
 

 
 

Zarządzenie Nr R-56/2010 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 8 listopada 2010 r. 
 

 
w sprawie powołania Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej 

 
 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)  
z a r z ą d z a m, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Powołuję Radę Wydawniczą Politechniki Lubelskiej, zwaną w dalszej 

części zarządzenia „Radą”, w następującym składzie: 
 

Przewodniczący:  
 
Członkowie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretarz: 
 
 

– prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER 
 Prorektor ds. Nauki 

– dr hab. inż. Andrzej ZNISZCZYŃSKI, prof. PL 
przedstawiciel Wydziału Mechanicznego 

– dr hab. inż. Jarosław SIKORA, prof. PL 
przedstawiciel Wydziału Elektrotechniki i Informatyki 

– dr inż. Jerzy PODGÓRSKI 
przedstawiciel Wydziału Budownictwa i Architektury 

– dr hab. Anna JAŚKOWSKA, prof. PL  
przedstawiciel Wydziału Inżynierii Środowiska 

– dr hab. inż. Anna ZARĘBSKA 
przedstawiciel Wydziału Zarządzania 

– prof. dr hab. inż. Mykhaylo PASHECHKO 
przedstawiciel Wydziału Podstaw Techniki 

– mgr Dorota TKACZYK 
Dyrektor Biblioteki PL  

– Michał KRÓLIKOWSKI 
przedstawiciel Samorządu Studenckiego 

– mgr inż. Jakub SZABELSKI 
przedstawiciel Samorządu Doktorantów 

– mgr Jarosław GAJDA 
Koordynator ds. wydawniczych  
 

 



§ 2. 
 

1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora w zakresie 
działalności wydawniczej Uczelni. 

2. Do zadań Rady należy w szczególności: 
1) wytyczanie kierunków polityki wydawniczej Uczelni; 
2) opiniowanie rocznego planu wydawniczego na podstawie wniosków  

i propozycji autorów i/lub jednostek organizacyjnych Uczelni; 
3) zatwierdzanie procedury wydawniczej, zasad finansowania  

i dystrybucji wydawnictw; 
4) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności wydawniczej 

Uczelni; 
5) inicjowanie działań zmierzających do rozwoju działalności 

wydawniczej Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 3. 
 

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż dwa razy  
w roku. 

2. Rada Wydawnicza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów  
w obecności co najmniej połowy składu Rady. 
 

§ 4. 
 

Do zadań Przewodniczącego Rady należy w szczególności: 
1) ustalanie terminów posiedzeń Rady; 
2) przewodniczenie posiedzeniom Rady; 
3) reprezentowanie Rady wobec Rektora; 
4) zatwierdzanie planu wydawniczego i materiałów do publikacji 

nieobjętych planem. 
 

§ 5. 
 

Kadencja Rady Wydawniczej Politechniki Lubelskiej rozpoczyna się  
z dniem jej powołania i kończy się z ostatnim dniem kadencji organów 
jednoosobowych i kolegialnych Uczelni, czyli dnia 31 sierpnia 2012 r.  

 

§ 6. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

             R e k t o r  
 
 

                 Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 


