Załącznik nr 6 do Uchwały Rady ŁOIIB Nr 41/R/18 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Regulamin
Rady Programowej Wydawnictw
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
§1
1. Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB, zwana dalej Radą Wydawnictw, jest stałym
zespołem opiniodawczo-doradczym Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa do spraw wydawnictw ŁOIIB, powołanym uchwałą Nr 2772/II Rady ŁOIIB
z dnia 2 września 2009 r.
2. Rada Wydawnictw działa na podstawie wskazanej w ust. 1 uchwały oraz postanowień
niniejszego regulaminu zatwierdzonego przez Radę ŁOIIB.
§2
1. Rada ŁOIIB wybiera Przewodniczącego Rady Wydawnictw. Pozostałych Członków Rady
Wydawnictw Rada ŁOIIB wybiera na wniosek Prezydium Rady ŁOIIB. Wybory są ważne
na okres kadencji.
2. Członkowie Rady Wydawnictw wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
3. Członkowie Rady Wydawnictw mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę ŁOIIB
z pełnionych funkcji, jeżeli nie wywiązują się należycie z obowiązków lub gdy ich
działalność jest sprzeczna z przepisami prawa, statutu PIIB lub uchwał Rady ŁOIIB.
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§3
Do zakresu działania i uprawnień Rady Wydawnictw należy:
opiniowanie opracowanych przez Redakcję Wydawnictw ŁOIIB programów rozwoju oraz
planów tematycznych wydawnictw ŁOIIB, takich jak:
– „Kwartalnik Łódzki” – biuletyn informacyjny ŁOIIB,
– „Kalendarz ŁOIIB”,
– strona internetowa www.lod.piib.org.pl,
– inne publikacje ŁOIIB;
ocenianie realizacji planów i programów rozwoju wydawnictw;
wnioskowanie do Rady ŁOIIB w sprawach dotyczących planów wydawniczych;
inspirowanie nowych inicjatyw tematycznych i wydawniczych oraz przedsięwzięć
promujących wydawnictwa ŁOIIB;
przygotowywanie corocznych projektów budżetu na działalność wydawniczą oraz
sprawozdań Rady Wydawnictw i przekazywanie ich w wymaganym terminie Radzie ŁOIIB.
Rada Wydawnictw winna uwzględniać wnioski i uchwały Rady ŁOIIB.
Rada Wydawnictw zobowiązana jest przy realizacji ww. zadań do współpracy z Redakcją
Wydawnictw ŁOIIB.

§4
1. Posiedzenia Rady Wydawnictw zwołuje przewodniczący Rady Wydawnictw,
w porozumieniem z Redakcją Wydawnictw ŁOIIB, w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż
cztery razy w roku.

2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Wydawnictw przewodniczący lub wiceprzewodniczący są
zobowiązani zwołać na żądanie:
– członka Rady Wydawnictw,
– Prezydium lub Rady ŁOIIB,
– Redakcji Wydawnictw ŁOIIB.
3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady wraz z niezbędnymi materiałami wysyła Redakcja
Wydawnictw ŁOIIB.
4. Z posiedzenia Rady Wydawnictw sporządzany jest każdorazowo protokół, który przesyłany
jest do wszystkich członków Rady Wydawnictw.
5. W posiedzeniach Rady Wydawnictw mogą uczestniczyć Przewodnicząca Rady ŁOIIB lub
jej przedstawiciele oraz osoby zwane dalej doradcami, zapraszane przez Radę Wydawnictw
na posiedzenia dotyczące konkretnych tematów z zakresu ich kompetencji zawodowych,
mogące być pomocne w realizacji spraw, będących przedmiotem porządku obrad.
6. Zespół podczas realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu określającego zakres i
formę działalności Zespołu jest zobowiązany do stosowania obowiązującej Polityki
bezpieczeństwa danych osobowych Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Do
czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu wymienionej
Polityki bezpieczeństwa mogą być dopuszczone tylko osoby – członkowie Zespołu posiadające stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane zgodnie z
Polityką. Każdy członek Zespołu podlega odpowiedzialności za przetwarzanie danych.

§5
1. Za udział w posiedzeniach Rady Wydawnictw przysługują jej członkom oraz doradcom
ekwiwalenty, według zasad określonych przez Radę ŁOIIB.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie uregulowania
zawarte w statucie PIIB lub w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa i urbanistów.
3. Koszty i przychody z wydawnictw oraz koszty funkcjonowania Rady Wydawnictw są
częścią składową budżetu ŁOIIB.
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§6
Rada Wydawnictw w porozumieniu z Redakcją Wydawnictw wyróżnia nagrodą „Złote
pióro“ autorów artykułów zamieszczonych w „Kwartalniku Łódzkim”.
Nagroda przyznawana jest raz do roku za osiągnięcia z minionego roku kalendarzowego.
Oceniane są artykuły zamieszczone w 4 numerach „Kwartalnika Łódzkiego” z tego samego
roku.
Nagradzany jest autor lub autorzy najlepszego artykułu lub cyklu artykułów
zamieszczonych w „Kwartalniku Łódzkim”.
Na wniosek członków Rady Wydawnictw i Redakcji Wydawnictw dopuszcza się przyznanie
nagrody za dwa wybitne osiągnięcia.
Nagroda może być również przyznana za długoletnią współpracę autora z Redakcją
Wydawnictw.
Nagroda wręczana będzie na Okręgowym Zjeździe ŁOIIB lub na uroczystości Święta
Budowlanych.

