
SPRAWOZDANIE Z INAUGURACYJNEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN (kadencja 2016-2020) 

Warszawa, WIL PW, 11.04.20165 roku, godz. 11.30 – 14.00 

 

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz / prof. dr hab. inż. Anna Sobotka 

Sekretarz – dr inż. Paweł Nowak / dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska Zielina 

 

 

Przebieg spotkania: 

1. Prof. dr hab. inż. Kasprowicz powitał zebranych na pierwszym organizacyjnym spotkaniu sekcji oraz przedstawił program 

zebrania. 

2. Prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski powitał zebranych oraz razem z prof. Tadeuszem Kasprowiczem wręczył nominacje 

członkom sekcji na kadencję 2016-2020. 

 3. Powołano komisję skrutacyjną wyboru Przewodniczącego sekcji.  

- dr hab. inż.  Jerzy Pasławski, prof. PP 

- dr hab. inż. Piotr Jaśkowski 

- dr inż. Paweł Nowak 

Zgłoszono jedną kandydaturę: prof. dr hab. inż. Anna Sobotka. 

Przeprowadzono głosowanie niejawne. Zgodnie z protokółem oddano 24 ważne głosy.  

Na kandydaturę prof. Anny Sobotki oddano 24 głosy. 

 

4. Przewodnicząca podziękowała za wybór i zgłosiła kandydatury wiceprzewodniczących oraz sekretarza sekcji: 

- dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW 

- dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW 

- dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina - sekretarz 

Przeprowadzono głosowanie jawne, głosowano blokiem. Wybór nastąpił jednomyślnie, brak głosów wstrzymujących się i nega-

tywnych. 

Przewodnicząca zaprezentowała proponowany ramowy program pracy sekcji. 

Prezentacja zostanie rozesłana do członków sekcji z prośbą o uwagi na adres prof. Anny Sobotki. 

 

5 Prezentacja dr hab. inż.  Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny pt. "Badania relacji partnerskich w budownictwie". Głosy w dyskusji: 

prof. Jadwiga Bizon Górecka - jaka była metodyka zbierania danych (pogłębiony wywiad kwestionariuszowy). Dobór partnerów 

jest zagadnieniem istotnym, w zależności czy wybór do danego przetargu czy współpracy długofalowej. Najnowsze publikacje z 

czasopism listy filadelfijskiej zajmują się tą tematyką ale najczęściej na poziomie studiów przypadku bądź badań kwestionariu-

szowych.  Tu próba sprowadzenie zagadnienia jakościowego do ujęcia liczbowego. Prezentacja będzie udostępniona na stronie 

sekcji. 

 

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. 

6.1. Dr hab. inż.  Bożena Hoła, prof. PWr  przekazała informacje logistyczne i merytoryczne nt. Konferencji IPB we Wrocławiu 

czerwiec 2016. Wręczyła zaproszenia na sesje jubileuszowa prof. Kazimierza Czaplińskiego. 

6.2. Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik zaprosił Członków Sekcji do współpracy i nadsyłanie artykułów do czasopisma  Multicrite-

ria Decision Making (12 punktów na liście ministerialnej). 

6.3. Dr hab. inż.  Edyta Plebankiewicz, prof. PK zaproszenie na Dzień BIM, Politechnika Krakowska, Instytut Zarządzania w 

Budownictwie i Transporcie, 20 maja 2016. Zaproszenie na konferencje IPB w 2017, Politechnika Krakowska. 

6.4. Dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW przekazał zaproszenie na Forum Budowlane na PW filia w Płocku, listopad 

2016; zaproszenie na konferencję interdyscyplinarną dla doktorantów i młodych pracowników nauki w zakresie następującej 

tematyki - budownictwo, ochrona środowiska, budowa i  eksploatacja maszyn i technologie chemiczne. 

6.5. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz przekazał zaproszenie na konferencję krynicką 2016. Referaty na etapie recenzji. 

6.6. Dr hab. inż. Mieczysław Połoński prof. SGGW  -  prośba o weryfikacje afiliacji i adresów na stronie internetowej Sekcji. 

Prośba o nadsyłanie publikacji do umieszczenia na stronie. 

6.7. Dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP przedstawił informacje nt. prac ministerstwa - zostanie przekazany na stronę Sekcji. 

6.8. Dr hab. inż.  Marcinkowski, prof. PW poruszył zagadnienie zamówień publicznych w budownictwie - kryteria dla zamówień 

na roboty budowlane - zaproszenie do tworzenia kryteriów. 

 

7. Prof. Anna Sobotka kończąc spotkanie podziękowała prof. Marianowi Kwietniewskiemu za przybycie na spotkanie. Podzięko-

wała prof. Tadeuszowi Kasprowiczowi, wiceprzewodniczącym  prof. Olegowi Kaplińskiemu, dr hab. inż. Romanowi 

Marcinkowskiemu, prof. PW oraz sekretarzowi Sekcji dr. inż. Pawłowi Nowakowi za prace w kadencji 2012-2016. 

 

 

 

 

 

Sekretarz Sekcji IPB KILiW PAN  

dr inż. Paweł Nowak  

dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska Zielina 


