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TEMATYKA KONFERENCJI 
Organizowana już po raz dziesiąty Konferencja swoim głównym tematem czyni 
szeroko rozumiane problemy budowlane, pojawiające się aktualnie w procesach 
inwestycyjnych, modernizacyjnych, eksploatacyjnych i remontowych obiektów 
budownictwa energetycznego. Wśród tych obiektów znajdują się: kominy 
przemysłowe, chłodnie kominowe, rurociągi, zbiorniki na ciecze, silosy i zasobniki 
na materiały sypkie, otwarte i zamknięte składowiska węgla, konstrukcje do 
składowania i transportu biomasy, energetyczne budowle wodne i wiatrowe, linie 
energetyczne, estakady i mosty przemysłowe, fundamenty obiektów i urządzeń 
energetycznych oraz wieże i maszty. 
 
Tematyka Konferencji dotyczy zagadnień związanych z rozwiązywaniem 
aktualnych potrzeb inwestorów, projektantów, wykonawców i użytkowników 
budowlanych obiektów przemysłowych, stosowanych w energetyce. Są to ciągle 
poważne wyzwania dla naukowców, projektantów, rzeczoznawców, realizatorów 
inwestycji oraz twórców nowych technologii i materiałów budowlanych, a także 
kadry nadzoru budowlanego w zakładach energetycznych. Trzeba więc stale o 



nich dyskutować i dzielić się różnorodnymi doświadczeniami. 
 
Jubileuszowa konferencja będzie zatem szczególnym forum wymiany poglądów 
pomiędzy jej uczestnikami, skutkującym jak zawsze nawiązaniem owocnych 
kontaktów zawodowych i osobistych. Będzie też okazją do podsumowania 
dotychczasowych jej osiągnięć oraz przede wszystkim będzie okazją do 
zaprezentowania osiągnięć wykonawców przemysłowych obiektów 
energetycznych oraz nowych technologii, stosowanych przy ich realizacji. 
 
PRZEWIDZIANO NASTEPUJĄCE BLOKI TEMATYCZNE 
1.Badania, naprawy i wzmacnianie przemysłowych obiektów budownictwa 
energetycznego. 
2.Problemy architektoniczno-konstrukcyjne w nowych lub modernizowanych 
obiektach budowlanych energetyki cieplnej, wodnej, wiatrowej i jądrowej. 
3.Nowe rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i technologiczno-organizacyjne 
w budownictwie energetycznym i przemysłowym. 
4.Zagadnienia oceny jakości i trwałości eksploatacyjnej oraz poprawy 
niezawodności obiektów energetycznych i przemysłowych. 
5.Konstrukcje budowlane służące wykorzystaniu energii odnawialnej i jądrowej. 
6.Aktualne uregulowania normowe w projektowaniu i eksploatacji obiektów 
budownictwa przemysłowego. 

 

PUBLIKACJA REFERATÓW 
Po pozytywnej recenzji referaty będą publikowane w numerze 5/2016 
miesięcznika Materiały budowlane (6 pkt. w punktacji MNiSW) jako artykuły 
naukowe.  
TERMIN KONFERENCJI 
Konferencja odbędzie się w dniach 17 - 20 maja 2016 r. 

 
MIEJSCE KONFERENCJI 
HOTEL**** "BORNIT" w Szklarskiej Porębie 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
Koszty uczestnictwa w Konferencji wynoszą: 

  1650 zł + 23%VAT - przy wpłacie w I terminie 
  1750 zł + 23%VAT - przy wpłacie w II terminie 
i obejmują: zakwaterowanie, wyżywienie, koszty organizacyjne, materiały 
konferencyjne oraz koszty imprez towarzyszących.  
Autor referatu przyjętego przez Komitet Naukowy do druku lub jeden ze 
współautorów referatu zespołowego opłaca koszty uczestnictwa w wysokości: 
  1100 zł + 23%VAT - przy wpłacie w I terminie 
  1200 zł + 23%VAT - przy wpłacie w II terminie 
 
Na życzenie uczestnika, wyrażone na piśmie w karcie uczestnictwa, organizatorzy 
mogą zapewnić w miarę wolnych miejsc jednoosobowe zakwaterowanie za 
dopłatą 300 zł + 23%VAT. 
 
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu może decydować kolejność 
zgłoszeń. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji 
po 10.04.2016r.  wpłaty nie będą zwracane. 



 
TERMINARZ KONFERENCJI 
  Rozesłanie Komunikatu nr 1 do potencjalnych uczestników Konferencji -
 31.10.2015 r. 
  Wstępne zgłoszenie uczestnictwa z ewentualnym tytułem i streszczeniem 
referatu - 15.12.2015r. 
  Przesłanie przez organizatorów komunikatu nr 2 z informacją o wstępnym 
przyjęciu referatu oraz wytycznych i wzoru jego przygotowania - 18.01.2016r. 
  Nadesłanie pełnego tekstu referatu - 29.02.2016r. 
  Publikacja Komunikatu nr 3 na stronie internetowej - 29.04.2016r. 
 
Dokonanie wpłaty za uczestnictwo w Konferencji: 
  I termin - 30.12.2015 r. 
  II termin - 31.03.2016 r. 
 
Wpłaty za uczestnictwo w Konferencji należy dokonać na konto bankowe 
Oddziału Wrocławskiego PZITB: 
Getin Noble Bank S.A. nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300 
z dopiskiem: Konferencja "Budownictwo w Energetyce" oraz imieniem i 
nazwiskiem osoby, której wpłata dotyczy. 
 
ADRES DO KORESPONDENCJI: 

Konferencja "Budownictwo w Energetyce" 
Oddział Wrocławski PZITB 

ul. J. Piłsudskiego 74 
50-020 Wrocław tel. 71 343 64 88 strona 

internetowa www.pzitb.pl  

lub elektronicznie na e-mail: sekretariat.pzitb@not.pl  
 
Uczestnictwo w konferencji można zgłaszać drogą mailową wypełniając 
kartę zgłoszenia uczestnictwa w konferencji. 

 

KOMUNIKAT NR 3 

 
 
Komunikat nr 3 zawiera informacje ogólne, ramowy program oraz 
szczegółowy program obrad X Konferencji Naukowo-Technicznej 
"Budownictwo w Energetyce".  
 
PLIKI DO POBRANIA: 
1. Karta zgłoszenia uczestnictwa  
2. Zgłoszenie referatu  
3. Komunikat nr 1  
4. Komunikat nr 3 Program Konferencji  
 
 
 

 


