
POLITECHNIKA  WARSZAWSKA 

FILIA  W  PŁOCKU 

 

Zarządzenie nr 1/2013 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 2 września 2013 r. 

w sprawie utworzenia Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy 

Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku 

 

 Na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Warszawskiej 

Filia w Płocku, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 43/2012 Rektora PW z dnia 11 

lipca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Politechnice Warszawskiej 

Filia w Płocku, w związku z § 9 pkt 9 zarządzenia nr 51/2012 Rektora Politechniki 

Warszawskiej z dnia 1 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu 

działania Rektora i prorektorów, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuje się Radę ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice 

Warszawskiej Filii w Płocku, zwaną dalej „Radą”, jako organ doradczo-opiniujący 

rozwój, plany strategiczne i współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. 

2. W skład Rady wchodzą zaproszeni przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, 

nauki i sektora gospodarczego. Skład Rady ma charakter otwarty. 

3. Członków Rady powołuje imiennie Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w 

Płocku na okres kadencji władz akademickich. 

4. Posiedzenie Rady zwołuje Prorektor PW ds. Filii w Płocku, nie rzadziej niż raz w roku. 

 

§ 2 

Do zadań Rady należy: 

1) wyrażanie opinii i konsultowanie kierunków działania Uczelni oraz wspieranie 

Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w działalności na rzecz jej rozwoju; 

2) wyrażanie opinii o działalności dydaktycznej i badawczej Uczelni, w tym proponowanie 

podjęcia przez Uczelnię nowych kierunków kształcenia i/lub specjalności a także 

perspektywicznych kierunków rozwoju naukowego; 

3) wyrażanie opinii w sprawach współpracy Uczelni z jednostkami sektora gospodarczego, 

społecznego, administracji i samorządów, w tym wyznaczanie kierunków zmian oraz 

nowych rozwiązań systemowych; 

4) promowanie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz jej absolwentów w kraju i 

za granicą; 

5) wyrażanie opinii dotyczących inicjatyw sprzyjających rozwojowi Płocka i regionu 

północno-zachodniego Mazowsza zwłaszcza w obszarze oświaty, nauki i innowacyjnej 

gospodarki. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 


