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Z wielką przyjemnością informujemy, że zamierzamy w roku 

2022 zorganizować XVI Konferencję Naukowo-Techniczną: 
 

„Problemy remontowe w budownictwie ogólnym 

i obiektach zabytkowych – REMO 2022”. 
 

Konferencja odbywa się cyklicznie od 39 lat. Ideą przewodnią 

jej programu pozostaje remont i konserwacja, jako proces 

interdyscyplinarny, w którego przygotowaniu uczestniczą 

osoby reprezentujące różne dziedziny wiedzy oraz spojrzenie 

naukowe i praktyczne. 

Konferencja „Remo 2022” planowana jest w dniach od 6 do 9 

grudnia 2022 r. 

Po pozytywnym zrecenzowaniu przesłane artykuły mogą 

zostać opublikowane w: 

- „Materiały Budowlane”  numer 11, 2022r., 100 punktów 

wg listy MEiN. 

- „Przegląd budowlany”, 40 punktów wg listy MEiN. 

- „Izolacje”, 20 punktów wg listy MEiN. 

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

Problematyka Konferencji: 

• naprawa, wzmacnianie, konserwacja obiektów 

budowlanych, 

• metody analityczne, numeryczne, technologia, 

projektowanie, BIM, 

• diagnostyka stanu zachowania obiektów budowlanych, 

• nowoczesne metody badań obiektów budowlanych i ich 

dokumentacji 

• specjalistyczne techniki badań doświadczalnych, badania 

„in situ”, 

• problemy rewaloryzacji i modernizacji obiektów 

budowlanych. 
 

Licząc na Państwa niezawodny udział mamy nadzieję na 

ważną dla wszystkich wymianę doświadczeń, prowadzoną 

w przyjaznej atmosferze w pięknej Szklarskiej Porębie. 
 

Serdecznie Zapraszamy! 

 
TEMATYKA KONFERENCJI (TOPICS) 

 

• zagadnienia remontów i konserwacji obiektów 

budowlanych, 

• nowoczesne metody badań obiektów budowlanych, 

• diagnostyka przyczyn destrukcji obiektów, 

• naprawa, wzmacnianie, konserwacja obiektów 

budowlanych 

• nowe materiały i technologie w budownictwie 

remontowym i konserwacji zabytków, 

• problemy rewaloryzacji i modernizacji budynków, 

w tym budynków wzniesionych metodami 

uprzemysłowionymi, 

• problemy związane z posadowieniem, 

• problemy badawcze i technologiczne związane 

z ochroną przeciwwilgociową istniejących budynków, 

• problemy termomodernizacji obiektów budowlanych, 

w tym obiektów historycznych, 

• zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w obiektach 

budowlanych. 
 

 
TERMINY (DEADLINES) 

 
• przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa, tematu 

referatu, informacji o eksponatach na wystawę lub  

o wystąpieniu promocyjnym …….........  29.04.2022 

• przesłanie przez organizatorów informacji 

o zakwalifikowaniu tematu referatu i wzoru jego 

przygotowania  ......................................  31.05.2022 

• nadesłanie pełnego tekstu referatów......  15.07.2022 

• ostateczna kwalifikacja artykułów po 

recenzjach............................................ 15.09.2022 

• ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej 
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

(CONDITIONS OF PARTICIPATION) 
 

Koszt pełnego uczestnictwa w Konferencji: 

2500 zł – uczestnik Konferencji z publikacją w 
 Materiałach Budowlanych  

 (3 strony artykułu, za każdą następną  

  stronę dopłata w wysokości ok. 400 zł), 

1900 zł – uczestnik Konferencji z publikacją w 
 Przeglądzie Budowlanym, 

1700 zł – uczestnik Konferencji z publikacją w 
Izolacjach, 

1700 zł – uczestnik Konferencji z publikacją w Materials 

plus koszt publikacji (przewidywane są zniżki 

dla uczestników Konferencji), 
1600 zł -  osoba towarzysząca. 

 

Koszty obejmują: zakwaterowanie i wyżywienie, materiały 

konferencyjne, koszty organizacyjne, koszty imprez 

towarzyszących oraz koszty publikacji w jednym z wyżej 

wymienionych czasopism (z wyjątkiem w Materials). 

Warunkiem przyjęcia każdego referatu do druku jest udział 

w konferencji (wniesienie opłaty za uczestnictwo) przez 

jednego autora lub przynajmniej przez jednego ze 

współautorów. Jedna opłata konferencyjna upoważnia do 

opublikowania jednego referatu. 

Dojazd uczestników odbywa się na koszt własny. 

Na życzenie uczestnika możliwe jest zakwaterowanie w 

pokoju jednoosobowym za dopłatą 200 zł + 23% VAT. W 

razie rezygnacji z udziału w konferencji po 31.10.2022 r. 

opłaty nie będą zwracane. Ewentualni sponsorzy mogą 

wykupić druk swojej reklamy na warunkach obowiązujących 

w tych czasopismach. 
 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (APPLICATION) 
 
 

zgłoszenia referatu,  

wystąpień promocyjnych  

i wystaw sponsorów  

prosimy przesłać przez  

formularz zgłoszeniowy  

na stronie Konferencji: 

 
 

 http://kbo-wbliw.pwr.edu.pl/konferencja-remo-2022 

lub na adres e-mail: sekretariat@pzitb.wroclaw.pl 

lub listownie na adres: 

Oddział Wrocławski PZITB ul. J. Piłsudskiego 74 

50-020 Wrocław Tel. (+48) 71 343 64 88 

ORGANIZATORZY (ORGANIZERS) 
 
 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Oddział we  Wrocławiu 

Przewodniczący Oddziału - Mgr inż. Janusz Superson 

Komisja Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych 

Przewodniczący Komisji - Dr inż. Zygmunt Matkowski 

 
 

PATRONI (PATRONS) 
 

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 

Politechniki Wrocławskiej 

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

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 

Dziekan - Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska 

 
Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Przewodniczący - Mgr inż. Janusz Szczepański 
 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

Przewodniczący - Dr hab. inż. Adam Rak, profesor uczelni 

 
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Oddział 

Śląski 

Przewodniczący - Dr inż. Krzysztof Ałykow 

 
 
 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Mgr Daniel Gibski 

 

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Mgr Łukasz Konarzewski 

 
PATRONAT MEDIALNY (MEDIA PATRONAGE) 

 

 
“Materiały Budowlane” 

Redaktor Naczelny – Mgr inż. Krystyna Wiśniewska 
 
 

„Przegląd Budowlany” 

Redaktor Naczelny - Mgr inż. Grażyna Furmańczyk-Ziemińska 
 
 

„Izolacje” 

Redaktor Naczelny – Jarosław Guzal 

KOMITET NAUKOWY (SCIENTIFIC COMMITTEE) 
 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz        - przewodniczący (chairman) 

Dr inż. Łukasz Bednarz                             - sekretarz naukowy (secretary) 

Dr inż. Mariusz Szóstak                            - sekretarz naukowy (secretary) 

Prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec                                 - członek (member) 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz                                 - członek (member) 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko                                     - członek (member) 

Prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska                               - członek (member)  

Prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski                     - członek (member)  

Prof. dr hab. inż. Roman Orłowicz                                 - członek (member) 

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz                          - członek (member)  

Dr hab. inż. Dariusz Bajno, prof. uczelni                      - członek (member)  

Dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska, prof. uczelni               - członek (member)  

Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. uczelni                 - członek (member)  

Dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. uczelni      - członek (member)  

Dr hab. inż. arch. Paweł Kirschke, prof. uczelni           - członek (member)  

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. uczelni       - członek (member)  

Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. uczelni              - członek (member)  

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, 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. Adrian Różański, prof. uczelni                  - członek (member)  

Dr hab. inż. Izabela Skrzypczak, prof. uczelni              - członek (member)  

Dr hab. inż. Tomasz Trapko, prof. uczelni                    - członek (member)  

Dr inż. Artur Kisiołek, prof. uczelni                              - członek (member) 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY (ORGANIZING COMMITTEE) 

 
Dr inż. Zygmunt Matkowski                              - przewodniczący (chairman) 

Mgr inż. Daniel Czerek                      - wiceprzewodniczący (vice-chairman) 

Dr inż. Marek Sawicki                                                  - sekretarz (secretary) 

Dr inż. Tomasz Kania                                                   - sekretarz (secretary) 

Dr inż. Ryszard Antonowicz                                            - członek (member) 

Dr inż. Tomasz Gorzelańczyk                                             - członek (member) 

Dr inż. Tomasz Nowak                                                      - członek (member) 

Mgr inż. Paweł Noszczyk                                                  - członek (member) 

 
OPŁATY (FEES) 

 

Opłaty za udział w konferencji należy wpłacać na konto PZITB 

we Wrocławiu GETIN NOBLE BANK S.A.: 

nr 24 1560 0013 2000 1701 4349 0300 
z dopiskiem: Konferencja „REMO 2022” i podaniem nazwisk osób, 

których wpłata dotyczy. 
 

MIEJSCE KONFERENCJI (CONFERENCE VENUE) 

Konferencja odbędzie się w dniach 6-9 grudnia 2022 roku 

w Hotelu Interferie Sport Bornit w Szklarskiej Porębie 

ul. Mickiewicza 21, 58-580 Szklarska Poręba tel.: 75 612 17 24 

 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: remo@pwr.edu.pl 
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