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IX Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG 
POLAND 2020 to wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest promowa-
nie technologii bezwykopowych i innowacji na rynku infrastruktury pod-
ziemnej.
Konferencja, organizowana od 2005 r. w cyklu dwuletnim, podczas każdej 
edycji gromadzi prelegentów z grona ekspertów – krajowych i zagranicz-
nych – w dziedzinie technologii bezwykopowych.
Uczestnikami NO-DIG POLAND są przedstawiciele środowiska nauko-
wego, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych 
i wykonawczych oraz producentów materiałów i urządzeń stosowanych 
w technologiach bezwykopowych.
Tematyka konferencji NO-DIG POLAND 2020 obejmuje zagadnienia 
ściśle związane ze stosowaniem technologii bezwykopowych w pro-
jektowaniu, budowie i odnowie przewodów infrastruktury podziemnej 
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, drogowej oraz kolejo-
wej, a także w bezwykopowej budowie tuneli infrastrukturalnych.

Podczas tej edycji konferencji po raz pierwszy odbędą się warsztaty tech-
niczno-organizacyjne poświęcone poprawnej realizacji przetargów na 
bezwykopowe rehabilitacje przewodów, których współorganizatorami 
są Polska Fundacja Technik Bezwykopowych oraz Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie. Uczestnicy szko-
lenia zdobędą praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie metod 
bezwykopowej rehabilitacji przewodów oraz ich odpowiedniego dobo-
ru, właściwego przygotowania przetargu na rehabilitację bezwykopową, 
a także organizacji przebiegu prac podczas rehabilitacji bezwykopowej.
Integralną częścią konferencji jest wystawa firm, materiałów, sprzętu 
oraz urządzeń dla branży, umożliwiająca zapoznanie się z nowinkami 
technologicznymi i sprzętem, którego zastosowanie może poprawić dzia-
łalność i skuteczność firmy. Konferencja jest doskonałą okazją do wymia-
ny wiedzy i doświadczeń między pracownikami administracji publicznej, 
przedstawicielami świata nauki a fachowcami, którzy pracują w sektorze 
wodociągowo-kanalizacyjnym, gazowym, infrastrukturalnym.
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