
RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa wyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające 
się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2013: 
 
Nagrodę otrzymali: 
             ● prof. dr hab. inż. Michał Knauff, dr inż. Agnieszka Golubińska za artykuły: 

„Sprawdzanie wymagań dotyczących stanu granicznego zarysowania metodą 
dwóch naprężeń” (nr 5/2013) oraz „Prosta metoda wyznaczania minimalnego 
zbrojenia ze względu na zarysowanie” (nr 6/2013). 

  
Wyróżnienia otrzymali: 
             ● prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, dr inż. Piotr Kuboń za artykuł pt. 

„Prognozowanie poziomu drgań gruntu w związku z planowaną linią tramwajową w 
Krakowie” (nr 12/2013); 

 
             ● prof. dr hab. inż. Henryk Zobel, mgr inż. Przemysław Mossakowski,  

mgr inż. Radosław Oleszek za artykuł pt. „Analiza statyczna i dynamiczna mostu 
kolejowego nad rzeką Czarną w ciągu CMK” (nr 7-8/2013). 

 
KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody za 
wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2013 roku.  
 
Otrzymali je: 
             ● za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w 

realizowanych konstrukcjach i obiektach budowlanych –  
prof. dr hab. inż. Michał Topolnicki, dr inż. Rafał Buca za artykuł pt. „Parametry 
eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną 
technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu” (nr 1/2013); 
 

             ● za treść i formę przygotowania materiałów autorskich: 
- dr inż. Janusz Hołowaty za artykuły pt. „Prefabrykaty przęseł z dźwigarów 
stalowych obetonowanych w przebudowie wiaduktu kolejowego” (nr 4/2013) oraz 
pt. „Porównanie pełzania betonu cementowego w ujęciu normy mostowej i 
Eurokodu 2” (nr 6/2013); 
- dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ, dr inż. Marek Sitnicki, dr inż. Jerzy 
Tarka za artykuł pt. „Wzmacnianie na przebicie płyt żelbetowych z błędnie 
usytuowanym zbrojeniem głównym” (nr 9/2013); 
 

             ● za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – prof. Andrzej 
Jarominiak za wypowiedź w nr 10/2013; 

 
             ● za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i 

Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski (nr 6/2013); 
 
            ● wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z 

redakcją „Inżynierii i Budownictwa” – dr hab. inż. Jerzy A. Żurański, prof. ITB. 
 


