
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 74 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 1 września 2021 r. 

 

w sprawie utworzenia Rady Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk 

Społecznych Politechniki Warszawskiej  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, późn. zm.) oraz § 52 ust. 3 w związku z § 54 

Statutu PW zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz działalności naukowej  

na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych PW, zwanym dalej „WAiNS”, a także  

w celu budowania relacji WAiNS z otoczeniem społeczno-gospodarczym tworzy się Radę 

Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 

Warszawskiej, będącą ciałem opiniodawczo-doradczym i konsultacyjnym dziekana 

WAiNS, zwaną dalej „Radą Interesariuszy”. 

2. Do zadań Rady Interesariuszy należy: 

1) wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju WAiNS; 

2) wyrażanie opinii w sprawie zgodności koncepcji kształcenia realizowanych na WAiNS 

z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego i rynku pracy; 

3) udział w kreowaniu i upowszechnianiu oferty WAiNS w zakresie kształcenia; 

4) współdziałanie przy organizacji praktyk i staży studenckich; 

5) proponowanie i konsultowanie propozycji zmian w zakresie kształcenia i tworzenia 

oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki, w tym 

konsultowanie kierunków działania WAiNS w zakresie jakości kształcenia, 

stymulowania nowych i kreatywnych form oraz metod realizacji procesu kształcenia; 

6) działanie na rzecz intensyfikacji kontaktów w celu wymiany wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy pracownikami WAiNS a pracownikami instytucji działających na rynku 

pracy. 

§ 2 

1. Członków Rady Interesariuszy powołuje Rektor na wniosek dziekana WAiNS,  

po zaopiniowaniu przez radę WAiNS. 

2. Kadencja członków Rady Interesariuszy trwa 4 lata akademickie. 

3. Przewodniczącym Rady Interesariuszy jest dziekan WAiNS. 

4. W skład Rady Interesariuszy mogą wchodzić: 

1) przedstawiciele organów administracji rządowej; 

2) przedstawiciele organów administracji samorządowej; 

3) przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele; 

4) przedstawiciele instytucji finansowych; 

5) przedstawiciele innej jednostki organizacyjnej;  

6) pracownicy WAiNS. 

5. Rada Interesariuszy składa się z co najmniej z 5 członków, w tym: 

1) dziekan WAiNS; 

2) prodziekan ds. ogólnych WAiNS. 

6. Członkostwo w Radzie Interesariuszy jest dobrowolne i nie wiąże się z wynagrodzeniem. 



 

7. Członkostwo w Radzie Interesariuszy ustaje: 

1) z końcem kadencji; 

2) w przypadku śmierci członka; 

3) w przypadku rezygnacji członka złożonej przewodniczącemu Rady Interesariuszy; 

4) w przypadku odwołania przez Rektora. 

§ 3 

1. Rada Interesariuszy może obradować w trybie stacjonarnym, hybrydowym, on-line  

lub obiegowym. Podstawowym trybem pracy jest tryb stacjonarny. O wyborze trybu pracy 

decyduje przewodniczący. 

2. Posiedzenia Rady Interesariuszy odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym roku kadencji 

danej Rady Interesariuszy. 

3. Posiedzenia Rady Interesariuszy są zwoływane przez dziekana WAiNS poprzez 

poinformowanie członków Rady Interesariuszy o terminie i sposobie odbycia posiedzenia, 

w terminie nie krótszym niż 21 dni od planowanego terminu posiedzenia. 

4. Przewodniczący Rady Interesariuszy może zapraszać na posiedzenia Rady Interesariuszy 

inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek rady WAiNS. 

5. Posiedzenia Rady Interesariuszy otwiera i prowadzi przewodniczący Rady Interesariuszy 

lub osoba przez niego wskazana. 

6. Rada Interesariuszy może wydawać opinie, formułować stanowiska i sugestie dotyczące 

planów i programów kształcenia oraz szeroko pojętej jakości kształcenia na WAiNS,  

a także projektów badawczych w celu zwiększenia ich aplikacyjności.  

7. Posiedzenia Rady Interesariuszy są protokołowane. 

8. Wszelkie materiały związane z pracami Rady Interesariuszy, w tym powiadomienia  

o terminach posiedzeń będą dostarczane członkom Rady Interesariuszy co najmniej  

w formie elektronicznej na adresy e-mail wskazane przez członków Rady Interesariuszy. 

9. Biuro Dziekana WAiNS zapewnia wsparcie administracyjne dla organizacji Rady 

Interesariuszy i jej posiedzeń. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                        REKTOR 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


