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W trakcie konferencji zostaną wręczone statuetki EXPERT 2014 firmom z branży technologii bezwykopowych za innowacyjność ich 

produktów i technologii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych. Zapraszamy wszystkie chętne firmy i instytucje do wzięcia udziału 

w konkursie.

Firmy mogą zgłaszać swoje produkty i technologie w następujących kategoriach:

I. Bezwykopowa budowa w latach 2012-2013

II. Bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana) w latach 2012-2013

III. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz 

diagnostyce sieci podziemnych za lata 2012-2013

Więcej na stronie internetowej

STATUETKI EXPERT 2014

● Awarie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyczyny i konsekwencje

● Stan techniczny sieci podziemnych (oceny i zarządzanie)

● Eksploatacja przewodów infrastruktury podziemnej

● Monitoring sieci, badania diagnostyczne

● Bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski i inne (przykłady realizacyjne)

● Bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje, rekonstrukcje, wymiany  (przykłady realizacyjne)

● Rury stosowane w technologiach bezwykopowych

● Materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infrastruktury podziemnej 

● Urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych

● Urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych

● Zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budowy i odnowy sieci podziemnych

● Tunele wielkogabarytowe

TEMATYKA KONFERENCJI

08.04.2014 (Wtorek)

10:00 - 18:00 – Organizacja stanowisk wystawienniczych przez wystawców w Hotelu Uroczysko  

16:00 – Otwarcie biura konferencyjnego w części wystawienniczej Hotelu Uroczysko, kwaterowanie uczestników, przekazywanie 

materiałów konferencyjnych (biuro będzie czynne do godz. 21:00)

18:00 – Uroczyste otwarcie wystawy (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz możliwość jej zwiedzania do godz. 20:00

20:00 – Obiadokolacja

09.04.2014 (Środa)

07:00 - 08:00 – Śniadanie

08:00 – Otwarcie biura konferencyjnego i wystawy (biuro będzie czynne do godz. 18:30)

08:30 - 14:00 – Obrady konferencyjne (z przerwą kawową i zwiedzaniem wystawy) 

14:00 - 15:00 – Obiad 

15:30 - 18:00 – Obrady konferencyjne (z przerwą kawową i zwiedzaniem wystawy) 

19:00 – Uroczysta kolacja z udziałem zespołu muzycznego połączona z wręczeniem statuetek laureatom konkursu „EXPERT 2014” oraz 

pamiątkowych grawertonów sponsorom

10.04.2014 (Czwartek)

07:00 - 08:00 – Śniadanie

08:00 – Otwarcie biura konferencyjnego i wystawy (biuro będzie czynne do godz. 14:00)

08:30 - 14:00 – Obrady konferencyjne (z przerwą kawową i zwiedzaniem wystawy), ok. 14:00 zakończenie obrad 

14:00 - 15:00 – Obiad 

PROGRAM RAMOWY

Termin nadsyłania referatów upływa 28.02.2014r.

 Prezentacja książki: "Tunele wieloprzewodowe dawniej i współcześnie" - Madryas C., Politechnika Wrocławska

 Technologie bezwykopowe na czasy kryzysu - Kuliczkowski A., Politechnika Świętokrzyska

 Badania rozkładu naprężeń w konstrukcji liner'a podczas realizacji odnowy kolektora betonowego - Fyall Z., Madryas C.,

Wysocki L., Politechnika Wrocławska 

 Trój- i cztero- parametryczna matryca szacowania ryzyka awarii infrastruktury podziemnej - Rak J., Tchórzewska-Cieślak B.,

Politechnika Rzeszowska 

 Technologie bezwykopowe w Ameryce Północnej - McKim R., Centrum Technologii Bezwykopowych Uniwesytet Techniczny

w Luizjanie

 Najnowsze technologie bezwykopowe w Japonii - Kusuda T., Uniwersytet Kitakyushu w Japonii 

 Technologie bezwykopowe - sposobem na redukcję emisji CO2 - Nenadálová L., Czeski Techniczny Uniwersytet w Pradze

 Klasyfikacja uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych z użyciem systemu wspomagania decyzji - propozycja metody

i aplikacja - Przybyła B., Politechnika Wrocławska 

 Metoda ABCDE zarządzania stanem technicznym przewodów kanalizacyjnych - Kuliczkowska E., Politechnika Świętokrzyska

Wybrane problemy dokładności wbudowania przewodów podziemnych w bezwykopowej budowie – Zwierzchowska A.,

Politechnika Świętokrzyska

 Zdarzenia niepożądane w technologii HDD - Gierczak M., Politechnika Świętokrzyska

Wietnam i zastosowania technologii bezwykopowych w Wietnamie - Le Quang Phu, Steering Center of the Urban Flood Control

Program in Ho Chi Minh City

 Kryterium statyczno-wytrzymałościowe w doborze bezwykopowej technologii rehabilitacji przewodów wodociągowych –

Parka A., Politechnika Świętokrzyska

Wpływ instalacji prelinera w technologii CIPP na nośność rur betonowych - Mogielski K., Politechnika Świętokrzyska 

 Tunelowanie wielkogabarytowe z zastosowaniem urządzeń tarczowych o przekroju prostokątnym - Fujawa M., Politechnika

Świętokrzyska

REFERATY NAUKOWE (zgłoszone przed 31.10.2013r.)



Współorganizatorzy:

Dudlik Włodzimierz Aquanet Poznań S.A., przewodniczący Rady PFTT

Jakuta Dorota Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", dyrektor 

Karpiński-Rzepa Mariusz Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, redaktor naczelny

Lipczyński Benedykt Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., 

wiceprezes Zarządu PFTT 

Milcarz Henryk Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o., prezes

Pieniążek Andrzej Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa, przewodniczący

Przedstawiciele firm sponsorujących:

Bachan Arkadiusz                        PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. 

Blejsz Jakub BLEJKAN Sp. z o.o.

Nowak Zbigniew CONSOLIS Polska Sp. z o.o.

Polczyk Ireneusz TECO Sp. z o.o.

Połańska-Zorychta Katarzyna STEINZEUG-KERAMO Sp. z o.o.

Skomorowski Lech HOBAS System Polska Sp. z o.o. 

Zbyszewski Bogusław BARTHAUER / P.A. NOVA S.A.

Kuliczkowski Andrzej przewodniczący 

Kuliczkowska Emilia sekretarz ds. organizacyjnych

Lisowska Justyna sekretarz ds. konkursu EXPERT 2014 

Pawlusińska Beata kierownik biura konferencyjnego

Gierczak Maria członek Komitetu Organizacyjnego 

Kuliczkowski Jerzy sekretarz ds. marketingu

Zięba Krzysztof sekretarz ds. wystawy konferencyjnej

KOMITET NAUKOWY

HONOROWY KOMITET ORGANIZACYJNY

KOMITET ORGANIZACYJNY 

Kuliczkowski Andrzej Politechnika Świętokrzyska, profesor, prezes Zarządu Polskiej 

Fundacji Technik Bezwykopowych, przewodniczący konferencji

Ariaratnam Samuel T. Uniwersytet Stanowy w Arizonie, profesor, były prezes ISTT, USA

Bielecki Rolf Europejskie Forum Konstrukcji Podziemnych (EFUC), 

przewodniczący, Niemcy

Bolt Adam Politechnika Gdańska, profesor 

Dąbek Lidia Politechnika Świętokrzyska, profesor, dziekan Wydziału Inżynierii

Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej

Dąbrowski Wojciech Politechnika Krakowska, profesor, członek Rady PFTT 

Keh – Jian (Albert) Shou Uniwersytet Narodowy Chung-Hsing, profesor, Tajwan 

Kuliczkowska Emilia Politechnika Świętokrzyska, doktor, sekretarz ds. naukowych 

Kusuda Tetsuya Uniwersytet Kitakyushu, profesor, wiceprezes JSTT, Japonia 

Madryas Cezary Politechnika Wrocławska, profesor, prezes PSTB 

McKim Robert Centrum Technologii Bezwykopowych, Uniwersytet Techniczny 

w Luizjanie, doktor, USA 

Nenadálová Lucie Czeski Techniczny Uniwersytet w Pradze, doktor, Czechy 

Piechurski Florian Politechnika Śląska, docent 

Rak Janusz Politechnika Rzeszowska, profesor 

Stein Dietrich Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH, profesor, Niemcy 

Stein Robert Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH, doktor, Niemcy 

Sterling Raymond L. Centrum Technologii Bezwykopowych, Uniwersytet Techniczny 

w Luizjanie, profesor, USA 

Wiśniowski Rafał Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, profesor, 

członek Rady PFTT

ZŁOTY SPONSOR

PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o.

PLATYNOWY SPONSOR

STEINZEUG-KERAMO Sp. z o.o.

PLATYNOWY SPONSOR

BARTHAUER / P. A. NOVA S.A.

MIEJSCE

Konferencja odbędzie się w Cedzynie, 7 km od 

Kielc w Hotelu Uroczysko. Obiekt położony jest 

w malowniczym miejscu pośród lasów, 

w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu 

Cedzyńskiego. 

Uczestnicy konferencji będą mogli bezpłatnie 

korzystać z basenu, jacuzzi, sauny suchej, łaźni 

parowej, biczy wodnych i groty solnej. 

Hotel Uroczysko

Cedzyna 44 D

25 - 900 Kielce

www.hotel-uroczysko.com.pl

KONTAKT

 Biuro konferencyjne

mgr inż. Beata Pawlusińska

Tel./fax.: +48 41 34-24-450 

e-mail: nodigp@tu.kielce.pl

dr inż. Emilia Kuliczkowska

e-mail: emkulicz@tu.kielce.pl

dr inż. Justyna Lisowska

e-mail: justyna.lisowsk@gmail.com

 Zgłaszanie referatów

 Zgłaszanie wniosków 

do konkursu EXPERT 2014

Oficjalnymi językami konferencji będą polski i angielski z tłumaczeniem symultanicznym.

SREBRNY SPONSOR

HOBAS System Polska Sp. z o.o. 

BRĄZOWY SPONSOR

TECO Sp. z o.o.

BRĄZOWY SPONSOR

BLEJKAN Sp. z o.o.

BRĄZOWY SPONSOR

CONSOLIS Polska Sp. z o.o.



 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

dotyczący uczestnictwa w konferencji „Technologie Bezwykopowe”  NO-DIG POLAND 2014 
Proszę wypełnić właściwe pola poniżej, a dla opcji dodatkowych zaznaczyć także odpowiednie okienka. 
Zgłaszam uczestnictwo w konferencji następujących osób: 

1. Imię i Nazwisko …........................................................................... 2. Imię i Nazwisko ….................................................................................. 

3. Imię i Nazwisko …........................................................................... 4. Imię i Nazwisko ….................................................................................. 

Firma .................................................................................................. NIP ............................................................................................................. 

Adres do korespondencji: ................................................................................................................................................................................................................... 

Telefon/Faks.. ...............................................................   e-mail osoby odpowiedzialnej za kontakt: ................................................................................................. 
 

 - Zgłaszam moją firmę do ubiegania się o statuetkę „EXPERT 2014” w kategorii ........................................................................................................................... 

       Zgłoszenia do ubiegania się o nagrodę należy przesłać wg wytycznych podanych na stronie internetowej konferencji www.nodigpoland.tu.kielce.pl 

 -  Proszę o wystawienie certyfikatu ukończenia szkolenia w zakresie: Technologii Bezwykopowych 

 -  Zgłaszam referat naukowy pod tytułem:......................................................................................................................................................................................... 

       …………………………………………………………………………………., autorstwa: …………………………………………………………………………………….. 
(dotyczy referatów naukowych, firmy zainteresowane zgłoszeniem referatu proszone są o zaznaczenie jednej z niżej podanych dodatkowych opcji uczestnictwa) 

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA i inne opłaty 

 - Pełne uczestnictwo w konferencji: 

 materiały konferencyjne (referaty i materiały reklamowe), 

 udział w obradach, uroczystym otwarciu wystawy oraz jej zwiedzaniu, 

 kolację w dniu 08.04., obiady w dniach 09.04. i 10.04.2014 r. oraz tzw. przerwy kawowe w czasie obrad, 

 udział w uroczystej kolacji z udziałem zespołu muzycznego połączonej z wręczeniem statuetek laureatom konkursu „EXPERT 2014” oraz 
pamiątkowych grawertonów sponsorom  

 

liczba osób: ................  x  980 PLN = ....................... PLN 
 

 - Wygłoszenie referatu promocyjnego z zamieszczeniem go w materiałach 

      konferencyjnych lub realizacja pokazu na zewnątrz (15 minut) 

 
.............................................………………………………….1600,00 PLN  

      Tytuł i autor referatu promocyjnego:………………………………………………...…………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 - Poster (250 × 100 cm) umieszczony w sali konferencyjnej ...............................................................................................900,00 PLN 

 - Wystawa wewnętrzna (stolik z krzesłem na powierzchni ok. 4 m
2
) ...............................................................................................900,00 PLN 

 - Wystawa zewnętrzna w terenie otwartym, przy hotelu w którym będą odbywać  

się obrady (do 12 m
2
) 

 

……………………………………..........................................1200,00 PLN 

 - Dołączenie folderów reklamowych do materiałów konferencyjnych 
 

.................................................………………………………..600,00 PLN 

 

KOSZT CAŁKOWITY: .......................................... zł (netto)  x  1,23 (VAT)*  =  ...........................................zł (brutto) 
                                *w przypadku ewentualnej zmiany stawki VAT należy uwzględnić aktualną stawkę podatku VAT 

 

Wpłaty należy kierować na konto: 
Wod-Kan Consulting, ul. Obr. Westerplatte 18/10, 25-120 Kielce 
Bank Millenium S.A., nr konta: 13 1160 2202 0000 0000 6001 7283 

 

Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji: 
Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji musi zostać zgłoszona pisemnie Komitetowi Organizacyjnemu. W przypadku zgłoszenia rezygnacji przed 8 marca 2014 koszty uczestnictwa będą zwracane ale 
pomniejszone o opłatę manipulacyjną w wysokości 10%. Zwrot kosztów nie dotyczy przypadku zgłoszenia rezygnacji po 8 marca 2014 r. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w konferencji, rejestracja 
danego uczestnika w dowolnym terminie może zostać przepisana na inną osobę.  

 

Informuję, że opłata za uczestnictwo w kwocie...............................(zł) została/zostanie przelana na konto bankowe w dniu.………….....................  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
dotyczący rezerwacji pokoi hotelowych 

Rezerwacja w hotelu jest dokonywana wyłącznie przez organizatorów po opłaceniu przez zgłaszającego kosztów uczestnictwa w konferencji. 

Proszę o rezerwację pokoju hotelowego w dniach  07/08   08/09   09/10 kwietnia 2014 roku: 
 

Hotel Uroczysko, pokoje o standardzie  

 - pokój jednoosobowy 220,00 zł × ....................... [szt.] 

 - pokój dwuosobowy 220,00 zł × ....................... [szt.] 

 - studio dla dwóch osób (salon + sypialnia) 250,00 zł × ....................... [szt.] 

 - studio dla trzech osób (salon + sypialnia) 280,00 zł × ....................... [szt.] 

 - apartament dla dwóch osób 300,00 zł × ....................... [szt.] 

Hotel Uroczysko, pokoje o standardzie  

 - pokój jednoosobowy 300,00 zł × ....................... [szt.] 

 - pokój dwuosobowy 300,00 zł × ....................... [szt.] 

 - apartament dla dwóch osób 400,00 zł × ....................... [szt.] 

Ceny pokoi hotelowych zawierają podatek VAT. Opłata za pokój hotelowy dokonywana jest przez uczestników przed lub w trakcie trwania konferencji. 
Opłata hotelowa obejmuje dodatkowo śniadanie. Istnieje możliwość korzystania z parkingu w cenie 15 zł/dobę. 
Szczegółowe informacje dotyczące hotelu znajdują się na stronie http://www.hotel-uroczysko.com.pl   
 
1. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji i nie zgłoszeniu rezygnacji z rezerwacji hotelu w terminie 7 dni przed rozpoczęciem konferencji zgadzam się na pokrycie kosztów 

pierwszego noclegu. 
2. W przypadku skrócenia pobytu w trakcie trwania konferencji zobowiązuję się pokryć koszty wszystkich zarezerwowanych noclegów. 
3. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych i innych dodatkowych w przypadku korzystania z tych usług. 

Formularz zgłoszeniowy (który jest dostępny także na stronie internetowej 
www.nodigpoland.tu.kielce.pl) prosimy przesłać faksem, emailem lub pocztą na adres 

Politechnika Świętokrzyska 
Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych 

Al. Tysiąclecia P.P. 7, A/4.37, 25-314 Kielce 
tel./fax.: (041) 34-24-450, e-mail: nodigp@tu.kielce.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................       

 
 
 
 
 
 
 
.................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
................................................................................... 

Data Pieczęć firmowa Podpis prezesa firmy 

 

Płatności należy dokonywać w oparciu o formularz zgłoszeniowy. 

Faktura zostanie wysłana po dokonaniu płatności. 

http://www.hotel-uroczysko.com.pl/
http://www.nodigpoland.tu.kielce.pl/

