska, prof. uczelni  - członek (member) 
Dr hab. inż. Adam Rak, prof. uczelni  - członek (member) 
Dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. uczelni - członek (member) 
Dr hab. inż. Elżbieta Szafranko, prof. uczelni  - członek (member) 
Dr inż. Piotr Berkowski, prof. uczelni  - członek (member) 
Dr inż. Daniel Wałach    - członek (member) 
   

KOMITET ORGANIZACYJNY (ORGANIZING COMMITTEE) 
Dr inż. Mariusz Szóstak       przewodniczący (chairman) 
Dr inż. Paweł Noszczyk         wiceprzewodniczący (vice-chairman) 
 
Dr inż. Łukasz Nowak                   - sekretarz(secretary) 
Dr inż. Mariusz Rejment                  - sekretarz(secretary) 
 
Dr inż. Ryszard Antonowicz      - członek (member) 
Dr inż. Grzegorz Dmochowski   - członek (member) 
Dr inż. Angieszka Dziadosz   - członek (member) 
Dr inż. Krzysztof Gawron   - członek (member) 
Dr inż. Tomasz Kania    - członek(member) 
Dr inż. Adam Klimek    - członek (member) 
Dr inż. Zygmunt Matkowski    - członek (member) 
Dr inż. Jerzy Szołomicki   - członek (member) 
Dr inż. Mateusz Szymków   - członek (member) 
Dr inż. Łukasz Zawiślak   - członek (member) 
Mgr inż. Tomasz Stachoń   - członek (member) 
Mgr inż. Mateusz Napiórkowski   - członek (member) 
 
 

mailto:marek.sawicki@pwr.edu.pl
mailto:mariusz.szostak@pwr.edu.pl
http://kbo-wbliw.pwr.edu.pl/konferencja-budin

