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Połączenie nauki z praktyką

Organizowana co dwa lata konfe-
rencja „Nowoczesne technologie 
w budownictwie” to połączenie 

nauki z praktyką. Taka była idea jej stworze-
nia – mówi dr hab. inż. Jacek Szer, sekre-
tarz Honorowego Komitetu Naukowego 
konferencji, wiceprzewodniczący Rady 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa, głównego organizatora tego 
wydarzenia. – Na wielu znanych konferen-
cjach wyciąga się wnioski z popełnionych 
błędów. U nas staramy się wskazać rozwią-
zania, które będą przeciwdziałać negatyw-
nym skutkom w procesie inwestycyjnym. 

Położenie dużego nacisku na aspekt 
praktyczny omawianych zagadnień to nie-
wątpliwie jeden z głównych powodów ro-
snącego zainteresowania tym wydarze-
niem. W konferencji biorą udział uzna-
ni w środowisku naukowym prelegenci, 
a przy tym specjaliści i praktycy w swoich 
dziedzinach. 

Główne obrady odbywają się w położo-
nej w bliskim sąsiedztwie Politechniki Łódz-
kiej hali Expo-Łódź, gdzie w tym samym 
czasie rozpoczynają się także Targi Budow-
nictwa INTERBUD, na których pojawia się 
wiele osób z branży budowlanej, przede 
wszystkim projektantów i wykonawców, za-
interesowanych tą tematyką i praktycznym 
wykorzystaniem poruszanych zagadnień. 
Podczas targów prezentowane są w Łodzi 
najnowsze rozwiązania dla budownictwa 
konwencjonalnego, ekologicznego, inno-
wacyjnego oraz dekarstwa.

– W czasie konferencji poruszane są pro-
blemy dotyczące rozwiązań, które wdraża-
ne są bezpośrednio w trakcie robót budow-

lanych, a nie te, które mogą, ale niekoniecz-
nie wystąpią na obiektach. – mówi J. Szer. – 
Zwracamy także uwagę na najnowsze świa-
towe trendy zarówno w projektowaniu, jak 
i w zakresie wykorzystywania wyrobów bu-
dowlanych, a także w zarządzaniu obiektem. 

Efektywne energetycznie oraz inteligent-
ne budynki mieszkalne, nowatorskie i in-
nowacyjne wykorzystanie materiałów, wy-
zwania i oczekiwania związane z możliwo-
ściami technologii 5G oraz zarządzanie 
procesem inwestycyjnym i życiem obiek-
tu w oparciu o nowoczesne technologie in-
formatyczne (przede wszystkim Building 
Information Modeling, rozumiany jako idea 
tworzenia informacji o budynku w całym 

cyklu jego życia od koncepcji do rozbiór-
ki) – to tematy, które w poprzednich edy-
cjach budziły wiele dyskusji. Również w tym 
roku nie zabraknie ciekawych problemów 
i zagadnień. 

Organizatorem konferencji jest Łódz-
ka Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa oraz INTERSERVIS Sp. z o.o., a patro-
nat honorowy objęli: Główny Urząd Nad-
zoru Budowlanego, Polska Izba Inżynie-
rów Budownictwa, Politechnika Łódzka 
oraz Polska Izba Przemysłowo-Handlowa 
Budownictwa. 

Więcej informacji o konferencji, progra-
mie i warunkach uczestnictwa można zna-
leźć na stronie: www.loiib.pl/ntb3

W dniach 20–21 lutego 2020 roku w Łodzi odbędzie się 
trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji Nowoczesne 
technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia. 
Podczas konferencji duży nacisk kładzie się na aspekt 
praktyczny omawianych zagadnień. 
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Staramy się wskazać rozwią zania, 
które będą przeciwdziałać 
negatyw nym skutkom w procesie 
inwestycyjnym. 


