
POLITECHNIKA  WARSZAWSKA 

FILIA W  PŁOCKU 

 

Decyzja nr 11/2016 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 1 września 2016 r. 

w sprawie powołania komisji ds. informatyzacji w Politechnice Warszawskiej Filii  

w Płocku 

 

 

Na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Politechniki Warszawskiej Filii 

w Płocku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia 51/2015 Rektora Politechniki 

Warszawskiej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

organizacyjnego w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, postanawia się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Powołuje się komisję ds. informatyzacji w Politechnice Warszawskiej w Płocku, zwaną 

dalej „Komisją” począwszy od 1 września 2016 r. na okres kadencji 2016-2020 w składzie: 

1) mgr inż. Marek Malinowski – przewodniczący komisji, 

2) inż. Krzysztof Piechna  – z-ca przewodniczącego komisji; 

3) mgr inż. Rafał Gałczyński – Instytut Budownictwa; 

4) dr inż. Grzegorz Makomaski – Instytut Chemii; 

5) dr inż. Mariusz Sarniak  – Instytut Inżynierii Mechanicznej; 

6) dr Andrzej Pankowski  – Zespół Matematyki i Fizyki; 

7) mgr Zbigniew Kleniewski – Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych; 

 

§ 2 

 

 Zadaniem Komisji jest wspomaganie Prorektora w działaniach związanych z 

rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej w Politechnice Warszawskiej 

Filii w Płocku, a w szczególności: 

1) opracowanie dokumentów normujących funkcjonowanie infrastruktury informatycznej 

Filii, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego, 

2) opracowanie planów i programów informatyzacji Filii z uwzględnieniem strategii 

informatyzacji PW i podejmowanych działań przez Centrum Informatyzacji PW, 

3) opiniowanie istotnych przedsięwzięć związanych z informatyzacją Filii, 

4) integrowanie zamierzeń technologicznych w informatyzacji dydaktyki i administracji  

w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Filii; 

5) inicjowanie i realizacja zamierzeń związanych z podnoszeniem poziomu kultury 

informatycznej pracowników Filii; 

6) pełnienie funkcji organu standaryzującego rozwiązania w zakresie zakupu sprzętu 

informatycznego i oprogramowania; 

7) pełnienie funkcji doradczych i koordynacyjnych w obszarze decyzji dotyczących 

informatyzacji w Filii. 

 

 

 



§ 3 

 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Bezpośredni nadzór nad Komisją sprawuje Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii 

w Płocku. 

3. Działania komisji koordynuje Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Budownictwa, 

Mechaniki i Petrochemii. 

§ 4 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 

 


