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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w IX Międzynarodowej 
Konferencji Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2020, 
która odbędzie się w dniach 23–24 kwietnia 2020 r. w Krako-
wie. Zmiana miejsca z Kielc na Kraków była podyktowana wygodą 
uczestników – nowa lokalizacja jest z pewnością dużo dogodniejsza 
logistycznie, zwłaszcza dla uczestników i firm zagranicznych.
IX edycja konferencji, dzięki bogatym sesjom naukowym i możliwości 
naocznego zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami, 
będzie podkreślała coraz bardziej strategiczne znaczenie dla tech-
nologii bezwykopowych jako motoru napędowego umożliwiającego 
rozwoju infrastruktury w kraju. 
Podczas tej edycji konferencji po raz pierwszy odbędą się warsztaty 
techniczno-organizacyjne poświęcone poprawnej realizacji przetar-
gów na bezwykopowe rehabilitacje przewodów, których współor-
ganizatorem jest Polska Fundacja Technik Bezwykopowych oraz 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie. 
Jestem pewien, że warsztaty spotkają się z Państwa dużym zainte-
resowaniem, a stając się źródłem praktycznej wiedzy, przyczynią 
do jeszcze większego wykorzystania technologii bezwykopowych. 
Efektem współpracy z MPWiK jest także wkład merytoryczny w or-
ganizowane wydarzenie, dzięki czemu program konferencyjny stał się 
jeszcze bogatszy.
Spotykamy się w Krakowie, mieście z wyjątkową historią, a jednocze-
śnie niezwykle otwartym na innowacje - Kraków inwestuje w kom-
fort życia mieszkańców i ekologię, wykorzystując podczas licznych 
realizacji infrastrukturalnych przyjazne dla środowiska technologie 
bezwykopowe. Życzę Państwu i sobie, aby udział w konferencji za-
inspirował nas do dalszego aktywnego popularyzowania technologii 
bezwykopowych, mając w perspektywie realizację kolejnych projek-
tów z ich udziałem.
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IX Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG 
POLAND 2020 to wyjątkowe wydarzenie o interkontynentalnym charak-
terze, którego celem jest promowanie technologii bezwykopowych i inno-
wacji na rynku infrastruktury podziemnej.
Główny organizator, Politechnika Świętokrzyska, jest wiodącą uczel-
nią w dziedzinie technik bezwykopowych. Od wielu lat specjalizuje się 
w kształceniu w tym zakresie. Nauczanie odbywa się pod kierunkiem 
prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego, autora ponad 300 publikacji 
w większości dotyczących technologii bezwykopowych.
Instytucją od lat wspierającą organizację NO-DIG POLAND jest Polska Fun-
dacja Technik Bezwykopowych – PFTT, zrzeszona w Międzynarodowym 
Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych – ISTT, skupiającym organiza-
cje członkowskie ze wszystkich kontynentów, reprezentujące ponad 30 kra-
jów najbardziej zaawansowanych w rozwoju technologii bezwykopowych.

Konferencja, organizowana od 2005 r. w cyklu dwuletnim, podczas każdej 
edycji gromadzi prelegentów z grona ekspertów – krajowych i zagranicznych 
– w dziedzinie technologii bezwykopowych. Uczestnikami NO-DIG POLAND 
są przedstawiciele środowiska naukowego, przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów ma-
teriałów i urządzeń stosowanych w technologiach bezwykopowych.
Duże tempo robót, w wielu przypadkach niższe koszty ich stosowania 
w porównaniu z metodami wykopowymi oraz liczne zalety ekologiczne 
– to tylko niektóre z wielu walorów technologii bezwykopowych, które 
spowodowały tak duże zainteresowanie ich wykorzystaniem.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane ze stosowaniem tech-
nologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie i odnowie przewodów infra-
struktury podziemnej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, drogowej 
oraz kolejowej, a także w bezwykopowej budowie tuneli infrastrukturalnych.
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