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Tematyka czasopisma:
„Przegląd Budowlany” jest miesięcznikiem naukowo-tech-
nicznym o ponad 89-letniej historii. Zawiera opracowania 
i przeglądy nowych technologii, specjalisty czne artykuły 
z zakresu najnowszych rozwiązań i badań w budownictwie ogól-
nym, informacje o nowych produktach, materiałach budowla-
nych i nowoczesnych technologiach.

“Przegląd Budowlany” is a scientific and technical magazine with 
over 89 years of tradition, addressed to engineers active in the con-
struction field. “Przegląd Budowlany” (Builders review) presents 
elaborates and reviews related to new technologies, specialist 
articles devoted to the most recent solutions and research results 
from the general construction field, as well as information on new 
products, construction materials and technologies. The magazine 
is published by Polish Association of Engineers and Construc-
tion Technologists.

Artykuły problemowe są recenzowane. Za publikację 
w miesięczniku „Przegląd Budowlany” uzyskuje się  
5 punktów (Komunikat MNiSW z 23.12.2015 r.).

„Przegląd Budowlany” jest rejestrowany w bazie danych o za- 
wartości polskich czasopism technicznych BazTech, dostępnej 
bezpłatnie w Internecie pod adresem http://baztech.icm.edu.pl 
oraz Index Copernicus Journals Master list
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