
SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN 

Łagów Lub. – Poznań 28. 09. 2012 roku, godz. 14.30 – 15.30 

 

I. PREZENTACJA RAMOWEGO PROGRAMU SEKCJI IPB NA LATA 2012-2014 

 

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz 

Sekretarz – dr inż. Paweł Nowak 

 

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

sympatyków Sekcji. Następnie przedstawił program spotkania: 

1) Prezentacja i dyskusja Ramowego Programu Sekcji na lata 2012-2014. 

2) Zagadnienia organizacyjne pracy Sekcji. 

3) Sprawy różne, uwagi i wnioski. 

 

2. Prof. Kasprowicz przedstawił założenia Ramowego Programu Sekcji na lata 2012-2014 

oraz rozpoczął dyskusję: 

a) problemy organizacyjne i formalne, 

b) podstawowe założenia programu, 

c) przedmiot badań, 

d) problemy badawcze, 

e) wnioski 

 

Prezentacja prof. Kasprowicza w załączeniu (2. d. Ramowy program Sekcji IPB 2012-2014 - 

materiały na zebr. otw. Łagów Lub. MSWord 97-2003).  

 

Zasadnicze punkty prezentacji: 

 dobrowolne zaangażowanie członków Sekcji, 

 brak możliwości finansowania prac Sekcji, 

 działalność zgodna z celami i zadaniami KILIW PAN, 

 założenia programowe zgodne z założeniami KILIW PAN 

 cel pracy Sekcji:  

 definiowanie tematów badawczych IPB, 

 integracja naukowców i praktyków, teoretyków i specjalistów, 

 rekomendowanie metod i technik IPB, 

 formy pracy: 

 seminaria naukowe, 

 spotkania kierowników zespołów jednoimiennych, 

 seminaria i spotkania informacyjne, 

 patronaty konferencji 

 współpraca z KNOiZ PAN 

 propozycja logo Sekcji – deklaracja mgr. inż. Andrzeja Czempika, że przygotuje 

propozycję, 

 problemy badawcze odnosić się powinny do całego cyklu życia obiektu budowlanego 

(Szczegóły – mat. konf. Konferencji Naukowo-Technicznej „Inżynieria przedsięwzięć 

budowlanych” Muszyna 2010, referat „Proces analizy koncepcyjnej, projektowania, 

organizacji i realizacji przedsięwzięć budowlanych”), 

 podstawowy wniosek końcowy: konieczność opracowania „Kompendium IPB – 

rekomendowane metody i techniki”. Prośba do uczestników spotkania o nadsyłanie 

propozycji (indywidualnych i zespołowych) do końca października 2012 na adres e-mail 

prof. Kasprowicza: tkasprowicz@wat.edu.pl. Opracowanie powinno powstać w 2013 

mailto:tkasprowicz@wat.edu.pl


roku oraz zostać recenzowane i wydawane w 2014. (Możliwość wydania w języku 

angielskim). 

 

II. DYSKUSJA 

 

 p. Andrzej Czemplik - rozezna możliwość uzyskania pomocy plastyka w celu 

dopracowania logo Sekcji, 

 p. Mieczysław Połoński rozpozna możliwość przygotowania strony internetowej Sekcji 

(informacje, artykułu, kontakty, konferencje), 

 Dariusz Walasek - założenia programowe powinny czerpać z najlepszych wzorców 

światowych, 

 p. Lech Zioberski – można skorzystać z „gotowych” wzorów, np. niemieckie VoB, 

 p. Mieczysław Połoński – kompendium cenne jako podsumowanie pracy Sekcji. Wielu 

autorów rozdziałów i podrozdziałów ale format powinien być podobny. Koniecznie w 

języku polskim. 

 p. Andrzej Czemplik – wydawnictwo  wjęzyku angielskim będzie cenne dla firm polskich 

z kapitałem zagranicznym. Firmy takie jak Arup, Bovis, Hochtief, Tebodin opracowały 

podstawy swoich procedur zarządzania. Istnieja opracowania PMI i rezultaty projektów 

Leonardo Wydziału IL Politechniki Warszawskiej. Ważne jest odniesienie do polskich 

przepisów. 

 p. Tadeusz Kasprowicz – przegląd istniejących opracowań będzie bardzo istotny, tak jak 

odniesienie się do polskich regulacji prawnych. 

 p. Roman Marcinkowski – kompendium powinno być skierowane do praktyków, tak 

więc należy ograniczyć poziom abstrakcji opracowania. Układ przedstawianych tematów 

powinien być następujący: PROBLEM – METODA ROZWIĄZANIA – APLIKACJA na 

przykładzie 

 p. Zygmunt Orłowski – ważna jest prezentacja przykładów zastosowania proponowanych 

metod rozwiazywania problemów. Należy ująć wszystkie etapy projektu inwestycyjnego 

oraz dobrze określić grupę docelową (studenci, praktycy, zarządzający??). Prace nad 

kompendium, w celu uzyskania maksymalnej spójności tekstu powinien prowadzić 

zespół 2-4 osobowy. 

 p. Magdalena Rogalska – kompendium jest cenną inicjatywą. Będzie to wydawnictwo 

obszerne, zatem warto zastanowić się nad wydanie w formie e-book. 

 

Prof. Kasprowicz podziękował za dyskusję i cenne uwagi, podsumowując: 

 założenia pracy SEKCJI zostaną przedstawione na posiedzeniu KILIW PAN 

 powstanie zespół koordynujący prace nad przygotowaniem kompendium, 

 zgłoszenia autorów elementów kompendium – X 2012, 

 ostateczna decyzja nt. opracowania – XII 2012. 

 

III. ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE PRACY SEKCJI 

 

Na zakończenie zebrania głos zabrał prof. Marcinkowski i przedstawił wstępne założenia 

kolejnej jednoimiennej Konferencji IPB, organizowanej przez Oddział Gdański PZITB oraz 

Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie (Wydział Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej). Konferencja odbędzie się w Sopocie w dniach 

17-19 października 2013.  

Możliwa publikacja referatów w Inżynierii Morskiej i Geotechnice, prace recenzowane, 4 pkt.  

Konferencja obyć się może pod patronatem Sekcji IPB KILIW PAN 

W ramach konferencji planowane są warsztaty o następującej tematyce: 



 nowoczesne zasady BHP w budownictwie 

 innowacyjne konstrukcje pomocnicze w budownictwie 

 informatyzacja w zarządzaniu 

 kontraktowanie i aspekty prawne w budownictwie 

Informacje o konferencji i warsztatach zostaną wysłane do zainteresowanych wkrótce. 

 

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

 

Sekretarz Sekcji IPB 

Dr inż. Paweł NOWAK 


