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mgr inż. Mariusz Czyszek  

Prezydent Izby 
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40-074 Katowice  

 

Szanowni Państwo,  

Z przyjemnością rekomendujemy Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej  

w Katowicach, publikujące czasopisma naukowe, recenzowane monografie naukowe, 

podręczniki akademickie, skrypty oraz materiały konferencyjne, jako rzetelnego partnera.  

Na podstawie naszej dotychczasowej współpracy jednoznacznie możemy stwierdzić, 

iż Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach niezawodnie spełnia etyczne  

i naukowe standardy wydawnicze, akceptowane przez redakcję, autorów, recenzentów  

i wydawcę. Zasady te zapewniają poprawne, terminowe, uczciwe, wraz z zachowaniem 

standardów etycznych warunki przygotowania publikacji naukowych. Pracownicy 

Wydawnictwa wyróżniają się profesjonalizmem, wysoką wiedzą i kompetencjami  

w zakresie stosowania zasad etyki publikacyjnej, mając na celu przeciwdziałanie 

nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w pełnej zgodzie z wytycznymi Komitetu do 

spraw Etyki Publikacyjnej. 

Z całym przekonaniem, możemy polecić inżynierom budownictwa Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, jako kompetentnego partnera stosującego 

jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji oraz prowadzącego 

politykę wydawniczą, przyczyniającą się do upowszechniania monografii. Nadmieniamy,  

iż publikacja monografii naukowych jest niezależna od wysokości wnoszonych opłat.  

W naszej ocenie Wydawnictwo spełnia istotną rolę, jako forum wymiany wiedzy  

i osiągnięć naukowych, ich rozpowszechniania w środowiskach inżynierów budownictwa. 

Tematy poruszane w cyklach wydawniczych są bardzo ważne dla rozwoju dyscyplin 

naukowych, takich jak budownictwo i architektura. Monografie, jak również inne 

opracowania, artykuły naukowe, studia projektowe publikowane przez Wydawnictwo, 

wypełniają także ważną rolę, popularyzując wyniki badań oraz opracowywane naukowo 

tematy istotne zarówno dla autorów, jak i społeczności inżynierów budownictwa. 

Całokształt dorobku Wydawnictwa ma znaczenie dla dalszego wykorzystania 

specjalistycznej wiedzy, przez środowiska naukowców. Uważamy, iż tej klasy 

Wydawnictwo powinno zostać dostrzeżone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego i zostać wprowadzone na listy krajowych wydawców, spełniających normy 

naukowej rzetelności publikowanych w nim prac.  

Z poważaniem, 
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