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Rada naukowa, programowa, a także grupa recenzentów Buildera rozszerzyła się o nowych członków.  
Znani i uznani w środowisku naukowym eksperci w dziedzinie budownictwa oraz architektury poszerzą grupę 
oceniających artykuły naukowe – źródłowe, przeglądowe lub polemiczne, opracowania innowacyjnych badań, 
wniosków, ekspertyzy naukowe pomocne w praktyce zawodowej inżynierów budownictwa i projektantów. 
Prezentujemy ich sylwetki z uwzględnieniem dorobku naukowego, a także zawodowego.

dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski
Instytut Budownictwa
CZŁONEK RADY NAUKOWEJ

Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ  dyplom magistra inżyniera budownictwa uzy-
skała w 1994 roku w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie na Wydziale Budow-
nictwa i Inżynierii Sanitarnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. 

Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę jako asystent, od 2004 na stanowisku adiunkta, 
od 2018 profesora uczelni, przez cały czas na zielonogórskiej uczelni zmieniającej nazwę – 
Wyższa Szkoła Inżynierska, Politechnika Zielonogórska, Uniwersytet Zielonogórski.

Stopień naukowy doktora uzyskała w 2003 r. na podstawie wyróżnionej pracy doktorskiej 
pt. Wybrane czynniki determinujące programowanie działalności remontowej w budynkach 
wykonanych w technologii tradycyjnej. W roku 2017 uzyskała stopień doktora habilitowane-
go nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Podstawą postępowania habilitacyjnego 
była monografia pt. Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych  
w technologii tradycyjnej wydana przez wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej 
Polskiej Akademii Nauk.

Od 1.10.2020 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Budownictwa oraz przewodniczącej Ra-
dy Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport. Od 2005 roku jest przewodniczącą Komitetu 
Organizacyjnego cyklicznych Konferencji Naukowo-Technicznych Renowacja budynków  
i modernizacja obszarów zabudowanych. 

Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ jest członkiem Grupy Problemowej Sekcji Inży-
nieria Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, należy do Ko-
mitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, jest przewodniczącą 
Komisji Nauki PZITB Oddz. Zielona Góra. Czynnie uczestniczy w konferencjach krajowych i 
międzynarodowych, jest członkiem Komitetów Naukowych Konferencji. 

Zarówno działalność naukowa, dydaktyczna, jak i inżynierska dr hab. inż. Beaty Nowo-
gońskiej, prof. UZ powiązane są ze sobą tematycznie, osią syntezy jest diagnoza stanu 
technicznego budynków. Głównym kierunkiem badawczym jest temat prognostycznego 
modelu procesu starzenia budynków mieszkalnych, ale zajmuje się również zagadnieniami 
związanymi z renowacją budynków, ochroną dziedzictwa materialnego, potrzebami rewitali-
zacji miast. Jest autorką ponad 130 publikacji. 

Od chwili rozpoczęcia pracy na uczelni prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I, II i III 
stopnia kształcenia – projekty oraz wykłady z przedmiotów: budownictwo ogólne, diagno-
styka budowli, utrzymanie obiektów zabytkowych, współczesnych, inżynieria konserwator-
ska, modernizacje i adaptacje, technologia robót remontowych i modernizacyjnych, repair 
and maintenance engineering. Była promotorem ponad 150 prac dyplomowych magister-
skich  i inżynierskich, prace kilkakrotnie nagradzano w konkursach. 

Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ  od 2005 roku posiada uprawnienia budowlane 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W latach 1997–
2001, równocześnie z uczelnią, pracowała w biurze projektowym na stanowisku asystent 
projektanta, w 2001–2002 pracowała także jako majster budowy. Jest autorką, a także 
współautorką kilkudziesięciu zrealizowanych projektów budowlanych oraz ekspertyz i opinii 
technicznych związanych tematycznie z diagnostyką techniczną oraz renowacją i moderni-
zacją budynków.

W 2020 r. została uhonorowana Medalem im. prof. Wacława Żenczykowskiego za prace 
badawcze i teoretyczne dotyczące oceny stanu technicznego budynków.

NOWI CZŁONKOWIE RAD BUILDERA

Jej działalność naukowa, 
dydaktyczna oraz 
inżynierska  powiązane są 
ze sobą tematycznie, osią 
syntezy jest diagnoza stanu 
technicznego budynków. 
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prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Karol Zuziak
członek: SARP, TUP, SCUPAD oraz IUFA JHU
CZŁONEK RADY RECENZENTÓW

Architekt, urbanista, profesor nauk technicznych, dr hab. w dyscyplinie architektura 
i urbanistyka. Przewodniczący Komisji Urbanistyki i Architektury PAN / Oddział w Krakowie, 
członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. W latach 1994–99 członek Komitetu Zago-
spodarowania Przestrzennego Kraju Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2007–2011 członek 
Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej (powołany przez Premiera RP na wniosek 
Związku Miast Polskich).

Posiada następujące stopnie oraz tytuły naukowe: doktor nauk technicznych w dyscypli-
nie: architektura i urbanistyka (1976 r.), dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie: architektu-
ra i urbanistyka, w specjalności planowanie przestrzenne, urbanistyka i architektura 
(2000 r.), tytuł profesora nauk technicznych nadany przez Prezydenta RP w roku 2009.

Aktualnie jest profesorem zwyczajnym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewi-
cza. Wcześniej (od 1968 do 2017 r.) był zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Politechni-
ce Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – od 2002 r. jako profesor nadzwyczajny, a od 
2011 r. jako profesor zwyczajny PK. W latach 1984–90 był Głównym Architektem Miasta Kra-
kowa, zaś w latach 2002–2004 zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa. Był też dwukrotnie sty-
pendystą Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA (w latach 1977–78 jako Junior Fellow 
w Center for Metropolitan Planning and Research, w The Johns Hopkins University, Baltimo-
re, MD, a w okresie 1990–91 jako Senior Fellow w Institute for Policy Studies w tym samym 
uniwersytecie).

W latach 2010–2014 kierował Katedrą Budowy Miast na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej, a wcześniej (w latach 2005–2010) – Zakładem Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska na Wydziale Architektury PK. Przez dwie kadencje pełnił funkcję pro-
dziekana Wydziału Architektury PK ds. Nauki, a w latach 2014–2016 członka Senatu Akade-
mickiego PK.

W okresie od 1 X 2017 do 30 IX 2018 r. był profesorem zwyczajnym w Wyższej Szkole Tech-
nicznej w Katowicach. Jako nauczyciel akademicki prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak 
wykładał na różnych uczelniach w kraju (głównie w Politechnice Krakowskiej, ale także w Poli-
technice Śląskiej w Gliwicach, Politechnice Gdańskiej i w WST w Katowicach), jak również za 
granicą (między innymi w: The Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA; The Florida 
Atlantic University; Florida Israel Institute, The State University of New Jersey, USA; University of 
Wisconsin, Madison, USA; Chalmers University of Technology, Gothenburg; Venice University, 
Italy; Technical University, Stuttgart).

Zajmuje się teorią budowy miast, teorią i praktyką planowania przestrzennego, projekto-
waniem urbanistycznym, rewitalizacją śródmieść oraz innowacyjnymi instrumentami stero-
wania rozwojem metropolitalnym. Jest też inicjatorem badań z zakresu urbanistyki strate-
gicznej, aktywnej polityki przestrzennej gmin oraz marketingu urbanistycznego. Wykłada – 
w języku polskim, a także angielskim – teorię projektowania oraz planowania miast, teorię 
planowania przestrzennego i regionalnego, zasady projektowania urbanistycznego, pod-
stawy teorii oraz praktyki rewitalizacji miast, a od trzech lat również etykę zawodu architekta. 
Wypromował 10 doktorów nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, po-
nad 100 magistrów inżynierów oraz inżynierów na kierunku urbanistyka i architektura, a tak-
że kilkunastu dyplomantów studiów podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego 
oraz gospodarki przestrzennej.

Prof. Zbigniew K. Zuziak jest autorem oraz współautorem ok. 150 publikacji naukowych 
(w tym 3 książek), a także redaktorem 12 monografii. Przewodniczył 5 konferencjom mię-
dzynarodowym i wygłosił ponad 110 referatów na międzynarodowych konferencjach nauko-
wych w kraju oraz za granicą. Jest współautorem ponad 30 planów i projektów urbanistycz-
nych (w tym: 12 nagrodzonych) oraz kilkudziesięciu prac projektowo-studialnych na temat 
zagospodarowania przestrzennego miast, regionów oraz marketingu miast i rewitalizacji 
śródmieść.

Był m.in. zastępcą generalnego projektanta w międzynarodowym zespole autorskim, któ-
ry w 1994 r. opracował Plan Działań dla Rewitalizacji Krakowskiego Kazimierza, a także 
współautorem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa uchwalonego w 1988 r.

Zajmuje się teorią budowy 
miast, teorią i praktyką 
planowania przestrzennego, 
projektowaniem 
urbanistycznym, 
rewitalizacją śródmieść 
oraz innowacyjnymi 
instrumentami sterowania 
rozwojem metropolitalnym.
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dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
CZŁONEK RADY RECENZENTÓW

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocław-
skiej. Po ukończeniu studiów (1978 r.) rozpoczął pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny 
w Instytucie Budownictwa na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 roku, a następ-
nie stopień doktora habilitowanego (2004 r.). Przez cały czas zatrudnienia w Politechnice 
Wrocławskiej aktywnie uczestniczy w życiu akademickim. Angażuje się w prace wielu ze-
społów i komisji wydziałowych oraz przez 3 lata był członkiem senatu uczelni. Prowadzi in-
tensywną działalność naukowo-dydaktyczną i inżynierską w specjalnościach związanych  
z budownictwem stalowym, szczególnie dotyczącym silosów, zbiorników oraz przemysło-
wych obiektów energetycznych. Jego współpraca z licznymi firmami przemysłowymi, takimi 
jak Elektrownia Turów, Elektrownia Bełchatów, KGHM, Ferrum SA w Chojnowie, zaowoco-
wała otrzymaniem grantów naukowych, a także przemysłowych, zrealizowanych z sukce-
sem, skutkujących dobrymi rezultatami ekonomicznymi oraz uzyskaniem patentów. Wyko-
nał wiele opracowań ekspertyzowych dotyczących awarii, katastrof budowlanych oraz sta-
nów technicznych obiektów budowlanych, w tym silosów stalowych, zbiorników na ciecze, 
hal przemysłowych, wież i masztów telekomunikacyjnych, estakad rurociągowych oraz 
przenośnikowych, podtorzy suwnic, budynków kotłowni, maszynowni w polskich elektrow-
niach, a także innych obiektów o różnorodnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Opublikował ponad 130 artykułów i referatów konferencyjnych, w tym w renomowanych 
czasopismach, takich jak: „Engineering Failure Analysis”, „Journal of Constructional Steel 
Research”, „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, „Bauingenieur”, „Stahlbau”, 
„Studia Geotechnica et Mechanica”, „Builder”. Jest autorem lub współautorem 7 patentów. 
Wypromował pięciu doktorów nauk technicznych. Recenzował siedem prac doktorskich, 
sześć habilitacyjnych oraz wiele artykułów w czasopismach. Zrealizował 2 duże granty ba-
dawcze zamówione przez KBN i NCN.

Prowadził na Wydziale BLiW wszystkie formy zajęć dydaktycznych, głównie z podstawo-
wych, a także przemysłowych konstrukcji stalowych oraz zagadnień związanych z technolo-
gicznością konstrukcji budowlanych. Był opiekunem ponad 200 dyplomantów realizujących 
prace magisterskie i inżynierskie.

Ma pełne uprawnienia budowlane i wykonawcze. Jest rzeczoznawcą budowlanym w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej. Opracował ponad 200 ekspertyz oraz kilkadziesiąt 
projektów budowlanych. Jego projekty stalowych konstrukcji silosów były z powodzeniem 
realizowane za granicą, głównie w Niemczech. Jedna ze zrealizowanych według jego pro-
jektu inwestycja (Zakład Linpac Plastic Ltd. w Bukowicach) została nagrodzona przez PZITB 
tytułem Dolnośląska Budowa Roku 2001. Aktualnie jest członkiem Rady Programowej mie-
sięcznika „Materiały Budowlane”. Organizuje razem z Elektrownią Turów i Wrocławskim Od-
działem PZITB cykliczne konferencje naukowo-techniczne Budownictwo w Energetyce. Był 
przez wiele lat członkiem sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN.

Od początku istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa aktywnie działa 
w jego strukturach. W latach 2010–2018 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady 
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, był też członkiem Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zaś obecnie należy do Prezydium Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej PIIB.

Dr hab. inż. Eugeniusz Hotała został uhonorowany Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, 
Odznaką „Za zasługi dla budownictwa”, Złotą oraz Srebrną Odznaką Honorową PZiTB,  
Odznaką Zasłużony dla Gospodarki, Złotą odznaką PIIB, a także wieloma nagrodami  
Rektora PWr.

Obszarem jego 
specjalizacji są konstrukcje 
stalowe i budownictwo 
przemysłowe.
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dr inż. Robert Geryło
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ

Absolwent Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej o specjal-
ności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Od 1999 r. związany z Instytutem Techniki Bu-
dowlanej. W 2006 r. uzyskał stopień naukowy doktora po przedstawieniu rozprawy pt. Dia-
gnostyka cieplna przegród zewnętrznych budynku na podstawie analizy pola temperatury. 
Promotorem doktoratu był prof. dr hab. inż. Jerzy A. Pogorzelski.

Od 2007 r. Robert Geryło był kierownikiem Pracowni Fizyki Cieplnej, od 2013 r. Zakładu 
Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, a od 2015 r. zastępcą dyrektora ds. 
Strategii i Rozwoju. W 2017 r. został powołany na stanowisko dyrektora Instytutu.

Członek pierwszej kadencji Rady Naukowej europejskiego stowarzyszenia Energy- 
-Efficient Buildings Association. Reprezentant Instytutu Techniki Budowlanej w Zarządzie 
Europejskiej Sieci Instytutów Badawczych Budownictwa ENBRI. W latach 2008–2017 był 
członkiem Rady Naukowej ITB. Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych. Od 2012 
roku pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Technicznego PKN ds. wyrobów do izola-
cji cieplnej w budownictwie, jest również reprezentantem ITB w Komitecie Technicznym 
PKN ds. ochrony cieplnej. Od 2018 r. wiceprzewodniczący Komitetu Budownictwa Krajo-
wej Izby Gospodarczej.

W latach 2011–2013 członek Komitetu Zarządzającego realizacją zadania dotyczącego 
opracowania optymalnych energetycznie typowych rozwiązań strukturalno-materiało-
wych i instalacyjnych w Strategicznym Projekcie Badawczym NCBiR pt. Zintegrowany sys-
tem zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. W latach 2014–2016 koor-
dynator zespołu krajowego projektu BLESIL w programie ERASMUS+, dotyczącego 
szkoleń pracowników europejskiego sektora budowlanego. W latach 2015–2018 koordy-
nator zespołu krajowego projektu CA IV EPBD w programie Horyzont 2020, dotyczącego 
działań wspierających realizację postanowień dyrektywy w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków. Od 2017 r. członek Komitetu Sterującego projektu Sektorowa Rada 
ds. Kompetencji w Budownictwie.

Autor lub współautor wielu opracowań i ekspertyz technicznych, w tym opinii sądowych 
oraz opracowań na rzecz administracji publicznej. Specjalizuje się w podstawowych za-
gadnieniach zrównoważonego budownictwa, w szczególności związanych z ochroną 
cieplną budynków i efektywnym wykorzystaniem energii.

Autor, a także współautor kilkudziesięciu publikacji oraz referatów konferencyjnych. 
Przewodniczący komitetu organizacyjnego 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii 
Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, której część problemową poświęcono 
tematowi innowacyjnych wyzwań techniki budowlanej. Współautor poradników Stan ist-
niejący budynków wielkopłytowych oraz Obniżanie zużycia energii na cele ogrzewcze  
w serii wydawniczej ITB „Budynki wielkopłytowe – wymagania podstawowe”. Autor porad-
nika Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków uwzględniającej wpływ cieplnych 
właściwości wyrobów budowlanych oraz Nowoczesny standard energetyczny budynków.

Postrzega budownictwo i technikę budowlaną w Polsce jako jeden z podstawowych ob-
szarów wdrożeń innowacji oraz skutecznej współpracy nauki z biznesem, odpowiadającej 
na wyzwania związane z potrzebami ograniczenia zapotrzebowania na energię, rozwoju 
gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystania automatyzacji, technik informacyj-
nych, digitalizacji i sztucznej inteligencji.

Postrzega budownictwo  
i technikę budowlaną  
w Polsce jako jeden  
z podstawowych obszarów 
wdrożeń innowacji oraz 
skutecznej współpracy 
nauki z biznesem. 



prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
CZŁONEK RADY PROGRAMOWEJ

W 1999 r. ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: 
budowa dróg i autostrad). W październiku 1999 r. rozpoczął pracę na stanowisku asy-
stenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej Politechniki 
Krakowskiej. W 2006 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 
pracę doktorską pt. Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+R) 
(została wyróżniona  w konkursie ministra transportu). Na stanowisku adiunkta  
w Katedrze Systemów Komunikacyjnych został zatrudniony w 2006 r. Od 1 września   
2013 r. był p.o. kierownikiem Katedry Systemów Komunikacyjnych, 1 października 2014 r. 
został kierownikiem.  W latach 2013–2016 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. badań 
naukowych i współpracy z przemysłem w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. 
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport nadała mu 27 
lutego 2014 r. Rada Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Monografia  
habilitacyjna została wyróżniona  w konkursie zorganizowanym przez Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju w 2014 r. Od 1 września 2016 r. pełni funkcję dziekana Wydziału  
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Tytuł profesora uzyskał 28 września 2020 r.

Opublikował – jako autor i współautor – ponad 90 artykułów. Jest autorem 2 monografii, 
współautorem 4 (2 w języku angielskim). Zorganizował 18 branżowych konferencji naukowo-
-technicznych, był kierownikiem 10 projektów krajowych oraz międzynarodowych realizowa-
nych na Politechnice Krakowskiej. Jako konsultant w dziedzinie transportu pracuje zarówno 
w kraju, jak i za granicą (Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone).

Ważne miejsce w jego dorobku zajmują projekty transportowe (jest ich ponad 200) zwią-
zane z badaniem efektywności funkcjonalnej inwestycji transportowych współfinansowa-
nych przez UE. Do najważniejszych należą te dotyczące rozbudowy systemu drogowego 
oraz tramwajowego w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Olsztynie  
i Krakowie, a także koncepcja rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w województwie ma-
łopolskim i studium wykonalności Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Prowadzi badania do-
tyczące zachowań komunikacyjnych w obszarach zurbanizowanych; wykonuje prognozy 
ruchu na potrzeby rozbudowy dróg krajowych oraz wojewódzkich, a także analizy doku-
mentów planistycznych i strategicznych wielu polskich miast. Kierował pracami konsor-
cjum, które opracowywało metodykę tworzenia planu transportu publicznego dla woje-
wództwa małopolskiego oraz konsorcjum opracowującego metodykę prowadzenia badań 
ruchliwości w Krakowie w 2013 r. i wykonującego Warszawskie Badanie Ruchu w 2015 r. 
Od 2019 r. jest konsultantem w pracach nad budową modelu transportowego Polski, pro-
wadzonych przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Prowadzi wykłady dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK z zakresu zagadnień 
transportowych. Jest promotorem 66 prac magisterskich i 35 inżynierskich o tematyce 
związanej z analizami transportowymi. Prowadzi też zajęcia na studiach doktoranckich. 
Wypromował 4 doktorów, a obecnie pełni funkcję promotora w 4 toczących się postępowa-
niach doktorskich. Poza pracą dydaktyczną na Politechnice Krakowskiej prowadzi wykłady 
na innych uczelniach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto wykłada w języku an-
gielskim dla stypendystów programu Erasmus oraz słuchaczy indywidualnych kursów, stu-
dentów  z Libii, Afganistanu, Iranu.

Jest członkiem: Komitetu Transportu PAN, Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krako-
wie, Zespołu Zadaniowego ds. Wielkoskalowych Projektów Rozwojowych przy Komitecie 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Rad Naukowych – Instytutu Kolejnictwa  
i Instytutu Techniki Budowlanej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Jest przewodniczącym Rady Pro-
gramowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa działającej przy prezy-
dencie Krakowa.

Został odznaczony: Honorową Odznaką i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej  
(2011 r.  i 2016 r.), odznaką honorową „Zasłużony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” 
oraz srebrną odznaką honorową SITK. Trzykrotnie był laureatem konkursu SITK „Ernesty” 
(w latach: 2011, 2013 i 2014) w kategorii: najaktywniejszy działacz SITK w dziedzinie 
transportu.
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Ważne miejsce w jego 
dorobku zajmują projekty 
transportowe (jest ich ponad 
200) związane z badaniem 
efektywności funkcjonalnej 
inwestycji transportowych 
współfinansowanych  
przez UE.



dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Politechnika Łódzka
CZŁONEK RADY NAUKOWEJ

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politech-
niki Łódzkiej. W 1994 r., zaraz po ukończeniu studiów, rozpoczął pracę jako nauczyciel 
akademicki – asystent w swojej macierzystej uczelni w Katedrze Fizyki Budowli i Materia-
łów Budowlanych. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 r. Tematem jego 
rozprawy doktorskiej był Wpływ mikrostruktury powierzchni i jej barwy na właściwości od-
bicia i absorpcji promieniowania słonecznego. Równolegle zajmował się zdobywaniem 
doświadczenia zawodowego, które zostało potwierdzone zdaniem w 1997 r. egzaminu 
państwowego pozwalającego uzyskać uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywa-
nie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Następnym krokiem w karierze zawodowej było powołanie w drodze konkursowej 
w 2006 r. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Natomiast 
w 2011 r. po kolejnym wygranym konkursie został powołany na zastępcę Głównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, następnie w latach 2015–2017 kierował 
tym urzędem, sprawując funkcję głównego inspektora. W całym tym okresie pisał również 
artykuły naukowe zamieszczane w uznawanych czasopismach i literaturze branżowej. 
Jest autorem lub współautorem ponad 70 publikacji, w tym 4 książek. Zawsze aktywnie 
uczestniczył w wielu konferencjach krajowych, a także międzynarodowych, wygłaszając 
referaty. Wykonał ponad 130 opracowań technicznych i uczestniczył w czterech projek-
tach badawczych.

W 2019 r. na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki 
Łódzkiej uzyskał stopień doktora habilitowanego. Osiągnięciem naukowym, które przed-
stawił, była Analiza występowania katastrof w budownictwie, a w szczególności dotyczą-
cych użytkowanych obiektów budowlanych oraz rusztowań w czasie wznoszenia tych 
obiektów.

W działalności naukowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z eksploatacją 
i technicznym utrzymaniem obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem ry-
zyk występujących w procesie inwestycyjnym oraz ich skutkami.

Czynnie uczestniczy w życiu naukowym oraz organizacyjnym macierzystego Wydziału 
oraz swojej uczelni.

Jest lub był członkiem gremiów eksperckich, takich jak: 
•  przewodniczący Komitetu Technicznego ds. Budownictwa w Polskim Centrum Akre-

dytacji w Warszawie;
•  przewodniczący Komitetu Budownictwa w Krajowej Izbie Gospodarczej 

w Warszawie;
•  przewodniczący Komitetu ds. Legislacji, Cyfryzacji i BIM Polskiego Związku Inżynie-

rów i Techników Budownictwa w Warszawie;
•  przewodniczący Komisji ds. Organizacji i Gospodarki Rady Naukowej ITB 

w Warszawie;
•  p.o. przewodniczącego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
•  członek Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie;
•  członek zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji 

w dziedzinie architektury i budownictwa, planowania, a także zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii;

•  członek Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budow-
nictwie w Warszawie (2012–2017 r.);

•  członek Rady Wyrobów Budowlanych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Warszawie (2009–2011 r.).

Ponadto jest konsultantem wdrażanych aktów prawnych oraz opracowań technicznych 
z obszaru Prawa Budowlanego i aktów związanych, instytucji pozarządowych oraz 
przedsiębiorców.

Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany oraz nagradzany.

W działalności naukowej 
specjalizuje się 
w zagadnieniach 
związanych z eksploatacją
i technicznym utrzymaniem 
obiektów budowlanych ze 
szczególnym 
uwzględnieniem ryzyk
występujących w procesie 
inwestycyjnym oraz ich 
skutkami.
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dr inż. arch. Krystyna Ilmurzyńska
Politechnika Warszawska
Wydział Architektury
CZŁONEK RADY RECENZENTÓW

Architekt, urbanista, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 
2003 roku prowadzi pracę dydaktyczną i naukową na macierzystym wydziale, obecnie na 
stanowisku adiunkta w Pracowni Przekształcania Przestrzeni dla Potrzeb Życia. Doktoryzo-
wała się w 2020 roku. W centrum jej zainteresowań naukowych, a także zawodowych znaj-
dują się związki architektury i urbanistyki oraz kultury i natury w mieście.

Po uzyskaniu uprawnień do projektowania w 2007 roku została projektantem w pracowni 
Marek Budzyński Architekt. Brała udział jako współautor (z M. Budzyńskim i Z. Badowskim)  
w wielu konkursach architektonicznych oraz urbanistycznych. Jest współautorem zrealizowa-
nych projektów Europejskiego Centrum Kultury i Sztuki – Opery Podlaskiej oraz Kampusu Uni-
wersytetu w Białymstoku – obydwa na podstawie zwycięskich prac konkursowych,  a także  
(z M. Budzyńskim) uchwalonego planu miejscowego w rejonie ul. Batorego w Chełmie.

Jest autorką szeregu publikacji opartych na wiedzy praktycznej oraz teoretycznej, doty-
czących związków architektury z przestrzenią miejską czy przyrodniczą, a także zagadnień 
urbanistyki i architektury w powiązaniu z postulatami rozwoju zrównoważonego miast. W la-
tach 2016–2019, przygotowując pracę doktorską pt. Ewolucja przestrzenna Ursynowa Pół-
nocnego w Warszawie w latach 1971–2018, przeprowadziła badania własne dotyczące 
związków architektury i urbanistyki w przestrzeni mieszkalnej, zagadnień społecznych  
w urbanistyce, związków przyrody oraz przestrzeni publicznych z miastem, udokumentowa-
ne publikacjami naukowymi, wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach nauko-
wych, a także udziałem w grantach badawczych.

W latach 2017–2019 uczestniczyła w międzydyscyplinarnym projekcie badawczym Insty-
tutu Badań Literackich PAN pod kierunkiem dr Aleksandry Wójtowicz poświęconym zagad-
nieniom refleksji humanistycznej w badaniu przestrzeni miejskiej, a w szczególności dysku-
syjnej przestrzeni publicznej placu Defilad w Warszawie.

Doświadczenia zdobyte w trakcie projektowania i nadzorów autorskich oraz badań na-
ukowych przekazuje studentom w trakcie zajęć z projektowania architektonicznego (zabu-
dowa wielorodzinna, szkoła) oraz urbanistycznego (osiedle, plan miejscowy, centrum),  
a także wykładów, prowadzonych początkowo w Pracowni Projektowania Miejskiego,  
a obecnie – w Pracowni Przekształcania Przestrzeni dla Potrzeb Życia w Zakładzie Projekto-
wania Architektoniczno-Urbanistycznego.

Razem z M. Budzyńskim i Z. Badowskim otrzymała nagrodę Ministra Infrastruktury oraz 
nagrodę TopBuilder 2016 za projekt Kampusu w Białymstoku, a także Kryształową cegłę –  
I miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin oraz Grand Prix – Na-
grodę SARP Oddział w Białymstoku AEDIFICIUM ANNO 2009–2012 – dla Opery Podlaskiej. 
W 2021 roku została laureatką Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za 
pracę doktorską.

Jest autorką szeregu 
publikacji opartych na 
wiedzy praktycznej oraz 
teoretycznej, dotyczących 
związków architektury  
z przestrzenią miejską czy 
przyrodniczą, a także 
zagadnień urbanistyki  
i architektury w powiązaniu 
z postulatami rozwoju 
zrównoważonego miast.


