SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN
Wrocław, 28 czerwca (czwartek) 2018 roku, godz. 8.45, Sala Orła Białego Akademii Wojsk
Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109.
Część I zebrania Sekcji:
Rozpoczęcie zebrania:
1. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka powitała Gości i uczestników otwartego zebrania
Sekcji IPB, podziękowała Rektorowi Komendantowi AWL, gen. bryg. dr. hab. inż.
Dariuszowi Skorupce, prof. AWL, za umożliwienie przeprowadzenia posiedzenia
Sekcji na terenie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
2. Uczestnicy zebrania upamiętnili minutą ciszy zmarłego 28-go maja br. wieloletniego
członka Sekcji, cenionego naukowca i dydaktyka, życzliwego i lubianego w
środowisku kolegę, dr hab. inż. Zygmunta Orłowskiego, prof. AGH.
Przewodnicząca Sekcji przedstawiła życiorys zawodowy Pana Profesora Zygmunta
Orłowskiego, jego osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Panowie
Profesorowie Oleg Kapliński i Zdzisław Hejducki ciepło wspomninali spotkania i
koleżeństwo z Profesorem Zygmuntem Orłowskim.
3. Protokół z posiedzenia Sekcji w dniu 16 kwietnia 2018 roku został przyjęty przez
uczestników zebrania.
Sprawy organizacyjne, informacje o konferencjach:
1. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka poinformowała o rozwoju naukowym pracowników
związanych ze specjalnością TOB; w tym o uzyskanych w ostatnim czasie
profesurach, habilitacjach i doktoratach. Złożyła gratulacje prof. dr hab. inż. Jackowi
Gołaszewskiemu, dr hab. inż. Krzysztofowi Zimie oraz dr inż. Mariuszowi
Szóstakowi za uzyskane tytuły i stopnie naukowe.
2. Dr inż. Elżbieta Szafranko poinformowała o procedurze, stanie przygotowań i
obowiązujących terminach najbliższej konferencji naukowej „Inżynieria
Przedsięwzięć Budowlanych 2017”, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 22-24
października 2018 roku, pod patronatem Sekcji IPB.
3. Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina prof. PK przekazała informacje na temat
konferencji WMCAUS, która odbyła się w dniach 17-22 czerwca w Pradze. W
ramach zorganizowanej specific session: "Technology, organization and management
in construction projects" odbyły się 2 sesje z wygłaszanymi referatami oraz jedna
sesja posterowa. Partnerem naukowym Konferencji jest Sekcja IPB.
4. Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina prof. PK przekazała informacje odnośnie
postępu prac nad monografią „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Problemy,
modele, metody”. Otrzymano już dwie pozytywne recenzje opracowania.

5. Dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK poinformowała na temat możliwości
udziału w "6th Symposium on Decision Support Systems in Construction
Management" organizowanego w ramach "16-Th International Conference of
Numerical Analysis and Applied Mathematics" (ICNAAM 2018), która odbędzie się
w dniach 13-18.09.2018 na Rodos w Grecji.
6. Dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz poinformowała o możliwości udziału w
Konferencji Naukowo-Technicznej Młodych Naukowców "Materiały, Technologie i
Systemy Zarządzania w Budownictwie" w dniach 25-26 października 2018 r w
Częstochowie.
Wystąpienia i referaty:
1. Referat pt. „Modelowanie sytuacji wypadkowej w budownictwie" wygłosił dr inż.
Mariusz Szóstak. Wskazał główne zagrożenia i czynniki niebezpieczne determinujące
powstawanie wypadków, zaprezentował możliwości zastosowania opracowanego
modelu rozwoju sytuacji wypadkowych.
2. Dr hab. inż. Mieczysław Połoński z SGGW w Warszawie zaprezentował możliwości
oprogramowanie Mendeley Desktop oraz korzystania z niego przez członków Sekcji.
Mendeley jest to baza danych i bezpłatny menadżer bibliografii współpracujący z
bazą SCOPUS i rozwijany przez wydawnictwo Elsevier.
3. Referat pt. „Kryteria awansów naukowych wg. Centralnej Komisji ds. Stopni i
tytułów” wygłosił prof. dr. hab. inż. Antoni Szydło. Aktualnie obowiązujące przepisy
wzbudziły zainteresowanie w kontekście procedowanej nowej Ustawy 2.0 Prawo o
Szkolnictwie Wyższym.
4. Rektor-Komendant AWL, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusz Skorupka, prof. AWL
przedstawił prezentację nt. aktualnej działalności Akademii Wojsk Lądowych we
Wrocławiu, współpracy międzynarodowej oraz wskazał przyjęte cele do zrealizowania
w najbliższej przyszłości.
Część II zebrania Sekcji:
Uczestnicy zebrania udali się na plac apelowy AWL, gdzie został zaprezentowany
dynamiczny pokaz działania bojowego patrolu rozpoznawczego w strefie konfliktu
militarnego w wykonaniu podchorążych AWL.
W trakcie pobytu we Wrocławiu, członkowie Sekcji mieli również możliwość
zwiedzenia Panoramy Racławickiej, Starego Miasta oraz Ostrowa Tumskiego.
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