
SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN 

Warszawa, WIL PW, 25.02.2013 roku, godz. 11.00 – 14.00 

 

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz 

Sekretarz – dr inż. Paweł Nowak 

Prelegent – mgr inż. Marcin Nowacki, Z-ca Dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji, GDDKiA, 

Centrala Warszawa. 

 

Lista obecności w załączeniu. 

 

1. Prof. Kasprowicz rozpoczął spotkanie witając gości spotkania oraz członków i sympatyków Sekcji. 

Następnie przedstawił program spotkania, który został przyjęty jednogłośnie: 

- Referat główny "Przygotowanie i realizacja inwestycji PBDK" - mgr inż. Marcin Nowacki, Z-ca 

Dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji, GDDKiA, Centrala Warszawa 

- Informacja o pracach związanych z kompendium „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. 

Rekomendowane metody i techniki.” Uzgodnienia finalne. 

- Informacje o konferencjach, sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

2. Mgr inż. Marcin Nowacki, Z-ca Dyrektora Departamentu Realizacji Inwestycji, GDDKiA, Centrala 

Warszawa przedstawił referat nt: "Przygotowanie i realizacja inwestycji PBDK”. W ożywionej dyskusji 

poruszono następujące tematy: kwestia wyboru oferty z najniższą ceną, zagadnienia przepisów prawnych w 

realizacji inwestycji, podział odpowiedzialności za projekt, kwestie rozpoznania ryzyka prowadzenia 

inwestycji, działanie laboratoriów niezależnych. 

 

3. Prof. Kasprowicz przedstawił założenia opracowania kompendium IPB, w tym: 

- kompendium czy monografia (monografie), 

- tematy, opracowane w ramach kompendium – na stronie www sekcji, 

- możliwe zaproponowanie dodatkowych tematów, lista autorów nie jest zamknięta, 

- przeznaczenie kompendium: dydaktyka oraz przewodnik do praktycznego wykorzystania przez inżynierów 

i menedżerów budowlanych 

 

4. Konferencje: 

- mgr inż. Zbigniew Drewnowski, konferencja sopocka, prośba o nadsyłanie zgłoszeń do 30 marca, 

- prof. Roman Marcinkowski, konferencja sopocka – warsztaty mają odnosić się do innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie deskowań, rusztowań, pomostów, zarządzania budową oraz kwestii BHP, 

- prof. Anna Sobotka – konferencja jednoimienna w 2014 roku, w Krakowie, w końcówce czerwca, 

organizowana wspólnie przez AGH oraz Politechnikę Krakowską, referaty drukowane w czasopiśmie 

„Budownictwo”, wyłącznie w języku angielskim, koszt konferencji ok. 1200 zł, 

- prof. Tadeusz Kasprowicz – konferencja krynicka 2013 – przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń. 

 

5. Głosy w dyskusji: 

- referat p. Nowackiego – dostępny na stronie www Sekcji, 

- głosowanie na logo Sekcji – w Internecie – prośba o zagłosowanie w najbliższym terminie, 

- na zebrania Sekcji należy zapraszać także: Członków KILIW PAN, Dziekanów wydziałów „budowlanych” 

w Polsce. 

- konieczne jest podlinkowanie strony Sekcji na oficjalnej stronie KILIW PAN. Prof. Kasprowicz rozezna 

sytuację na spotkaniu KILIW PAN w dniu 1 marca 2013 r. 

 

Najbliższe spotkanie Sekcji odbędzie się 25 marca 2013, godz. 11:00, sala 101 na WIL, PW, z prezentacją 

prof. Enzo Kinoshity (wagi kryteriów eksperckich, np. w procedurach przetargowych). Koordynator – prof. 

M. Dytczak. 

 

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

 

Sekretarz Sekcji IPB, Dr inż. Paweł NOWAK. 



 


