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RenowaCJe

X Konferencja Naukowo-Techniczna „Renowacja 
budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. 
inż. Leonard Runkiewicz, poprzednich edycji był prof. dr hab. 
inż. Tadeusz Biliński. W każdej edycji konferencji, podczas 
dwu- lub trzydniowych obrad są prezentowane referaty 
dotyczące renowacji budynków, rewitalizacji zasobów bu-
dowlanych, problemów remontowych budynków i budow-
li, zagadnień materiałowych, konstrukcyjnych i wykonaw-
czych w zakresie remontów i renowacji, adaptacji obiektów 
na cele użytkowe, problemów finansowania oraz innych 
zagadnień towarzyszących tematyce konferencji.
Obrady odbywają się w sesjach tematycznych plenar-
nych, panelowych, plakatowych, wyjazdowej oraz wspól-
nej z Lubuską Izbą Inżynierów Budownictwa. Ogromnym 
uznaniem cieszą się sesje wyjazdowe. W tym roku sesja 
wyjazdowa odbędzie się na terenie zespołu pałacowo- 

-parkowego w Zielonej Górze-Zatoniu. Po rewitalizacji za-
kończonej w 2020 roku założenie parkowe stanowi wy-
jątkową atrakcję Zielonej Góry, natomiast XVII-wieczny 
pałac w formie zabezpieczonej trwałej ruiny jest jedy-
nym tego typu obiektem w województwie udostępnio-
nym dla zwiedzających.
Tegoroczna edycja konferencji jest wpisana w program ob-
chodów 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wszyst-
kie poprzednie edycje konferencji uzyskały wysoką ocenę 
uczestników, mamy nadzieję, że tym razem będzie podob-
nie. Życzymy ciekawych i owocnych obrad.

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński

Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

15–16 września 2021 roku organizowana jest X Konferencja naukowo-Techniczna „Renowacja 
budynków i modernizacja obszarów zabudowanych” pod patronatem Ministra Infrastruktury, 
Komitetu nauki PzITb, Prezydenta Miasta zielona góra i Rektora uniwersytetu zielonogórskiego 
w Instytucie budownictwa uniwersytetu zielonogórskiego.

Numer wrześniowy „Przeglądu Budowlanego” prezentuje artykuły przygotowane na X Konferencję Naukowo-Techniczną „Renowacja bu-
dynków i modernizacja obszarów zabudowanych”. Dziękujemy bardzo Przewodniczącemu Komitetu Naukowego prof. dr. hab. inż. Leonar-
dowi Runkiewiczowi, Przewodniczącemu poprzednich edycji prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Bilińskiemu i Przewodniczącej Komitetu Organi-
zacyjnego dr hab. inż. Beacie Nowogońskiej, prof. UZ za wspaniałą współpracę.  Redakcja


