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I Karpacka Konferencja  
Naukowo – Techniczna  

 

pod hasłem: 
1 dzień Konferencji „Jakość, trwałość, niezawodność – drogi z betonu cementowego” 
2 dzień Konferencji „Rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne  
i organizacyjne w budownictwie na potrzeby gospodarki lokalnej”  
 

PWSZ w Krośnie, 20-21 marzec 2018 

 
 
 
 
Pierwszy dzień Konferencji  
 

„Jakość, trwałość, niezawodność – drogi z betonu cementowego” 

 
Cel konferencji:  popularyzacja wiedzy i wymiana poglądów na temat zasad projektowych oraz 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowo-technicznych budowy dróg z betonu 
cementowego  

Adresaci konferencji: Jednostki GDDKiA, Powiatowe Zarządy Dróg, samorządowe jednostki 
administracji drogowej, pracownie projektowe dróg, generalni wykonawcy i wykonawcy dróg, 
producenci materiałów budowlanych oraz maszyn i urządzeń do budowy dróg. 

 W szczególności zapraszamy dyrekcję techniczną, projektantów, specjalistów planowania i 
przygotowania inwestycji, kierowników kontraktów, projektów i budów, inspektorów nadzoru 
budowlanego, a także inne osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu konstrukcji i budowy 
dróg z nawierzchnią z betonu cementowego. 

Zakres merytoryczny konferencji: 

warunki wykonania i odbioru robót dla dróg z nawierzchnią z betonu cementowego 
zasady projektowania i wykonania nawierzchni betonowych 
technologie betonu wałowanego 
postęp w dziedzinie materiałowo-technicznej i technologii produkcji betonu cementowego 
technologie przygotowania podłoża 
technologie wykonania warstw betonowych 
maszyny i urządzenia stosowane w wykonawstwie nawierzchni betonowych 
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Drugi dzień Konferencji 

 
„Rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, technologiczne i organizacyjne 
 w budownictwie na potrzeby gospodarki lokalnej” 

Cel konferencji: Stworzenie forum dyskusyjnego dla przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz 
omówienie możliwości implementacji innowacyjnych zastosowań konstrukcyjnych, materiałowych, 
technologicznych i organizacyjnych  w budownictwie 
Adresaci konferencji: lokalne władze samorządowe, przedsiębiorcy z regionu, przedstawiciele 
środowiska naukowego 

Zakres merytoryczny konferencji: 
zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii budowlanych we współczesnych 

polskich realizacjach  
zastosowanie nowych technik budowlanych 
problemy materiałowo-konstrukcyjne we współczesnych realizacjach  
nowoczesne metody projektowania, wykonawstwa i zarządzania w budownictwie 
zagadnienia energetyczne i klimatyczne we współczesnym budownictwie 
zagadnienia gospodarki przestrzennej w nowoczesnym budownictwie  

 
Zgłoszenia – strona internetowa 
 
Publikacje: przesłane artykuły naukowe (w języku polskim) , po uzyskaniu pozytywnej 
recenzji, zostaną opublikowane w monografii ; 
 
Przesyłanie artykułów: Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać na adres drogą elektroniczną – 
kknt@pwsz.krosno.pl  
 
Szczegółowe informacje dla autorów:  
 
Kalendarium:  
1. Do 20 LUTEGO 2018 r. - elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w wybranym 
wariancie (proszę zwrócić uwagę, że liczba uczestników jest ograniczona) i tytułu referatu,  
2. Do 28 LUTEGO 2018 r. - wniesienie opłaty konferencyjnej w wybranym wariancie,  
3. Do  20 MAJA 2018 r. - przysłanie pełnych tekstów referatów,  
4. 20-21 MARCA 2018 r. - konferencja naukowa.  
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Zgłoszenia na konferencję proszę przesyłać mailowo na adres Sekretariatu Konferencji 
podając: Imię, nazwisko, stopień (tytuł) naukowy, miejsce pracy,  oraz telefon kontaktowy.  
 
Sekretariat konferencji:  
MGR Agnieszka Urbańska 
e-mail: kknt@pwsz.krosno.pl  
 
Konto konferencji:  
Nr rachunku w Banku PEKAO S.A. - 39 1240 2311 1111 0010 5453 8749.  
Z dopiskiem „I Karpacka Konferencja  Naukowo- Techniczna – imię i nazwisko” 
 
Warianty udziału i koszt konferencji:  
Wariant 1 – pełny udział w konferencji wraz z warsztatami i opublikowaniem artykułu 
naukowego – 600 zł 
Wariant 2 – udział w formie publikacji artykułu w monografii – 400zł 
Wariant 3 – udział w konferencji  bez publikacji – 0 zł 
 
 
 
 
Podczas konferencji odbędą się warsztaty specjalistyczne z zakresu: 

 sondowania geotechnicznego w drogownictwie (BAARS) 

 technologii drogowych 

 techniki georadarowej (Państwowa Wyższa Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie) 
 
 

Na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie:+48 134375590 oraz mailowo: 

kknt@pwsz.krosno.pl 
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KOMITET NAUKOWY: 
prof. dr hab. inż. Jan Deja – AGH – Przewodniczący KN Konferencji 
prof. dr hab. inż. Andrzej Świątoniowski – PWSZ w Krośnie 
prof. dr hab. inż. Wiesław Wajs – PWSZ w Krośnie 
prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski – PWSZ w Krośnie 
prof. dr hab. inż. Janusz Rak – PWSZ w Krośnie 
prof. nadzw. dr hab. inż. Szczepan Woliński – PRz 
prof. nadzw. dr hab. inż. Włodzimierz Wójcik – PWSZ w Krośnie 
prof. nadzw. dr hab. inż. Izabela Skrzypczak – PWSZ w Krośnie 
prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski – PWSZ w Krośnie 
dr inż. Grzegorz Bajorek – PRz 
dr inż. Lesław Bichajło – PRz 
dr inż. Piotr Lenik – PWSZ w Krośnie 
 
KOMITET ORGANIZACYJNY: 
dr  inż. Tomasz Pytlowany– Przewodniczący KO Konferencji 
dr Agnieszka Woźniak – z-ca Przewodniczącego Konferencji 
dr inż. Bernadeta Rajchel - sekretarz 
dr inż. Bartłomiej Czado 
mgr Marek Surowiec – Grupa Ożarów – przedstawiciel sponsora  
mgr inż. Wojciech Radwański 
mgr inż. Dariusz Leń 
 
 
Patronat honorowy: 
JM Rektor PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie 
Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl 
Prezydent Miasta Krosna 
Piotr Przytocki 
Przewodniczący POIIB 
Grzegorz Dubik 
Przewodniczący PZITB oddział w Rzeszowie 
Jacek Hess 
Prezes SIITK Oddział w Rzeszowie 
Marian Sulencki 


