
SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA SEKCJI IPB KILIW PAN  
 

Warszawa, 3 kwietnia 2017 roku (poniedziałek) godz. 12.00, siedziba firmy Budimex, ul. 

Stawki 40, piętro 5. 

 

Część I zebrania Sekcji: 

 

Rozpoczęcie zebrania: 

 

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

Sekcji IPB, podziękowała Prezesowi Zarządu firmy Budimex S.A za udostępnienie 

sali na zebranie Sekcji. 

 

2. Protokół z zebrania w dniu 20 stycznia 2017 roku został przyjęty przez uczestników 

zebrania. 

 

Referaty: 

 

1. Referat pt. „Zasady funkcjonowania nowoczesnej firmy budowlanej” wygłosił mgr 

inż. Dariusz Blocher, Prezes Zarządu firmy Budimex S.A. 

2. Referat pt. „Praktyczne wykorzystanie technologii BIM w Budimeksie oraz 

prezentacja obiektów mostowych typu extra dose” wygłosił  mgr inż. Tomasz 

Franczewski, Dyrektor Biura Technicznego Budimexu S.A. 

Dyskusja po wygłoszonych referatach dotyczyła głównie kwestii zarządzania dużym 

przedsiębiorstwem budowlanym o szerokim zakresie usług (głos w dyskusji zabrali dr inż. 

Jacek Zygmunt, prof. dr hab. inż. Anna Sobotka i dr hab. inż. Roman Marcinkowski prof. 

PW). Jako czynnik sukcesu wskazano m.in. na gwarancje dobrego wykonania. System 

informacji jest kompletny, wiarygodny i dostępny, cechą BIM jest transparentność. Prof. 

dr hab. inż. Oleg Kapliński zapytał, ile czasu zajmuje budowa modelu cyfrowego i kto 

nanosi w nim zmiany. Wskazano na projektanta dr hab. inż.  Bożena Hoła, prof. PWr,  

zapytała, jak można korzystać z sytemu, by rejestrować i poprawić bezpieczeństwo pracy 

na placu budowy. Jest możliwość zgłoszenia niebezpiecznego miejsca, tworzy się modele 

bezpieczeństwa, pracownicy przed odprawą mają informację i widzą niebezpieczne 

miejsca. Dr hab. inż. Orłowski, prof. AGH  zapytał o rezultaty w przypadku budownictwa 

kubaturowego i klienta prywatnego.  Coraz mniej jest błędów w dokumentacji. Ceny są 

niższe po ostatecznej wycenie niż przy pierwszej wstępnej rozmowie.  Dr hab. inż.  

Rogalska zapytała o  możliwości przejścia modelu 4D - 5D.  Jest w opracowaniu. 

 

 



 

 

 

Sprawy organizacyjne, informacje o konferencjach. 

 

1. Dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK przypomniała informacje o terminach 

najbliższej konferencji Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych,  która  odbędzie się  

w Niepołomicach w dniach 8-11 czerwca 2017 roku. 

 

2. Dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP przypomniał o obowiązujących terminach "2nd 

International Joint Conference on Innovative Solutions in Construction Engineering 

and Management - Flexible Approach", 24 maja  2017, Poznań, podczas której 

odbędzie się uroczystość z okazji 75-lecia Urodzin Pana Profesora Olega 

Kaplińskiego. 

 

3. Prof. dr hab. inż. Anna Sobotka przypomniała o obowiązujących terminach 

tegorocznej konferencji krynickiej, która odbędzie się w dniach 17-22 września 2017 

roku. Poinformowała, że wpłynęło tylko 9 artykułów  tematyki inżynierii 

przedsięwzięć budowlanych – mobilizowała członków Sekcji do uczestnictwa w tej 

konferencji z artykułami. 

 

4. W nawiązaniu do prośby Redaktor Naczelnej miesięcznika BUILDER - Pani Danuty 

Burzyńskiej, prof. dr hab. inż. Anna Sobotka przekazała prośbę o pomoc  

w sformułowaniu  zadań konkursowych dla młodych inżynierów o specjalności TOB. 

Propozycje tematów i zakresu zadań konkursowych należy przesłać do prezydium 

Sekcji w terminie do 6 kwietnia 2017. 

 
 

 

 

 

 

Sekretarz Naukowy Sekcji                                                                  Przewodnicząca Sekcji 
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