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 2014:
Nagrodę I otrzymali:
● prof. dr hab. inż. Marian Abramowicz, mgr inż. Paweł Chudzik,
dr hab. inż. Robert Kowalski, prof. PW – za artykuł pt. „Odkształcalność betonu w
konstrukcjach narażonych na warunki pożarowe” (nr 4/2014).
Nagrodę II otrzymała:
• dr inż. Monika Mitew-Czajewska – za artykuł pt. „Niepewność
warunków geotechnicznych w procesie budowlanym – na przykładzie budowy tunelu
metra w Warszawie” (nr 6/2014).
Wyróżnienia otrzymali:
● mgr. inż. Radosław Oleszek, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski – za artykuł pt.
„Obliczenia wiaduktu płytowego za pomocą modeli dokładnych i uproszczonych”
(nr 8/2014),
● mgr. inż. Damian Siwik, prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski – za artykuły
„Analiza statyczna konstrukcji budowlanych usytuowanych w strefie oddziaływania
głębokiego posadowienia” (nr 11/2014) oraz „Analiza wytrzymałościowa konstrukcji
budynków usytuowanych w strefie oddziaływania głębokiego posadowienia”
(nr 12/2014).
KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody za wyróżniającą
się współpracę z redakcją w 2014 roku.
Otrzymali je:
● za wyróżniający się debiut autorski – mgr inż. Agnieszka Sroka-Burdzińska –
za artykuł pt. "Wymiarowanie dźwigarów dwutrapezowych z drewna klejonego
warstwowo według PN-EN 1995-1-1” (nr 3/2014);
● za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych
konstrukcjach budowlanych w kraju – mgr inż. Paweł Zawiła (BUDIMEX) – za artykuł
pt. „Budowa mostu o konstrukcji extradosed przez Wisłę w Kwidzynie” (nr 1/2014);
● za treść i formę przygotowania materiałów autorskich: - dr hab. inż. Wojciech
Trochymiak – za artykuł pt. „Mosty typu extradosed – przegląd dokonań” (nr 10/2014);
● za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i
Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski (nr 3/2014);
● wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z redakcją
„Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara.

