
Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZITS w dniu 18 września 

                                       2017r. w Warszawie 

 

Posiedzenie prowadziła Prezes PZITS kol. Krystyna Korniak-Figa. W pierwszej części 
posiedzenia, uczestniczył Redaktor Naczelny czasopisma Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 
prof. Zbigniew Heidrich, z którym omawiano (zgodnie z ustaleniami z dwóch poprzednich 
posiedzeń Prezydium), problemy dotyczące czasopisma. Wprowadzeniem do dyskusji była 
informacja Wiceprezesa PZITS kol. Jana Pawełka, ze spotkań Prezydium z wydawcą 
czasopism, Spółką SIGMA-NOT oraz redaktorem Naczelnym czasopisma Ciepłownictwo, 
Ogrzewnictwo, Wentylacja. 

Tak jak na poprzednich spotkaniach dyskusja dotyczyła: 

 możliwości obniżenia ceny 1 egz. czasopisma 
 podjęcia działań zmierzających do zwiększenia liczby prenumeratorów, 

reklamodawców i sponsorów 
 znalezienia właściwej proporcji między liczbą artykułów skierowanych do praktyków 

tj. projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, eksploatatorów, a liczbą 
artykułów skierowanych do środowisk naukowych 

 konieczności odbywania okresowych spotkań redakcji czasopisma z 
przedstawicielami Głównych Sekcji Branżowych i Prezydium ZG. 

Podsumowanie i ocena przeprowadzonych przez Prezydium spotkań w sprawie czasopism 
PZITS, odbędzie się na następnym posiedzeniu Prezydium. 

Następnie przyjęto protokół nr 5/PZG/17 z posiedzenia Prezydium ZG w dniu 31 lipca w 
Warszawie oraz podjęto uchwały: 

 nr 20/PZG/17 w sprawie przyznania Honorowych Odznak PZITS dla siedmiu 
członków Oddziału Toruńskiego 

 nr 21/PZG/17 w sprawie nadania tytułu Rzeczoznawcy PZITS dla czterech członków 
Oddziału Lubelskiego 

 nr 23/PZG/17 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Głównej Sekcji COW i IA. 

W dalszej części posiedzenia, Wiceprezes PZITS kol. Anna Bogdan, przedstawiła, 
przygotowane przez Główną Komisję Legislacyjną, projekty aktualizacji następujących 
regulaminów: 

 Prezydium Zarządu Głównego 
 Pracy Sekretarza Generalnego. 

Po zgłoszeniu do nich uwag przez członków Prezydium, podjęto uchwałę nr 22/PZG/17 
rekomendującą Zarządowi Głównemu, przyjęcie przedstawionych regulaminów. 

/pełne teksty uchwał będą znajdowały się na stronie internetowej Z.G./ 



Następnie  Prezydium zaakceptowało Deklarację firmy PROMAT TOP Sp. z o.o. dotyczącą 
przyjęcia jej w  poczet Członków Wspierających   PZITS. Prezydium  zaakceptowało 
również, 
opracowane przez Wiceprezesa PZITS kol. Jana Pawełka , Procedury zamieszczania 
informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego. 
 


