
 

SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN  

 

 

Warszawa,  9 lipca  2019 roku, godzina 16:00 - 18.00,  

miejsce zebrania: Laboratorium - Centrum Wodne, sala nr 1, Kampus SGGW, bud. 49, 

Warszawa, ul. Nowoursynowska 159. 

 

 

Rozpoczęcie zebrania: 

 

1. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka powitała Gości i uczestników  otwartego zebrania 

Sekcji IPB, podziękowała organizatorom konferencji IPB 2019 za umożliwienie 

przeprowadzenia posiedzenia Sekcji na terenie kampusu SGGW w Warszawie.  

 

2. Protokół z posiedzenia Sekcji w dniu 10 czerwca 2019 roku został przyjęty przez 

uczestników zebrania. 

 

 

 

Sprawy organizacyjne, informacje o konferencjach: 

 

  

1. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka poinformowała uczestników zebrania o sesjach 

związanych z tematyką IPB, które odbędą się  we wrześniu,  w ramach tegorocznej 

konferencji krynickiej.   

 

2. Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina prof. PK przekazała informacje na temat 

konferencji WMCAUS, która odbyła się niedawno, w czerwcu, w Pradze. W ramach 

zorganizowanej specific session: "Technology, organization and management in 

construction projects" odbyły się 2 sesje z wygłaszanymi referatami oraz 2 sesje 

posterowe. Partnerem naukowym Konferencji jest Sekcja IPB. 

 

 

 

Wystąpienia i referaty: 

 

 

1. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka przedstawiła prezentację na temat: 50 lecie konferencji 

"Technologia i organizacji budowy"/ "inżynieria przedsięwzięć budowlanych". 

 

2. Mateusz Witczyński, kierownik ds. komunikacji, rzecznik prasowy ASTALDI S.p.A. 

Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zaprezentował realizację trasy Południowej 

Obwodnicy Warszawy pod funkcjonującym tunelem Metra M1. 

 

3. Dr inż. Aleksandra Radziejowska zaprezentowała nowe zasady oceny dorobku 

naukowego i ewaluacji jakości działalności naukowej.  

 

http://sipb.sggw.pl/Dokumenty/USTAWA%202.0_%20SLOTY.pdf
http://sipb.sggw.pl/Dokumenty/USTAWA%202.0_%20SLOTY.pdf


 

4. Dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW przedstawił informacje na temat 

problematyki publikowania z punktu widzenia redaktora czasopisma. 

 

5. Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK przedstawiła prezentację dotyczącą 

publikacji i publikowania - dylematy i dobre praktyki.  
 

Problematyka publikowania w kontekście oceny dorobku naukowego wzbudziła 

ożywioną dyskusję. Przewodniczący PZITB, pan Ryszard Trykosko zwrócił uwagę na fakt, aby 

publikacje naukowe miały również wydźwięk praktyczny, sugerował publikowanie w 

czasopismach przeznaczonych dla praktyków. 

 

 

 

Sekretarz Naukowy Sekcji                                                                  Przewodnicząca Sekcji 

 

     

dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina prof. PK               prof. dr hab. inż. Anna Sobotka 

 


