
1. ORGANIZATOR KONFERENCJI 

  Polski Związek Inżynierów  
  i Techników Budownictwa  
  Oddział Małopolski w Krakowie 

2. OBSŁUGA PRASOWA I PATRONAT 
MEDIALNY 

 

 

    
 

3. KOMITET NAUKOWY 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA, dr h.c.m.- przewodniczący 

Dr hab. inż. Tomasz BŁASZCZYŃSKI, prof. PP 

Dr hab. inż. Lucyna DOMAGAŁA, prof. PK -wiceprzewodnicząca 

Dr hab. inż. Wit DERKOWSKI 

Prof. dr hab. inż. Andrzej GARBACZ 

Dr inż. Maciej GRUSZCZYŃSKI  

Dr hab. inż. Tomasz SIWOWSKI, prof. PRz. 

Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew ZUZIAK 

4. KOMITET ORGANIZACYJNY 

Mgr inż. Stanisław NOWAK - przewodniczący 

Dr hab. inż. Janusz RUSEK - AGH w Krakowie  

Adrian BIELAK - Koło Młodych OM PZITB  

5. DANE DO KORESPONDENCJI 

IV  KONFERENCJA „TECH-BUD'2019” 

PZITB Oddział Małopolski w Krakowie 

ul. Straszewskiego 28 
                                   31-113 K r a k ó w  

tel./fax.: (12) 421 47 37, t. 519 197 983 
e-mail: techbud@pzitb.org.pl 

6. TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI 

Obrady i imprezy towarzyszące Konferencji 
odbywać się będą w Krakowie w Hotelu 
Sympozjum przy  ul. Kobierzyńskiej 47                               
w dniach: 13 - 15 listopada 2019 roku 

7. CEL I TEMATYKA KONFERENCJI 

Głównym celem konferencji jest prezentacja 
najnowszych rozwiązań projektowych, 
technologicznych, materiałowych w polskim 
budownictwie oraz wyników badań                   
związanych  z ich wdrażaniem, a także 
problemów  okołobudowlanych związanych                                    
z funkcjonowaniem współczesnych miast. 

Konferencja obejmować będzie następującą 
tematykę: 

A. zastosowanie nowoczesnych materiałów                  
i technologii budowlanych we 
współczesnych polskich realizacjach 

B. problemy technologiczno-materiałowo-
konstrukcyjne  we współczesnych 
realizacjach 

C. nowoczesne metody projektowania,  
wykonawstwa i zarządzania w budownictwie  

D. problemy infrastruktury miast  

E. zagadnienia współczesnej architektury                     
i urbanistyki 

 

Zasadniczy obieg korespondencji związany  
z uczestnictwem, wpłatami i zgłoszeniem 
przewidujemy na drodze elektronicznej: 

e-mail: techbud@pzitb.org.pl 

www.tech-bud.pzitb.org.pl 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Przewiduje się następujące warunki 
uczestnictwa w Konferencji: 

 udział bez referatu, 

 udział ze zgłoszonym referatem, 

 udział z wystąpieniem promocyjnym*, 

 udział w wystawie*. 

Koszt uczestnictwa w Konferencji  obejmuje: 

 materiały konferencyjne, 

 wyżywienie, 

 udział w imprezach towarzyszących, 

 zakwaterowanie w pokojach                                           

2-osobowych, 

wynosi: 

- 1 000,00 brutto, (813 PLN netto ) - bez noclegów 

- 1 300,00 brutto,  (1 056,91 PLN netto) - z noclegami 

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 

- 307,50 brutto  ( 250,00 PLN netto) 

Przy wpłacie do 30 czerwca 2019 r.               
przewidziano rabat w wysokości 100 PLN brutto 

Należność za udział w Konferencji należy 
wpłacić do 12 października  2019 r. na konto 
bankowe Konferencji: 
 

PZITB OM/Kraków 
Bank Millenium O/Kraków 

60 1160 2202 0000 0000 4939 39 67 

z dopiskiem „TECH-BUD'2019” 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną: 
 

e-mail: techbud@pzitb.org.pl 
 

www.tech-bud.pzitb.org.pl 
 

*koszt  zgodnie  z cennikiem  organizatora 
 
 
 

 

mailto:techbud@pzitb.org.pl
mailto:techbud@pzitb.org.pl


9. ZGŁASZANIE REFERATÓW 

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

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

Wskazane przez Komitet Naukowy referaty 
będą skierowane do publikacji w polskich 
czasopismach. 

Zgłoszenia 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 5 grup tematycznych 

Konferencji. 
 

 

Po wstępnej kwalifikacji, referat należy 
przygotować wg instrukcji zamieszczonej                 
na stronie internetowej:   

      www.tech-bud.pzitb.org.pl                                        
i przesłać Organizatorom w terminie do  

             30 sierpnia 2019 r. 
 

Referat wraz z rysunkami nie powinien 
przekraczać 10 stron. 

10. TERMINY 

 Zgłoszenie referatu 

 - do 30 czerwca 2019 r. 

 

 Decyzja o kwalifikacji referatu do druku 

 - do 20 lipca 2019 r. 

 

 Przesłanie tekstu referatu  
 

- do 30 sierpnia 2019 r. 
 

 

 Ostateczne zgłoszenie uczestnictwa  
i wniesienie opłaty za Konferencję 
 

 - do 12 października 2019 r. 

 

 Publikacja na stronie internetowej 
Szczegółowego Programu Obrad 
Konferencji 
 

 - koniec października 2019 r. 

 

 Obrady Konferencji 

 13 - 15 listopada 2019 r. 

 

e-mail: techbud@pzitb.org.pl 
 
 

„Karta Zgłoszenia“ do pobrania ze strony: 
 

 

www.tech-bud.pzitb.org.pl 
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