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Zarząd Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (Polish Foundation for Trenchless Technologies – PFTT)
przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 r. Posiedzenie rady Fundacji odbyło się 15 marca
2016 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Książka Technologie
bezwykopowe w inżynierii
środowiska

Rada jednomyślnie przyjęła sprawoz-

PFTT kontynuuje inicjatywę

danie z działalności zarządu oraz spra-

publikacji w czasopiśmie „No-

wozdanie finansowe. W trakcie obrad

woczesne Budownictwo Inży-

skupiono się nad rozszerzeniem działal-

nieryjne” serii artykułów Tech-

ności Fundacji i dalszym jej rozwojem.

nologie bezwykopowe na sześciu

Celami statutowymi Fundacji są roz-

kontynentach, w których opisy-

wój oraz wspieranie badań na temat

wane są najciekawsze projekty

technik bezwykopowych, rozpowszech-

bezwykopowe realizowane na

nianie informacji o bezwykopowych

całym świecie.

technikach układania i rehabilitacji in-

Prezes rady Fundacji uczestni-

stalacji dla wody, ścieków, gazu, elek-

czył w pierwszej w Polsce inwe-

tryczności, telekomunikacji i c.o. oraz in-

stycji polegającej na rehabilitacji

formowanie o korzyściach wynikających

przewodu wodociągowego tech-

ze stosowania technik bezwykopowych.

nologią natrysku żywicą poliure-

Przedmiot podstawowej działalności Fun-

tanową. Inwestycja ta została

dacji w roku 2015 był zgodny z jej statutem

wykonana przez firmy Teco Sp.

Tom Iseley, dyrektor Centrum Technologii Bezwykopowych na Uniwersytecie
Technicznym w Luizjanie podczas
wystąpienia na konferencji Technologie
bezwykopowe No-Dig Poland 2016
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z o.o. i 3M Poland Sp. z o.o. na zlecenie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa

wych, realizowane poprzez udział w konferencjach, targach i spotkaniach
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branżowych, a także propagowanie zalet oraz efektywności ekonomicznej
technik bezwykopowych w Polsce przez działalność wydawniczą.
W roku 2015 PFTT realizowała zadania wynikające z jej statutu oraz

Prezes zarządu PFTT wraz z jednym z członków rady Fundacji uczestniczyli w konferencjach, które odbyły się w Łagowie i Kielcach Cedzynie,
promując stosowanie technologii bezwykopowych.
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zentowały najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii bezwykopowych
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zarządu ISTT przedstawiono sprawozdanie z działalności PFTT za 2014 r.

Formularz zgłoszenia członkostwa można znaleźć na stronie Fundacji

W 2015 r. PFTT zorganizowała IX edycję ogólnopolskiego konkursu
na najlepsze prace dyplomowe magisterskie z zakresu technik bezwykopowych. Do tej edycji nie zgłoszono żadnej pracy.

www.pftt.pl w zakładce Członkowie Wspierający PFTT.
Polska Fundacja Technik Bezwykopowych powstała w roku 1998. Od
początku swojej działalności nastawiona była na rozpowszechnianie
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rządu PFTT prof. Andrzeja Kuliczkowskiego. PFTT uczestniczy
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również w organizacji odbywającej się co dwa lata konferencji

i Budownictwa, Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz Generalną
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Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

związana z technologiami bezwykopowymi.
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