
 
 

 

 
Zarządzenie Nr R-73/2015 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 4 grudnia 2015 r.  

 
 

 

w sprawie wydawania „Biuletynu Informacyjnego Politechniki Lubelskiej” 
 

 

Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 39 
ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej  z a r z ą d z a m,  co następuje: 

§ 1. 

Wydawanie „Biuletynu Informacyjnego Politechniki Lubelskiej” powierzam 
następującym organom:  

1. Zespół redakcyjny: 

mgr Milena JAGIEŁŁO-OKOŃ – redaktor naczelny    
mgr Anita WASILEWSKA 

2. Rada programowa: 

prof. dr hab. inż. Stanisław SKOWRON – przewodniczący     
mgr Iwona CZAJKOWSKA-DENEKA     
mgr Elżbieta GONTARZ 

3. Stali współpracownicy: 

dr inż. Aneta TOR-ŚWIĄTEK  Wydział Mechaniczny 
dr inż. Tomasz KOŁTUNOWICZ  Wydział Elektrotechniki i Informatyki 
mgr inż. Robert BARSZCZYK  Wydział Budownictwa i Architektury 
dr hab. Agata ZDYB, prof. PL  Wydział Inżynierii Środowiska 
dr Anna WALCZYNA   Wydział Zarządzania  
mgr inż. Agnieszka GENEJA  Wydział Podstaw Techniki 
mgr inż. Jakub KAŃKOWSKI  Klub Uczelniany AZS Politechniki Lubelskiej 
mgr inż. Jakub KRZYSIAK   Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji 
Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji centralnej 
Przewodniczący Samorządu Studenckiego i Samorządu Doktorantów. 



  

§ 2. 
 

1. Zadania zespołu redakcyjnego: 

a) inspiracja i zamawianie materiałów przewidzianych do druku, zgodnie  
z kierunkami wyznaczonymi przez radę programową; 

b) opracowanie redakcyjne i graficzne wskazanych materiałów; 
c) przygotowanie Biuletynu do druku; 
d) zachowanie terminów wynikających z procesu edytorskiego. 

2. Zadania rady programowej: 

a) ocena merytoryczna treści materiałów prezentowanych w Biuletynie; 
b) ocena pracy zespołu redakcyjnego. 

3. Stali współpracownicy utrzymują stały kontakt z zespołem redakcyjnym, 
przekazując bieżące informacje i materiały publicystyczne o działalności 
jednostek organizacyjnych Uczelni, które reprezentują.  

§ 3. 

Wszyscy pracownicy, związki zawodowe, organizacje studenckie 
Politechniki mogą kierować do zespołu redakcyjnego indywidualne propozycje 
materiałów do opublikowania.  

§ 4. 

Traci moc Zarządzenie Nr R-12/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wydawania „Biuletynu Informacyjnego 
Politechniki Lubelskiej”. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 


