
SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN 

Warszawa, WIL PW, 18.05.2015 roku, godz. 11.30 – 14.00 

 

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz 

Sekretarz – dr inż. Paweł Nowak 

Prelegent – dr hab. inż. Janusz Kulejewski 

 

1. Prof. Kasprowicz rozpoczął spotkanie witając gości spotkania oraz członków i sympaty-

ków Sekcji. Pogratulował członkom Sekcji IPB: prof. Zdzisławowi Hejduckiemu 

uzyskania tytułu profesora nauk technicznych oraz dr hab. inż. Jadwidze Bizon – Górec-

kiej i dr. hab. inż. Januszowi Kulejewskiemu uzyskania stopni naukowych doktora 

habilitowanego. Następnie przedstawił program spotkania: 

1) „Harmonogramowanie budowy z uwzględnieniem rozmytego modelowania danych” 

– referat wygłosi dr hab. inż. Janusz Kulejewski, Kierownik Zespołu  Inżynierii 

Produkcji i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii  Lądowej PW. 

2) Dyskusja. 

3) Krótka prezentacja projektów UE na WIL PW: FSS / LdV. 

4) Komunikat Konferencji IPB w 2015 roku na WIL PW - dyskusja, propozycja prze-

wodniczących Sesji. 

5) Wolne wnioski, informacje, problemy. 

2. Referat dr hab. inż. Janusza Kulejewskiego: „Harmonogramowanie budowy z uwzględ-

nieniem rozmytego modelowania danych” Po dostosowaniu prezentacji będzie ona 

dostępna na stronie internetowej Sekcji. (dyskusja: prof. Kasprowicz - gratulacja podjęcia 

ciekawego tematu, lepiej mieć wiedzę nt. niepewności niż wykorzystywać harmonogram 

stricte dyrektywny; prof. Marcinkowski - ciekawa prezentacja, pytanie - czy pojawiają sie 

w zaproponowanej metodyce komplikacje związane z ograniczeniem typu "nie wcześniej 

niż"; prof. Dytczak - ciekawa praca, możliwa do wykorzystania praktycznie od strony 

kosztowej, prof. Hejducki - ważność zastosowania prawdopodobieństwa oraz problem 

większej niepewności wyniku zastosowania metody niż niepewności danych wejścio-

wych; prof. Połoński - zastosowanie metodyki powinno uwzględniać cel - w tym 

przypadku uwzględnia termin zakończenia wszystkich robót).  

 

3. Dr inż. Paweł Nowak zaprezentował studia podyplomowe oraz projekty LdV prowadzone 

na Wydziale IL PW: SERIO, MBAIC (tu wspólnie z przedstawicielem Partnera, prof. Je-

rzym Pasławskim), ARCW, FSS NORW,prezentacja w załączeniu. 
 

4. Dr inż. Paweł Nowak przedstawił założenia Konferencji IPB 2015 (15-16 października 

2015). Członkowie Sekcji (w większości członkowie Komitetu Naukowego Konferencji) 

potwierdzili chęć uczestniczenia w sekcjach konferencji jako Przewodniczący Sesji oraz 

wyrazili gotowość recenzowania referatów do potrzeb wydawnictwa ACE. P. Nowak w 

najbliższym czasie, w porozumieniu z prof. T. Kasprowiczem, zaproponuje osoby do 

pełnienia ww. funkcji. Ustalono też godzinę rozpoczęcia Konferencji w dniu 15 paź-

dziernika 2015 na godz. 10:30. 
 

5. Informacja prof. M. Połońskiego – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, proszę o prze-

syłanie na adres sekcji danych i treści opublikowanych przez członków Sekcji IPB 

książek, artykułów, referatów i innych publikacji, które autorzy chcieliby zamieścić na 

stronie internetowej Sekcji IPB. 

Prof. Kasprowicz podziękował obecnym za udział w spotkaniu oraz zakończył zebranie. 

 

Sekretarz Sekcji IPB 

Dr inż. Paweł Nowak 


