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1 października 2008 r. upłynęło 10 lat od założenia Polskiej 

Fundacji Technik Bezwykopowych (PFTT), zrzeszonej w Mię-

dzynarodowym Stowarzyszeniu Technik Bezwykopowych 

(ISTT) z siedzibą w Londynie. Stowarzyszenie ISTT jest 

prężenie działającą organizacją, grupującą stowarzyszenia 

członkowskie z ponad 30 najbardziej rozwiniętych technolo-

gicznie krajów ze wszystkich kontynentów.

ISTT organizuje corocznie światowe konferencje, na któ-

rych prezentowane są najnowsze osiągnięcia z branży bezwy-

kopowej i gdzie wręczane są nagrody NO-DIG Award za wy-

bitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Tegorocznymi laureatami 

nagrody były Polska Fundacja Technik Bezwykopowych oraz 

Politechnika Świętokrzyska. Informacje o tym wydarzeniu 

ukazały się w kilku czasopismach branżowych, m.in. w „No-

woczesnym Budownictwie Inżynieryjnym”.

Głównym celem działalności zarówno ISTT, jak i PFTT 

jest propagowanie technik bezwykopowych (szczegółowe 

informacje o działalności PFTT podawane są na stronie in-

ternetowej www.pftt.pl).

Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, poza aktywną 

działalnością na forum międzynarodowym, podejmuje szereg 

działań na terenie kraju. Jest współorganizatorem konferen-

cji NO-DIG w Polsce, czyli międzynarodowych konferen-

cji bezwykopowych odbywających się w cyklu dwuletnim 

w Kielcach. Najbliższa konferencja Technologie bezwykopowe 

w Inżynierii Środowiska – NO-DIG Poland 2010 odbędzie się 

w kwietniu 2010 r.

Na bazie doświadczeń uzyskanych z organizacji krajowego 

Studium Podyplomowego „Technologie Bezwykopowe w In-

żynierii Środowiska”, PFTT wraz z Politechniką Świętokrzy-

ską organizują w Kielcach we wrześniu 2009 r. pierwsze na 

świecie Międzynarodowe Studium Podyplomowe z zakresu 

technologii bezwykopowych, które będzie realizowane w ję-

zyku angielskim.

Fundacja przyznaje corocznie nagrody w ogólnopolskim 

konkursie na najlepsze magisterskie prace dyplomowe po-

święcone technologiom bezwykopowym. Wspiera różnora-

kie inicjatywy, w tym m.in. dwa ogólnopolskie czasopisma, 

organizację branżowych targów oraz konferencji. Włącza się 

również w inne inicjatywy popularyzujące technologie bez-

wykopowe.

Inicjatorem założenia Polskiej Fundacji Technik Bezwyko-

powych był Arkadiusz Bachan, dyrektor firmy Per Aarsleff 

Polska, a jej pierwszym prezesem został Jerzy Adamski, ów-

czesny prezes Wodociągów Kieleckich. Kolejnym prezesem 

PFTT był Marek Banasik, a od 3,5 roku funkcję tę sprawu-

je Andrzej Kuliczkowski. Wiceprezesami PFTT są obecnie 

Włodzimierz Pala i Benedykt Lipczyński. Członkami Rady 

Fundacji są osoby fizyczne i prawne, w tym Izba Gospodarcza 

„Wodociągi Polskie”, oraz grupa przedsiębiorstw.

Działalność Fundacji nie byłaby możliwa bez darowizn 

członków Rady Fundacji i członków wspierających. Ci dru-

dzy są w sposób szczególny promowani przez PFTT zarówno 

w kraju, jak i za granicą.

Obchody 10-lecia działalności Polskiej Fundacji Technik 

Bezwykopowych zainaugurowało uroczyste wręczenie jubi-

leuszowych Expertów – statuetek przyznawanych na konfe-

rencjach NO-DIG w Kielcach. Podczas NO-DIG 2008 (9–11 

kwietnia) wyróżniono tą nagrodą Arkadiusza Bachana i Je-

rzego Adamskiego za ich osobisty wkład w założenie PFTT 

oraz rozwój organizacji w początkowym okresie działalności. 

Jubileuszowego Experta otrzymał także Dec Downey, prezes 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, 

za aktywne wspieranie Fundacji na forum międzynarodo-

wym.

PFTT zamierza poszerzyć dotychczasowy zakres swej dzia-

łalności, zapraszając do współpracy zarówno osoby fizyczne, 

jak i firmy oraz różne instytucje. Zgłoszenia należy kiero-

wać na adres: Polska Fundacja Technik Bezwykopowych, 

25-001 Kielce 1, skr. poczt. 

1453. Wszelkie dodatkowe in-

formacje można uzyskać tele-

fonicznie, dzwoniąc na numer 

041 362-21-45 lub 600-328-459, 

bądź drogą elektroniczną: 

akulicz@tu.kielce.pl; 

www.pftt.pl.
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Laureaci jubileuszowych Expertów 2008, od lewej: Dec Downey, Jerzy Adamski 

i Arkadiusz Bachan odbierający statuetki z rąk Andrzeja Kuliczkowskiego oraz Marka 

Banasika podczas konferencji NO-DIG Poland 2008 w Kielcach w kwietniu br.




