
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Decyzja nr 311 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

 

w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki 

Warszawskiej na okres do końca kadencji 2020-2024 

 

 

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 5 Statutu Politechniki Warszawskiej postanawia się,  

co następuje: 

 

§ l 

 

1. Powołuje się Rektorską Komisję ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki 

Warszawskiej na okres do końca kadencji 2020-2024, zwaną dalej „Komisją",  

w składzie: 

1) dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski - przewodniczący; 

2) mgr Izabela Koptoń-Ryniec - sekretarz komisji; 

3) dr hab. inż. Jacek Wernik, prof. uczelni; 

4) dr Adriana Bartnik; 

5) mgr inż. Paulina Chrobocińska; 

6) mgr inż. Piotr Malczewski; 

7) mgr Agnieszka Płocharska; 

8) mgr Piotr Szrajber; 

9) mgr Marta Wereska. 

2. W pracach Komisji, na zaproszenie przewodniczącego lub z własnej inicjatywy, mogą 

uczestniczyć inne osoby, w szczególności: 

1) pełnomocnik ds. równego traktowania; 

2) uczelniany rzecznik zaufania; 

3) przewodniczący Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej;  

4) kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego;  

5) kierownik Działu Badań i Analiz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem   

Technologii PW; 

6) kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich;  

7) kierownik Biura Komunikacji i Promocji;  

8) kierownik Zakładu Rozwoju Strategicznego Organizacji Wydziału Zarządzania; 

9) przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”; 

10) przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP;  

11) przedstawiciel Samorządu Studentów PW;  

12) przedstawiciel Samorządu Doktorantów PW. 

 

§ 2 

1. Zadaniem Komisji jest: 

1) nadzorowanie i realizacja strategii społecznej odpowiedzialności Politechniki 

Warszawskiej; 

2) aktualizacja strategii społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej; 

3) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie społecznej odpowiedzialności 

Politechniki Warszawskiej oraz zrównoważonego rozwoju; 

4) monitorowanie działań i zbieranie dobrych praktyk dotyczących społecznej 



odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej i zrównoważonego rozwoju; 

5) prowadzenie sprawozdawczości związanej ze społeczną odpowiedzialnością  

i zrównoważonym rozwojem; 

6) przedstawianie Rektorowi raz w roku, do końca stycznia sprawozdania z działalności 

Komisji za rok poprzedni; 

7) przygotowanie raportów dla instytucji zewnętrznych w zakresie i terminach 

wynikających z zobowiązań Politechniki Warszawskiej; 

8) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej związanej ze społeczną 

odpowiedzialnością Politechniki Warszawskiej i zrównoważonym rozwojem; 

9) współpraca ze wszystkimi interesariuszami Politechniki Warszawskiej w zakresie 

społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju; 

10) opiniowanie, na prośbę Rektora, wewnętrznych aktów prawnych w zakresie 

społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju; 

11) wzmacnianie wartości PW jako uczelni angażującej się m.in. w dobrowolnie podjęte 

działania na rzecz społecznego otoczenia, uczelni promującej wolontariat 

pracowniczy, uczelni wspierającej zaangażowanie społeczne studentów, uczelni 

inicjującej i propagującej wszelkie formy pomocy społecznej adresowanej do 

interesariuszy PW, uczelni dbającej o środowisko naturalne; 

12) zintegrowanie społeczności akademickiej (kadry nauczycielskiej, studentów  

i absolwentów, pracowników administracyjnych i władz uczelni) wokół 

podzielanych wspólnie wartości i celów strategii społecznej odpowiedzialności 

Politechniki Warszawskiej.  

2. Nadzór merytoryczny nad pracami Komisji sprawuje prorektor ds. Filii w Płocku. 

§ 3 

Traci moc decyzja nr 41/2020 Rektora PW z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania 

Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej. 

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 


