UCHWALA Nr 99N/2018
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia programu inwestycji pn. ,,Doposażenie laboratoriów na kierunkach
Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowisk� Rolnictwo i Logistyka"
Na podstawie:
- § 29 Statutu PWSZ w Ciechanowie
uchwala się co następuje:
§1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zatwierdza do realizacji w
latach 2018-2019 program inwestycji pn. ,,Doposażenie laboratoriów na kierunkach Mechanika
i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska, Rolnictwo i Logistyka'' stanowiący załącznik do
uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przf

niczący Senatu
:'��

ProV,Y}1i1b. �ygner

�J)i�\J„ do u\.N,J)J
Nri ł�/\/IJ0/8 �w:,J PLJ�2
u LA. l1..,'n0..t)J,-.1 i ) 22. JJ J.J)3�·

J

ZATWIERDZAM

..J

MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM INWESTYCJI
pn." Doposażenie laboratoriów na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria
Środowiska, Rolnictwo i Logistyka."

I. DANE OGÓLNE
l. Nazwa uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9,
06-400 Ciechanów
2. Lokalizacja inwestycji:, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 52, 06-500
Mława
3. Planowany okres realizacji inwestycji: IV kwartał 2018
Data rozpoczęcia (kwartał i rok) IV kwartał 2018 Data zakończenia (kwartał i rok) IV kwartał
2019
II. OPIS INWESTYCJI
l. Informacje o rodzaju inwestycji.
Doposażenie laboratoriów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie dla kierunków
Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Środowiska, Rolnictwo i Logistyka zapewniających
nowoczesne kształcenie studentów o profilu praktycznym
III. UZASADNIENIE CELOWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI, W TYM CELOWOŚCI
REALIZACJI W PLANOWANYM TERMINIE I ZAKRESIE RZECZOWYM.
Celowość realizacji inwestycji wynika z zadań jakie stoją przed uczelnią. Uczelnia kształci
na pierwszym poziomie studiów na profilu praktycznym. Wymaga to, aby laboratoria,
pracownie szczególnie na kierunkach inżynierskich były wyposażone w nowoczesny sprzęt,
który będzie odpowiadał jakością i nowoczesnością lokalnym przedsiębiorcom. Uczelnia
obecnie jak nigdy dotąd bardzo dobrze współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Realizowane jest to m.in. przez pilotaż praktyk zawodowych w Paóstwowej Wyższej Szkole

Zawodowej. Obecnie uczestniczymy już w III turze praktyk i mamy podpisane około I 60
umów z fim1ami.
Ponadto uczelnia uczestniczy w projekcie prowadzonym przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju „Innowacyjni z Moto Power", który obejmuje kształcenie kadry, specjalistów dla
przemysłu motoryzacyjnego. Szczególnie dla tej branży przemysłu udało nam się pozyskać
przedsiębiorców do realizacji projektu argumentując to tym, że uczelnia doposaży
laboratoria.
Z prowadzonych konsultacji programowych jednoznacznie wynikała zgodność położenia
akcentów na automatyzację i robotykę procesów produkcji. Szczególnie dotyczyło procesów
spawalniczych i obróbczych na maszynach CNC. Program kształcenia jest obecnie w
realizacji obejmuje 50 uczestników zrekrutowanych z lokalnego rynku (nie mogą brać
udziału studenci). Działania te podjęte przez nas doskonale wpisują się w obecną strategię
rządu dla przemysłu-realizowany przez tzw. program „Przemysł 4.0".
Jako uczelnia regionalna bardzo dobrze znamy zapotrzebowanie lokalnego rynku. Dlatego
już wcześniej w 2017 roku zakupiliśmy obrabiarki sterowane numerycznie CNC tokarkę i
frezarkę. Studenci poza nauczaniem praktycznym wynikającym z programu nauczania
wynikającym z programu studiów mogą dodatkowo na tych obrabiarkach w ramach
programu, dodatkowych kompetencji dla studentów realizować program programista
operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Ponadto stanowiska laboratoryjne związane z
mechatroniką i logistyką są niezbędne, wynikają z potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli
biznesu i przemysłu. W planie inwestycyjnym przewiduje się również stworzenie docelowe
stacji meteorologicznej z funkcją mobilną do badania skażenia środowiska. Ma to
bezpośredni związek z prowadzonymi kierunkami studiów rolnictwo i inżynieria środowiska.
Zgodnie z charakterem wniosku tj. środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa zadanie to
zan1ierzamy zrealizować do ko{1ca 2018 roku. Aktualnie jest ogłoszony przetarg
nieograniczony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 3 grudnia br. nastąpi otwarcie
ofert.
Zakres realizacji naszego planu inwestycyjnego będzie ostatecznie rozstrzygnięty stosownie
do rozstrzygnięć wynikających z przetargu. Szczegółowy zakres rzeczowy jest ujęty w
załączniku jako przedmiot postępowania przetargowego.

IV. SZACUNKOWY KOSZT INWESTYCJI (w złotych)
3500000 zł w tym w 2018 roku - 2700000, w 2019 roku - 800000 zł

V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI (w złotych)
- dotacja celowa z rezerwy ogólnej budżetu państwa - 2 mln zł.
- środki własne uczelni 1 mln 500 tys.
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VI. INFORMACJA O ZAKRESIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z KSZTALCENIEM
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REALIZACJĄ PRAW OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Obiekty uczelni w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9 i w Mławie ul. Warszawska 52 są
przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
VII. ZAŁĄCZNIKI
l. Oświadczenie o innych źródłach finansowania inwestycji, w tym środkach własnych.

2. Zakres rzeczowy realizacji programu inwestycji.

VIII. INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDŻIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE PROGRAMU
INWESTYCJI
Adam Ostrowski, tel. 23 6737578, adam.ostrowski@pwszciechanow.edu.pl
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Oświadczenie o innych źródłach finansowania inwestycji w tym środkach własnych.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie oświadcza, że posiada
środki własne w wysokości I mln. 500 tys. na realizację zadania pod nazwą:
„Doposażenie laboratoriów na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria
Środowiska, Rolnictwo i Logistyka" we współfinansowaniu z rezerwy ogólnej budżetu
państwa.
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