SPRAWOZDANIE Z WYBORCZEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN
(KADENCJA 2020-2023)
14 GRUDNIA 2020R., GODZINA 14.00, ONLINE NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Wybory prezydium zarządu Sekcji IPB KILiW PAN.
3. Zabranie głosu przez wybraną/ego przewodniczącego.
4. Dyskusja.
OBECNI:
1. Bożena Hoła
2. Elżbieta Radziszewska Zielina
3. Anna Sobotka
4. Zdzisław Hejducki
5. Oleg Kapliński
6. Tadeusz Kasprowicz
7. Ryszard Trykosko
8. Dariusz Skorupka
9. Michał Wrzosek
Nieobecny usprawiedliwiony – Dariusz Blocher.
Zebranie rozpoczęło się od powitania członków Sekcji IPB przez organizatorkę sekcji w nowej
kadencji 2020-2023, Panią Prof. Annę Sobotkę. Z końcem roku 2019 zakończyła się kadencja
wszystkich komitetów PAN i ich sekcji. Obecnie skład sekcji liczy 10 osób, w tym członkowie
KILiW. Dodatkowo będzie można jeszcze powołać zespoły problemowe pracujące w ramach sekcji.
Wyjaśnione to zostanie szczegółowo na najbliższym posiedzeniu Komitetu w styczniu 2021r.
Prof. Anna Sobotka podziękowała nowym członkom Sekcji IPB za to, że przyjęli zaproszenie
i wyrazili gotowość wzięcia udziału w pracach sekcji, złożyła im też gratulacje z okazji powołania.
Podkreśliła, że mamy I posiedzenie Sekcji IPB i mamy za zadanie wybrać przewodniczącego/ą
Sekcji.
Przed przystąpieniem do procedury wyborczej, jako ustępująca Przewodnicząca Sekcji IPB
podziękowała za zaufanie jakim ją obdarzono w 2015r. wybierając na przewodniczącą Sekcji
w kadencji 2016-2019. Wyraziła wdzięczność za otrzymane wsparcie, dzięki czemu sekcja jeszcze
silniej zintegrowała i uaktywniła środowisko - praktyków i naukowców, nauczycieli akademickich
specjalizujących się w inżynierii procesów budowlanych. Świadczy o tym współpraca przy realizacji
wspólnych zadań
oraz osiągnięcia zbiorowe i indywidualne w postaci dobrej kondycji
prowadzonych przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych, jak i wielu publikacji z wynikami
badań naukowych, zdobytych stopni i tytułów naukowych w specjalności. Podziękowała za ogromny
wkład w doskonałą organizację zebrań, gospodarzom tych spotkań, m.in. Panom Prezesom:
Ryszardowi Trykosko - w Gdańsku, Michałowi Wrzoskowi - w PERI, Dariuszowi Blocherowi w BUDIMEX w Warszawie, Panu Rektorowi AWL, prof. gen. bryg. Dariuszowi Skorupce - we
Wrocławiu. Wspomniała o corocznej konferencji naukowej IPB, której patronuje Sekcja IPB.
Konferencje były świetnie zorganizowane przez różne ośrodki akademickie związane z inżynierią
przedsięwzięć budowlanych w Polsce. Równie aktywnie członkowie sekcji uczestniczyli
w konferencji krynickiej. Podziękowała Prof. Olegowi Kaplińskiemu za kreatywne (oceniające
i nadające kierunek badaniom) podsumowywanie prowadzonych w środowisku badań
i prezentowanych ich wyników na konferencji. Udało się też wspólnie opublikować kolejną
monografię z tematyki ostatnich habilitacji i doktoratów, z pomocą członków jako autorów oraz
sponsorów firm PERI i BUDIMEX. Podziękowała za pomoc w prowadzeniu Sekcji IPB członkom
Prezydium Sekcji: Pani prof. Elżbiecie Radziszewskiej-Zielinie – za zaangażowanie i ogrom
wykonanej pracy jako sekretarz sekcji oraz Panom v-ce przewodniczącym: prof. Romanowi
Marcinkowskiemu i prof. Mieczysławowi Połońskiemu, który założył i prowadził doskonale stronę
internetową sekcji. Na zakończenie wyraziła nadzieję, że mimo statutowych zmian w organizacji
sekcji i komitetów PAN, w dalszym ciągu Sekcja IPB będzie jak dotychczas koncentrować

