
SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN  
 

9 czerwca  2017 roku (piątek)  godz. 15.00, Hotel NOVUM w Niepołomicach,  

ul. Grunwaldzka 15h. 

 

 

Część I zebrania Sekcji: 

 

Rozpoczęcie zebrania: 

 

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

Sekcji IPB. 

 

2. Protokół z zebrania w dniu 03 kwietnia 2017 roku został przyjęty przez uczestników 

zebrania. 

 

3. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka poinformowała o rozwoju naukowym pracowników  

związanych ze specjalnością TOB; poinformowała o uzyskanych w ostatnim czasie 

habilitacjach, doktoratach i nagrodach: 

Habilitacje: 

Dr hab. inż. Piotr Jaśkowski 

Dr hab. inż. Agnieszka Leśniak 

Doktoraty: 

Dr inż. Grzegorz Śladowski 

Nagrody: 

Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK - medal Wydziału Inżynierii 

Lądowej Technical University of Košice za współpracę międzynarodową 

 

 

Referaty: 

 

1. Referat assoc. prof. dr. sc. ing.  Martinsa Vilnitisa pt.  „Training of Civil engineers and 

construction in Latvia”. 

2. Referat praktyka dr inż. Grzegorza Śladowskiego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

pt.  „Problemy techniczne, technologiczne i organizacyjne rewaloryzacji Dziedzińca 

Zewnętrznego na Wawelu”.   

 

 

Dyskusja po wygłoszonych referatach dotyczyła głównie kwestii planowania 

przedsięwzięć budowlanych, których zakres prac, czas i koszt realizacji jest trudny do 

oszacowania ze względu na niedeterministyczny charakter tych przedsięwzięć (remonty 



obiektów zabytkowych). Widać potrzebę opracowania odpowiednich narzędzi do 

planowania i zarządzania takimi przedsięwzięciami. Uczestnicy zebrania zwrócili uwagę, 

że przyczyną tego typu problemów jest brak kompleksowej dokumentacji powykonawczej 

przedsięwzięć, co skutkuje brakiem wystarczającej informacji do sporządzania projektów 

remontów tych obiektów. Mgr inż. Zbigniew Drewnowski zwrócił uwagę na wady 

przepisów Prawa budowlanego, ich wpływ na proces budowlany i zaproponował dyskusję 

w przyszłości na ten temat. Dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW stwierdził, że 

Sekcja PAN dyskutuje nad problemami IPB od strony naukowej, nie zajmuje się 

interpretacją przepisów prawnych, aczkolwiek są one ważne i pojawiają  w nawiązaniu do 

referatów.  

 

 

 

Sprawy organizacyjne, informacje o konferencjach. 

 

1. Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK - organizator sesji:  

"Technology, organization and management in construction projects" w ramach 

konferencji WMCAUS 2017, poinformowała o stanie przygotowań do konferencji 

WMCAUS, która odbędzie się w Pradze w dniach 12-16 czerwca 2017 roku. 

Patronem naukowym konferencji jest Sekcja IPB KILiW PAN. Zgłoszono 20 

referatów z zakresu TOB. Odbędą się dwie sesje naukowe z tej tematyki.  

 

2. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka poinformowała o planach wydania monografii w 

zakresie aktualnej problematyki Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych i poprosiła o 

przesyłanie propozycji tytułów i streszczeń poszczególnych rozdziałów do sekretarz 

Sekcji dr hab. inż. Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny, prof. PK. 

 

3. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka poinformowała, że najbliższe spotkanie Sekcji 

odbędzie  się w Krakowie na AGH w połowie listopada 2017 roku. 

 

4. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka poinformowała, że w 2018 roku konferencja 

naukowo-techniczna Sekcji pt. Inżynieria przedsięwzięć budowlanych odbędzie  się 

na przełomie września i października na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 

Olsztynie. Bliższe informacje o konferencji zostaną podane w listopadzie 2017 roku. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

 

 

 

 

Sekretarz Naukowy Sekcji                                                                  Przewodnicząca Sekcji 

 

     

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


