
 

KOMUNIKAT NR 2 
 

 
 

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa 
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 

Oraz Olsztyński Oddział PZITB 
mają zaszczyt zaprosić do udziału  

w Ogólnopolskiej konferencji dotyczącej problemów badawczych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych. 

Miejsce konferencji: Hotel Park w Olsztynie, Obiekty WGIPB UWM w Olsztynie 

 
 

Patronat honorowy: Rektor UWM w Olsztynie,  
Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych, Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej, PAN 
 

Patronat medialny: Materiały Budowlane, De Gruyter – Open Engineering 
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1500 zł. W ramach opłaty jest przewidziany udział w obradach, przerwy 
na kawę, noclegi, pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji, udział w imprezach towarzyszących, materiały 
konferencyjne oraz publikacja jednego referatu. Możliwe jest zgłoszenie drugiego artykułu za dodatkową opłatą 
w wysokości 500zł.  

 

Opłatę prosimy wnieść przelewem na konto Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego:     

02 1030 1986 2700 0000 2888 0010 

z dopiskiem: ipb’2018 i nazwisko uczestnika. 

Ramowy program konferencji: 
22 października 2018   

- godz. 12.00 - 14.00 obiad 
- godz. 14.00 - uroczyste otwarcie konferencji 

  - godz. 14.30 - 16.30 sesja jubileuszowa prof. Kowalczyka 
  - godz. 16.30 - 18.00 - sesja naukowa  
  - godz. 19.00  uroczysta kolacja w Hotelu Park 
23 października 2018  

- godz.   9.00 – 12.30 sesje naukowe 
  - godz. 12.30 – 13.30 – obiad 
  - godz. 13.30 – 15.30 – otwarte zebranie sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KILiW PAN  

- godz. 16.00 – wycieczka, zwiedzanie Kortowa – dzielnicy uniwersyteckiej 
- 18.00 - kolacja koleżeńska nad jeziorem w Restauracji Przystań 

24 października 2018  
-   9.00 - 10.30 - sesje naukowa 
- 10.30 - 12.00 - sesje naukowe 
- 12.00 - zakończenie i podsumowanie konferencji 
- 12.00 - 13.00 obiad 
 
 

INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH 

Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna 

Olsztyn 22-24 października 2018 
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Ważne terminy:  
13 kwietnia 2018 

 

 

- termin nadsyłania pełnej wersji artkułów przygotowanych zgodnie z wytycznymi 

wybranej wersji publikacji,  

- zakończenie przyjęć i zamknięcie listy publikacji! 

25 maja 2018 

04 czerwca 2018 

30 czerwca 2018 

15 lipca 2018 

15 września 2018 

- przesłanie recenzji, uwag i wytycznych od recenzentów do autorów 

- przesłanie poprawionych artykułów i  oświadczeń autorów  

- informacja o ostatecznym przyjęciu do druku artykułu 

- termin uiszczenia opłaty konferencyjnej! 

- opublikowanie komunikatu nr 3 

 
Komitet Naukowy 

Przewodniczący:  
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka  

Przewodniczący honorowy:  
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk  

Tematyka konferencji: 
 

-  Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego w 
budownictwie,  

-  Koncepcje i metody zarządzania przedsięwzięciem 
budowlanym,  

-  Modelowanie przedsięwzięć budowlanych, 
-  Wykorzystanie technologii BIM w zarządzaniu 

przedsięwzięciami budowlanymi, 
-  Metody analizy kosztów i harmonogramowania 

przedsięwzięć budowlanych 
-  Technologia i organizacja robót budowlanych,  
-  Nowoczesne materiały i technologie w budownictwie, 
-  Automatyka i robotyka w budownictwie, 
-  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w budownictwie, 
-  Zarządzanie kosztami w cyklu życia obiektu budowlanego, 
-  Kontrola realizacji przedsięwzięć i robót budowlanych, 
-  Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych, 

zarządzanie nieruchomościami, 
-  Remonty, modernizacja, rekonstrukcja, naprawy obiektów 

budowlanych, technologie remontów obiektów 
budowlanych, 

-  Ekologia i ochrona środowiska w inżynierii przedsięwzięć 
budowlanych. 

- prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, UZ 
- prof. dr hab. inż.  Kazimierz Czapliński, PWr 
- prof. dr hab. inż. Zdzisław Hejducki, PWr 
- prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński, PP 
- prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz, WAT 
- prof. dr hab. inż. Ewa Marcinkowska, PWr 
- prof. dr hab. inż. Włodzimierz Martinek, PW 
- prof. dr hab. inż. Jan Szwabowski, PSl 
- prof. dr hab. inż. arch. Witold Werner,  PW 
- dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP 
- dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk 
- dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. PŚl 
- dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr 
- dr hab. inż. Piotr Jaśkowski , prof. PL 
- dr hab. inż. Wiesław Kietliński, prof. PW 
- dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof. AGH 
- dr hab. inż. Janusz Kulejewski, PW 
- dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, PK 
- dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW 
- dr hab. inż. Wiesław Meszek, PP 
- dr hab. inż. Zygmunt Orłowski, prof. AGH 
- dr hab. inż. Jerzy Pasławski, prof. PP 
- dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK 
- dr hab. Mieczysław Połoński, prof. SGGW 
- dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska–Zielina, prof. PK 
- dr hab. inż. Magdalena Rogalska, PL 
- gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka,   prof. WSOWL 
- dr hab. Małgorzata Ulewicz, prof. PCz 

 
 

Komitet Organizacyjny 

Przewodnicząca:           dr inż. Elżbieta Szafranko 
Wiceprzewodniczące: dr inż. Jolanta Harasymiuk  
                                        dr inż. Joanna A. Pawłowicz 
Członkowie: 
dr inż. Piotr Bogacz, UWM w Olsztynie 
dr inż. Beata Grzyl, PG Gdańsk 
dr inż. Adam Kristowski, PG Gdańsk 
dr inż. Jacek Zabielski, UWM w Olsztynie 
dr inż. Wojciech Drozd, PK 

Biuro konferencji: 
Adres: 
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa,  
10-724 Olsztyn 
Ul. Heweliusza 4, p. 3.16 
 
e-mail: ipb@uwm.edu.pl 
 
Tel: (89) 523 38 18 
Adres www konferencji: 
www.uwm.edu.pl/ipb 

 


