
Sprawozdanie z Działalności Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB 

za rok 2014 

 

Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB w roku 2014 (jak i w obecnej kadencji) 

działa w następującym składzie 

-   kol. Janusz Kawecki – przewodniczący 

-   kol. Jan Bień – wiceprzewodniczący 

-   kol. Leonard Runkiewicz – wiceprzewodniczący 

-   kol.  Anna Halicka – sekretarz 

-   kol. Roman Gąćkowski – członek, przedstawiciel ZG 

- kol. kol. Adam Zybura, Aleksander Kozłowski, Józef Jasiczak, Kazimierz Furtak, 

Mieczysław Kuczma, Ryszard Kowalczyk, Zbigniew Sikora - członkowie. 

 

Rada odbyła dotychczas 5 posiedzeń: 6 listopada 2012, 21 marca 2013, 14 listopada 2013, 27 

marca 2014 roku, 6 listopada 2014 roku (w tym w roku 2014: dwa). 

Posiedzenia w marcu 2014 r. poświęcone było ocenie działalności wydawniczej redakcji w 

roku 2013 (poprzedzającym zebranie), natomiast w listopadzie 2014 r. poświęcone było 

omówieniu planów wydawniczych redakcji na rok 2015. Ponadto Rada czasopism 

zrealizowała następujące działania 

- zaopiniowanie kandydatkę na nowego Redaktora Naczelnego Inżynierii i Budownictwa,  

- członkowie uczestniczyli w uroczystości 75-lecia Inżynierii i Budownictwa, wraz z 

przekazaniem redakcji listu gratulacyjnego (został opublikowany), 

- członkowie uczestniczyli w uroczystości 80-lecia PZITB, 

- przewodniczący uczestniczył w rozmowach z przedstawicielami władz PIIB na temat 

czytelnictwa czasopism technicznych przez członków Izby, czego rezultatem jest 

zamieszczanie na stronie Internetowej Inżyniera Budownictwa zapowiedzi najciekawszych 

artykułów z naszych czasopism. 

- wystąpienie do Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, aby Komitet w imieniu 

środowiska zwrócił się o zwiększenie punktacji Inżynierii i Budownictwa (wystąpienie 

takie miało miejsce, ale nie przyniosło rezultatu). 

Warto tu też podkreślić kontynuowanie inicjatywy nagradzania przez Radę autorów 

najlepszych artykułów opublikowanych w roku poprzedzającym w Inżynierii i 



Budownictwie. W marcu 2014 r. odpowiednie decyzje przegłosowano na posiedzeniu w 

marcu 2014 r. 

Najważniejsze wnioski wypływające z dyskusji nad sprawozdaniami i planami redakcji na 

posiedzeniach Rady Programowej można zestawić następująco: 

- redakcje są aktywne i dokładają starań, aby utrzymać (Inżynieria i Budownictwo) i stale 

podnosić (Przegląd Budowlany) poziom merytoryczny czasopism, 

- maleje liczba prenumerat, w szczególności pochodzących z Izb regionalnych, co generuje 

trudności finansowe, 

- Rada Programowa widzi konieczność wystąpienia ZG PZITB do Izby o wypłatę dywidendy 

ze spółki wydającej Inżyniera Budownictwa, w której ma swój udział PZITB; dywidenda 

należna Stowarzyszeniu będzie mogła wesprzeć działalność wydawniczą PZITB, 

- pozytywnie oceniono zwiększenie punktacji MNiSzW za artykuły publikowane w 

Przeglądzie Budowlanym – z 3 na 4 punkty, 

- za pozytywne i celowe uznano tworzenie nowej strony internetowej czasopism z inicjatywy 

Zarządu Głównego.  

 

  

 

 

…………………………………     …………………………… 

Przewodniczący RPCzW PZITB   Sekretarz RPCzW PZITB  

Janusz Kawecki     Anna Halicka 

 

 

Lublin-Kraków, dnia 4 lutego 2015 


