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Lp. Nazwa izby 

okręgowej 

Miejsce 

zgłoszenia 

Nr 

wn. 

Treść wniosku Kwalifikacja 

wniosku 

Autor 

10. Podlaska OIIB a) zjazd 

okręgowy 

38 Wniosek dotyczy wchłonięcia w dotychczasową objętość 

miesięcznika PIIB branż dotąd umieszczonych na marginesie, takich 

jak: sanitarna, elektryczna i telekomunikacyjna – skierować do 

Inżyniera Budownictwa 
 

Skierowany 

do 

wydawnictw 

branżowych 

(wnioski 

inne) 

Jerzy Karol 

Oksiuta 

Redakcja miesięcznika „Inżynier Budownictwa” dołoży wszelkich 

starań, aby wskazane w przywołanym powyżej wniosku branże, jeszcze 

szerzej reprezentowane były w publikacjach zamieszczanych na 

łamach pisma. 

 

15 Wielkopolska 

OIIB 

b) zjazd 

krajowy 

104.1 Wystąpić do wydawców czasopism prenumerowanych przez 

członków Izby o udostępnienie  elektronicznej biblioteki – zbiorczego 

wydania rocznika na płycie CD  

 

Skierowany 

do 

wydawnictw 

branżowych 

(wnioski 

inne)  

Mirosław Karolak 

(179) 

SIGMA-NOT (wydawca czasopism: „Gaz, Woda i Technika 

Sanitarna”, „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja”, 

„Gospodarka Wodna”, „Materiały Budowlane” – ma w swojej 

ofercie płyty CD z rocznikami czasopism od 2004 roku. Koszt zakupu 

płyty zawierającej rocznik czasopisma wynosi 24,40 zł. 

 

„Przegląd Budowlany” Wydawnictwo nie posiada biblioteki w wersji 

elektronicznej na CD. Dostępne są natomiast pliki PDF z każdym 

numerem osobno, które są wysyłane do czytelników, którzy zamówili 

prenumeratę elektroniczną. Wydawnictwo może zgrać pliki z całego 

roku na jedną płytę CD. 

 

„Wiadomości IPB” Redakcja „Wiadomości Projektanta 

budownictwa” nie jest w stanie przygotować materiału w wersji 

elektronicznej, z uwagi na brak archiwum roczników w formie 

elektronicznej. Archiwizację prowadzi Studio Graficzne Reset, z 

którym musiałyby być dodatkowe pertraktacje w sprawie 

udostępnienia tych zbiorów. 
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„Biuletyn INPE” Redakcja i zakład wydawniczy INPE postanowiły 

począwszy od Rocznika 2011 wysyłać płytę wraz z pierwszym 

numerem roku następnego. 

SEP COSIW (wydawca czasopisma:, „Spektrum – magazyn 

informacyjny SEP”) 

 
Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie redakcja Wiadomości 

Melioracyjnych i Łąkarskich od tego roku udostępni treść rocznika na 

płytce, która będzie dołączona do wysyłki ostatniego tegorocznego 

numeru. Sprawa będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu 

Komitetu Redakcyjnego jeszcze w tym miesiącu i będzie skalkulowana 

cena prenumeraty papierowej w pakiecie z płytką. O podjętej decyzji i 

dostępności rocznika na płytce redakcja poinformuje Czytelników na 

łamach czasopisma. 

 

Brak odpowiedzi z Wydawnictw: 

Inżynieria i Budownictwo,  
Drogownictwo,  
Wiadomości Naftowe i Gazownicze,  
Inżynieria Morska i Geotechnika,  
 

 


