
 

 

Do Koleżanek i Kolegów z branży wodnej 

Szanowni Państwo!  

Po wprowadzeniu w 2019 roku nowych zasad punktacji czasopism i oceny 

pracowników naukowych, formalna ranga  miesięcznika Gospodarka Wodna uległa   

znaczącemu obniżeniu. Przez okres 85 lat funkcjonowania czasopisma, na łamach 

Gospodarki Wodnej publikowane były liczne artykuły przygotowane przez 

pracowników naukowych, które odegrały ważną rolę w kreowaniu strategii rozwoju 

gospodarki wodnej w Polsce, prezentacji wiedzy dotyczącej opisu zjawisk 

związanych z wodą, doskonaleniu zasad i metod projektowania inwestycji, a także w 

popularyzacji problemów gospodarki wodnej wśród szerokiej rzeszy czytelników nie 

związanych z branżą wodną. 

W obecnych warunkach, powstałych po wprowadzeniu w/w zasad, publikacje w 

Gospodarce Wodnej nie są uwzględniane w formalnej ocenie dorobku pracowników 

naukowych. Konsekwencją tego jest radykalne ograniczenie publikacji naukowych 

prezentujących wyniki badań i studiów, metodyki projektowania, przykłady dobrych 

rozwiązań technicznych (krajowych i zagranicznych), oceny funkcjonowania obiektów 

hydrotechnicznych itp. To w oczywisty sposób, niekorzystnie przekłada się  na 

merytoryczną charakterystykę czasopisma.  

Ta sytuacja przynosi dużą szkodę całej polskiej gospodarce wodnej, gdyż 

czasopismo było przez wiele lat ważnym nośnikiem informacji zawodowej  i źródłem 

wiedzy powszechnie wykorzystywanym i cytowanym w różnego rodzaju 

opracowaniach. Jest to także duża strata dla kształcenia specjalistycznego kadr 

gospodarki wodnej. Gospodarka Wodna, z uwagi na szeroki zasięg i długoletnią 

historię była bowiem bardzo ważnym forum prezentacji dorobku naukowego 

specjalistów, w szczególności w powiązaniu z potrzebami praktyki. Było to 

szczególnie ważne dla młodych pracowników naukowych, gdyż poprzez publikacje w 

czasopiśmie o charakterze naukowo- badań, oceny kierunku rozwoju naukowego i 

zawodowego, czy też prowadzenia dyskusji wymiany poglądów na tematy 

zawodowe. technicznym, mieli możliwość szybkiej i bezpośredniej weryfikacji 

przydatności realizowanych 

W powstałych warunkach, Gospodarka Wodna nie może w pełni realizować ważnej 

misji edukacyjnej, utrwalonej w okresie 85 lat. W konsekwencji, może to generować 

poważne zagrożenie dla przyszłości czasopisma. Zespół redakcyjny, dostrzegając te  

zagrożenia, podejmuje liczne i różnorodne działania w celu zmiany zaistniałej 

sytuacji. Niestety dotychczasowe działania redakcji, nie zdołały przekonać władz, że 

funkcja i znaczenie czasopism naukowo-technicznych są ważne, że są one 

niezbędne, zarówno dla sprawnego funkcjonowania branży wodnej jak i dla rozwoju 

naukowego i zawodowego kadry specjalistycznej. Nie przynoszą efektów także 

argumenty przedstawiane przez   różne instytucje i znanych specjalistów 

podkreślające, że na rynku wydawniczym jest miejsce i oczekiwanie na dobre 



czasopisma naukowe i naukowo-techniczne, gdyż taka jest specyfika branży wodnej  

i taka praktyka jest stosowana w wielu innych krajach. 

 

Aby doraźnie złagodzić skutki tej bardzo kłopotliwej sytuacji (dla redakcji a 

także całej branży wodnej),  zwracam się do Szanownych Koleżanek i Kolegów 

z gorącą prośbą o wzbogacenie merytoryczne treści czasopisma. Jestem 

przekonany, że Wasza wiedza, dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe, 

stwarzają możliwość przygotowania publikacji, które zainteresują czytelników 

Gospodarki Wodnej, a jednocześnie podniosą poziom merytoryczny 

czasopisma i przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania branży wodnej w 

Polsce.  

Jest oczywiste, że przygotowane przez Koleżanki i Kolegów artykuły mogą mieć 

różny charakter. Mogą dotyczyć zarówno badań naukowych, metod projektowania, 

symulacji i prognoz różnych scenariuszy koncepcji lub zdarzeń, zagadnień 

strategicznych, funkcjonowania obiektów, a le także prezentować opracowania o 

charakterze syntetycznym czy monograficznym.  Mogą to być także uaktualnione i 

wzbogacone o współczesną wiedzę opracowania zrealizowane w latach ubiegłych. 

Sądzę, że z dużym zainteresowaniem czytelników spotkają się także uaktualnione 

reprinty artykułów opublikowanych w przeszłości, szczególnie dotyczące metod 

obliczeniowych, metodyk projektowania oraz funkcjonowania obiektów, czyli 

publikacje szeroko wykorzystywane w działaniach praktycznych.  

Będziemy wdzięczni za pozytywną reakcję na nasz apel. Wdzięczni będziemy także 

za wszelkiego rodzaju sugestie i propozycje dotyczące  funkcjonowania czasopisma 

Gospodarka Wodna, aby przetrwało ten trudny okres i dalej mogło pełnić swą ważną 

misję.  

 

Z serdecznym pozdrowieniem 
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