STATUT
POLITECHNIKI
WARSZAWSKIEJ

WARSZAWA 2012

Uchwalony na posiedzeniu Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 28 czerwca 2006 r.
(zmieniony uchwaami Senatu PW: nr 339/XLVII/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.,
nr 377/XLVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. i nr 436/XLVII/2012 z dnia
25 kwietnia 2012 r.)

Misja Politechniki Warszawskiej
Politechnika Warszawska, dziaajc pod sw obecn nazw od 1915 roku, przeja
dziedzictwo Szkoy Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826
w Warszawie staraniem Stanisawa Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawizuje
take do sigajcej roku 1895 tradycji Szkoy Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita
Wawelberga i Stanisawa Rotwanda. Ksztacc kolejne pokolenia inynierów i wnoszc
istotny wkad w rozwój nauk technicznych, Politechnika Warszawska zyskaa poczesne
miejsce w kraju i renom midzynarodow.
Historia Politechniki – to nie tylko dokonania w ksztaceniu akademickim i badaniach
naukowych, ale to take patriotyczne wychowanie modziey i zachowanie etosu spoecznoci
akademickiej. To wanie nakazywao tej spoecznoci stawa w obronie wartoci
najwyszych: suwerennoci Rzeczypospolitej, wolnoci i praw obywatelskich, zasad
etycznych i wartoci duchowych ksztatowanych przez wiele wieków polskiej historii. Za t
postaw Politechnika Warszawska nie raz poddawana bya dotkliwym represjom, pozbawiana
moliwoci dziaania, a nawet prawa do istnienia – odradzaa si jednak pod rónymi
nazwami, utrzymujc niezaleno myli oraz przywizanie do europejskiej tradycji
uniwersyteckiej. Take dzi nasza spoeczno nie ustaje w dziaaniu na rzecz ksztatowania
patriotyzmu, solidarnoci, humanizmu i tolerancji u kolejnych pokole studentów; pielgnuje
dziedzictwo i najlepsze tradycje Uczelni; dba o cigo systemu uznawanych wartoci oraz
o integralno swego dorobku. Zachowujc polityczn bezstronno, Politechnika
Warszawska utrzymuje sw tosamo instytucji obecnej w yciu publicznym, troszczy si
o dostpno prowadzonych przez siebie studiów, dc do zapewnienia modziey moliwie
równych szans edukacyjnych.
Politechnika Warszawska jest uczelni akademick, przygotowuje przysze elity spoeczne:
ludzi wiatych, o rozlegych horyzontach, wiadomych swych przekona, ale rozumiejcych
i respektujcych wiatopogld innych. Ksztatuje wic nie tylko umysy studentów, ale take
ich charaktery i waciwe inynierom postawy twórcze, przekazujc im zarówno wiedz jak
i umiejtnoci. Wiedz przekazuj najlepiej ci, którzy j zarazem rozwijaj, umiejtnoci za
– ci, którzy sami je zdobyli w praktyce.
Ksztacenie i badania naukowe to dziaania dla przyszoci wymagajce wizji spoeczestwa,
wyobraenia o przyszych potrzebach indywidualnych i zbiorowych. Uczelnia musi wic
przewidywa kierunek, w którym poda ludzko i zmieniaj si – w skali globu –
zalenoci gospodarcze i kulturowe. Tylko rozumiejc wiat wspóczesny i majc wizj
przyszoci, uczelnia akademicka moe peni funkcj centrum intelektualnego – orodka
refleksji nad coraz szybciej zmieniajc si rzeczywistoci. Narastajca zoono wiata
wymaga, by zakres ksztacenia i bada prowadzonych przez uczelni techniczn w coraz
wikszym stopniu wykracza poza klasyczne dziedziny inynierii, w kierunku nauk cisych
i przyrodniczych oraz nauk zwizanych z otoczeniem spoeczno-ekonomicznym. Szybko
zmian powoduje, e za istotn cz swej misji Politechnika uznaje promowanie ksztacenia
ustawicznego i tworzenie do tego waciwych warunków.
Politechnika Warszawska jest wspólnot studentów i nauczycieli. Spoisto tej spoecznoci
potwierdzia historia: ilekro pojawiao si wyzwanie – potrzeba wystpienia w sprawie
publicznej lub moment zagroenia – z dnia na dzie wygasay animozje, milky rónice
przekona; spoeczno czya si w myli i dziaaniu, a troska o dobro wspólne stawaa na
pierwszym miejscu. Wraliwo modziey nakazuje szczególn trosk o fundamentalne
zasady i system wartoci. Spoeczno Politechniki musi dostarcza wzorców dobrych
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obyczajów w yciu akademickim i w yciu publicznym oraz by szczególnie wyczulona na
wszelkie przejawy za i nieprawoci, a zwaszcza na naruszanie godnoci osoby ludzkiej albo
odstpowanie od prawdy w imi indywidualnych lub grupowych interesów.
W swoim dziaaniu Politechnika Warszawska przywizuje szczególn wag do poszanowania
praw czowieka, praw obywatelskich i swobód akademickich. Kady czonek jej spoecznoci
moe wyraa swoje myli, oceny i przekonania, nie zapominajc jednak o przestrzeganiu
zasad etyki i poszanowaniu prawa. Kadrze akademickiej zapewnia si swobod
podejmowania bada naukowych i publikowania ich wyników oraz udzia w tworzeniu
programów nauczania. Studenci Politechniki maj prawo do wspódecydowania o wszystkich
jej sprawach; za niektóre z nich powierza si im odpowiedzialno.
Wszyscy razem, studenci i pracownicy, powinni dba o dobre imi Politechniki
Warszawskiej. Taka jest tradycja Uczelni i wynikajce z niej zobowizanie dla kolejnych
pokole. Od kadry akademickiej Politechniki oczekuje si, by nie szczdzia czasu i uwagi dla
studentów i doktorantów, dbaa o wiarygodno sowa mówionego i pisanego oraz pamitaa
o imieniu Politechniki przy prowadzeniu bada naukowych. Od studentów Uczelnia oczekuje
rzetelnoci w studiach i waciwego jej reprezentowania w kadym czasie i nie tylko w jej
murach. Politechnika Warszawska utrzymuje wizi ze swoimi absolwentami, oczekujc od
nich godnych postaw w yciu zawodowym i publicznym, udziau w pomnaaniu dorobku
Uczelni i podtrzymywania jej tradycji.
Podstaw dziaalnoci akademickiej jest twórczo w badaniach naukowych, ksztaceniu
i studiowaniu. Postawy twórcze nie mog si rozwija i by przekazywane nastpnym
pokoleniom bez wolnoci. Politechnika Warszawska musi wic by uczelni autonomiczn.
Odwoujc si do konstytucyjnej zasady autonomii szkó wyszych, ustaw i swego statutu
jako róde prawa, korzysta ona z samodzielnoci w okrelaniu i realizacji swej strategii
i polityki rozwojowej, jednoczenie przestrzegajc zasady jawnoci na forum publicznym.
Autonomia daje uprawnienia, ale nakada take obowizki i odpowiedzialno. Autonomia to
prawo do samodzielnego formuowania misji uczelni i odpowiedzialno za ksztacenie
zgodne z potrzebami i oczekiwaniami spoecznymi; to samodzielno w wyborze zada
badawczych i odpowiedzialno za mienie i rodki finansowe; to prawo do ksztatowania
kadry akademickiej i odpowiedzialno za rang nadawanych dyplomów.
Politechnika Warszawska pielgnuje wspólnot i partnerstwo z uczelniami akademickimi
Warszawy, które s jej szczególnie bliskie, dc przy tym do wzajemnego uzupeniania
oferty edukacyjnej i badawczej. Politechnika ma take bogat tradycj wspópracy z innymi
rodowiskami akademickimi w kraju i za granic. Wspópraca ta przybiera na znaczeniu
w obliczu coraz szybszych przeobrae cywilizacyjnych, zachodzcych w skali wiata.
Politechnika Warszawska, rozpoznawana w Europie i w wiecie jako warszawski uniwersytet
technologiczny, systematycznie zwiksza swój udzia w midzynarodowych programach
edukacyjnych i badawczych.
Posannictwem Politechniki Warszawskiej pozostaje zawsze to, by wiedza i umiejtnoci
zdobywane w jej murach przez modzie oraz nauka uprawiana w Politechnice suyy
Czowiekowi i Ludzkoci.

Misja Politechniki Warszawskiej zostaa przyjta uchwa nr 87/XLIV/2000 Senatu Politechniki
Warszawskiej z dnia 13 grudnia 2000 r.
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DZIA I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ROZDZIA 1
ZASADY OGÓLNE

§1
1. Politechnika Warszawska jest publiczn uczelni akademick.
2. Politechnika Warszawska dziaa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyszym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z pó n. zm.), zwanej dalej „ustaw”,
i innych obowizujcych przepisów prawa oraz postanowie niniejszego statutu.
3. W sprawach nieunormowanych przepisami, o których mowa w ust. 2, Politechnika
Warszawska stosuje utrwalone tradycj zwyczaje akademickie.
§2
W swoich dziaaniach Politechnika Warszawska kieruje si wartociami i zasadami
okrelonymi w dokumencie Misja Politechniki Warszawskiej.
§3
1. Politechnika Warszawska jest, w rozumieniu ustawy, uniwersytetem technicznym.
2. Politechnika Warszawska ma osobowo prawn.
3. Siedzib Politechniki Warszawskiej jest miasto stoeczne Warszawa. Teren Politechniki
Warszawskiej okrela Rektor w porozumieniu z waciwym organem samorzdu
terytorialnego.
4. Oficjalnym skrótem nazwy Politechnika Warszawska jest PW.
5. Politechnika Warszawska uywa nastpujcych tumacze swojej nazwy na jzyki obce:
1) Warsaw University of Technology, w jzyku angielskim;
2) Ecole Polytechnique de Varsovie, w jzyku francuskim;
3) Universidad Politécnica de Varsovia, w jzyku hiszpaskim;
4) Technische Universität Warschau, w jzyku niemieckim;
5)
   , w jzyku rosyjskim.
§4
1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Warszawskiej tworz
spoeczno akademick, poczon wspólnot zada, praw i obowizków.
2. Spoeczno akademicka uczestniczy w zarzdzaniu Politechnik Warszawsk za
porednictwem pochodzcych z wyboru organów kolegialnych i organów jednoosobowych. W organach kolegialnych s reprezentowane wszystkie grupy spoecznoci
akademickiej.
3. Politechnika Warszawska jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego dziaania
na zasadach okrelonych w ustawie.
4. Politechnika Warszawska ma prawo do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie,
wchodzcych w ycie z dniem okrelonym w odpowiedniej uchwale Senatu.
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§5
1. Do podstawowych zada Politechniki Warszawskiej, zwanej dalej równie „Uczelni”,
naley:
1) ksztacenie studentów w celu zdobywania i uzupeniania wiedzy oraz umiejtnoci
niezbdnych w pracy zawodowej;
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialnoci za pastwo polskie, za
umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw czowieka;
3) prowadzenie bada naukowych i prac rozwojowych oraz wiadczenie usug
badawczych, w szczególnoci zwizanych z technik;
4) ksztacenie i promowanie kadr naukowych;
5) upowszechnianie i pomnaanie osigni nauki, kultury narodowej i techniki, w tym
gromadzenie i udostpnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkole w celu ksztacenia nowych
umiejtnoci niezbdnych na rynku pracy w systemie uczenia si przez cae ycie;
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
8) dziaanie na rzecz spoecznoci lokalnych i regionalnych;
9) stwarzanie osobom niepenosprawnym warunków do penego udziau w procesie
ksztacenia i w badaniach naukowych.
2. Politechnika Warszawska, wykonujc zadania okrelone w ust. 1, wspópracuje
z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz uczestniczy w tworzeniu
europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyszego.
§6
1. Wykady w Politechnice Warszawskiej s otwarte.
2. Politechnika Warszawska nadaje tytuy zawodowe magistra inyniera, magistra, inyniera
oraz licencjata w zakresie prowadzonych kierunków studiów.
3. Uprawnione jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej nadaj stopnie naukowe
doktora i doktora habilitowanego, a take wystpuj o nadanie tytuu naukowego
profesora na zasadach okrelonych przepisami prawa.
§7
Politechnika Warszawska prowadzi dziaalno wydawnicz, publikujc prace naukowe,
wydajc czasopisma i monografie, podrczniki i skrypty, a take informacje i materiay
dotyczce dziaalnoci Uczelni. Zasady prowadzenia dziaalnoci wydawniczej ustala Senat.
§8
1. Politechnika Warszawska jest czonkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkó
Polskich.
2. Politechnika Warszawska i jej jednostki organizacyjne mog uczestniczy we wspólnych
przedsiwziciach edukacyjnych, naukowych, technicznych lub gospodarczych z innymi
instytucjami krajowymi lub zagranicznymi.
§9
1. Politechnika Warszawska zachowuje trwae wizi ze swoimi absolwentami, m.in.
monitorujc ich kariery zawodowe w celu dostosowania kierunków studiów i programów
ksztacenia do potrzeb rynku, w szczególnoci analizy otrzymanych informacji dokonuje
si po trzech i piciu latach od ukoczenia studiów.
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2. Politechnika Warszawska troszczy si o zachowanie pamici o zasuonych
pracownikach, absolwentach, doktorantach i studentach.
3. Senat Politechniki Warszawskiej moe nadawa jednostkom organizacyjnym, gmachom
i audytoriom imiona osób zasuonych oraz uchwala umieszczenie na terenie Uczelni
pamitkowych tablic, rze b i pomników. Senat moe ustali inne formy uczczenia
pamici osób zasuonych.
4. Zachowaniu i pielgnowaniu tradycji suy Muzeum Politechniki Warszawskiej,
gromadzce dobra kultury i pamitki zwizane z histori Uczelni.
§ 10
1. W Politechnice Warszawskiej mog dziaa organizacje spoeczne zrzeszajce
pracowników, doktorantów i studentów.
2. Organy Uczelni wspódziaaj ze zwizkami zawodowymi w zakresie wynikajcym
z obowizujcych przepisów prawa.

ROZDZIA 2
TRADYCJA I ZWYCZAJE

§ 11
1. Dzie 15 listopada, który upamitnia wznowienie w 1915 r. dziaalnoci Uczelni
z polskim jzykiem wykadowym, w obecnej siedzibie i pod obecn nazw, jest Dniem
Politechniki Warszawskiej.
2. Dzie Politechniki Warszawskiej jest witem caej spoecznoci akademickiej Uczelni.
§ 12
1. Politechnika Warszawska ma sztandar, godo i flag oraz wielk piecz okrg
z godem pastwowym.
2. Prawo uywania wielkiej pieczci przysuguje wycznie Senatowi i Rektorowi.
3. Sztandar Politechniki Warszawskiej jest uroczystym symbolem Uczelni i jest wystawiany
podczas podniosych uroczystoci, w obecnoci Rektora. Zgod na uycie sztandaru
wyraa Rektor. Sztandarowi Politechniki Warszawskiej towarzyszy poczet sztandarowy.
4. Sztandar Politechniki Warszawskiej jest przedstawiony na fotografii w zaczniku nr 1 do
statutu.
5. Wzór i opis goda Politechniki Warszawskiej jest zamieszczony w zaczniku nr 2 do statutu.
6. Fotografia flagi Politechniki Warszawskiej jest zamieszczona w zaczniku nr 3 do statutu.
Zasady uywania flagi Politechniki Warszawskiej okrela Rektor w drodze zarzdzenia.
7. Politechnika Warszawska moe uywa znaku firmowego. Wzór znaku firmowego
Politechniki Warszawskiej ustala Senat. Zasady uywania znaku firmowego PW okrela
Rektor w drodze zarzdzenia.
8. Jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej mog posiada wasne sztandary,
znaki firmowe i barwy. Zasady uywania sztandaru, znaku firmowego i barwy jednostki
organizacyjnej Uczelni okrela Rektor w drodze zarzdzenia.
9. Sztandar, godo, flaga, piecz okrga, nazwa Politechniki Warszawskiej i jej skrót
literowy, nazwy jednostek organizacyjnych i ich skróty literowe, znak firmowy Uczelni
oraz sztandary i znaki firmowe jej jednostek organizacyjnych, a take charakterystyczne
symbole Uczelni, w tym wizerunek Gmachu Gównego, wizerunek Duej Auli lub jej
fragmentów, podlegaj ochronie w zakresie i na zasadach okrelonych w przepisach prawa.
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§ 13
1. Politechnika Warszawska honoruje osoby za ich wybitny wkad w rozwój nauki,
edukacji, techniki i kultury, nadajc im tytu doktora honoris causa Politechniki
Warszawskiej.
2. Tytu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej nadaje Senat na wniosek rady
wydziau uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
3. Postpowanie poprzedzajce wniosek rady wydziau wszczyna Rektor na podstawie
propozycji dziekana zgoszonej w porozumieniu z rad wydziau. Rektor moe wszcz
postpowanie poprzedzajce wniosek, równie z wasnej inicjatywy.
4. W sprawie zgoszonej kandydatury Rektor zasiga opinii Komitetu Godnoci
Honorowych, w którego skad wchodz byli rektorzy Politechniki Warszawskiej,
zaproszeni przez Rektora. Komitetowi przewodniczy Rektor.
5. Po uzyskaniu wstpnej akceptacji Rektora, uchwa w sprawie wystpienia z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 2, rada wydziau podejmuje bezwzgldn wikszoci gosów.
6. Wszczcie postpowania o nadanie tytuu doktora honoris causa nastpuje na podstawie
uchway Senatu podjtej bezwzgldn wikszoci gosów.
7. Uchwa w sprawie nadania tytuu doktora honoris causa Senat podejmuje bezwzgldn
wikszoci gosów, po uzyskaniu opinii wspierajcych waciwych w sprawach
naukowych organów trzech instytucji, do których Senat zwróci si w tej sprawie.
§ 14
1. Politechnika Warszawska honoruje osoby, którym nadaa stopie naukowy doktora,
szczególnie zasuone dla Uczelni lub za ich wybitny wkad w rozwój nauki, edukacji,
techniki i kultury uroczystym odnowieniem doktoratu.
2. Uroczysto odnowienia doktoratu odbywa si na mocy uchway Senatu podjtej na
wniosek rady jednostki organizacyjnej posiadajcej uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora.
3. Tryb postpowania w sprawie uroczystego odnowienia doktoratu okrela Senat.
§ 15
1. Politechnika Warszawska przyznaje swoim szczególnie zasuonym pracownikom lub
innym osobom, które przyczyniy si do rozwoju Uczelni albo przysporzyy jej dobrego
imienia i chway, Medal Politechniki Warszawskiej (Alma Mater Bene Merentibus).
2. Medal Politechniki Warszawskiej przyznaje Kapitua Medalu na podstawie regulaminu
uchwalonego przez Senat. Kapitu Medalu Politechniki Warszawskiej powouje Senat na
wniosek Rektora.
3. Uczelnia nadaje swoim wieloletnim pracownikom oraz innym osobom, które przyczyniy
si do rozwoju Uczelni lub przysporzyy jej dobrego imienia odznak Zasuony Dla
Politechniki Warszawskiej.
4. Odznak Zasuony Dla Politechniki Warszawskiej przyznaje Rektor na podstawie
regulaminu uchwalonego przez Senat.
5. Senat moe ustali inne formy honorowego wyróniania osób zasuonych dla Uczelni.
6. Wzory i opisy Medalu Politechniki Warszawskiej oraz odznaki Zasuony Dla
Politechniki Warszawskiej s zamieszczone odpowiednio w zacznikach nr 4 i nr 5 do
statutu.
7. Pracownikom, emerytom, studentom, doktorantom i absolwentom Politechniki
Warszawskiej, doktorom honoris causa Politechniki Warszawskiej i osobom
odznaczonym Medalem Politechniki Warszawskiej oraz odznak Zasuony Dla
Politechniki Warszawskiej przysuguje prawo noszenia odznaki z godem Politechniki
Warszawskiej. Senat moe przyzna uprawnienie noszenia tej odznaki innym osobom.
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§ 16
1. Profesorowi innej uczelni lub instytucji naukowej krajowej albo zagranicznej,
niezatrudnionemu w Politechnice Warszawskiej, moe by przyznany status honorowego
profesora Politechniki Warszawskiej.
2. Osobie niezatrudnionej w Politechnice Warszawskiej, szczególnie przydatnej w realizacji
zada statutowych Uczelni, moe by przyznany status honorowego wykadowcy
wydziau.
3. Status honorowego profesora Politechniki Warszawskiej i honorowego wykadowcy
wydziau przyznaje Rektor na wniosek dziekana, zoony za zgod rady wydziau.
4. Szczegóowe zasady i tryb przyznawania statusu honorowego profesora Politechniki
Warszawskiej i honorowego wykadowcy wydziau ustala Rektor w drodze zarzdzenia.
§ 17
1. Osoby, którym Politechnika Warszawska nadaa stopie naukowy doktora, skadaj
lubowanie doktora.
2. Tekst lubowania doktora jest zamieszczony w zaczniku nr 6 do statutu.
§ 18
1. W Politechnice Warszawskiej odbywaj si uroczyste inauguracje roku akademickiego
oraz uroczystoci wrczania dyplomów doktora honoris causa, uroczystoci odnowienia
doktoratu, a take uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych.
2. Inne uroczystoci uczelniane odbywaj si na mocy uchway Senatu.
3. Podczas uroczystoci, o których mowa w ust. 1 i 2, s uywane stroje akademickie,
a Rektor, prorektorzy i dziekani oraz dyrektorzy kolegiów nosz insygnia penionych
funkcji.
4. Forma i barwa strojów akademickich oraz rodzaj insygniów odpowiadaj
uksztatowanym na Politechnice Warszawskiej zwyczajom.
5. Rektor, prorektorzy i dziekani mog uywa przysugujcych im strojów oraz insygniów
penionych funkcji podczas uroczystoci akademickich organizowanych poza
Politechnik Warszawsk.
6. Byli Rektorzy Politechniki Warszawskiej mog, podczas uroczystoci akademickich
w Politechnice Warszawskiej lub poza Uczelni, uywa strojów akademickich, których
form okrela Senat.
7. Pieni wykonywan tradycyjnie w czasie uroczystoci akademickich w Politechnice
Warszawskiej jest Gaudeamus igitur.
§ 19
1. Studentom Politechniki Warszawskiej przysuguje prawo noszenia czapki studenckiej.
2. Fotografia czapki studenckiej oraz jej opis s przedstawione w zaczniku nr 7 do statutu.
§ 20
1. Na terenie Politechniki Warszawskiej mog si odbywa, na zasadach okrelonych
przepisami prawa i statutu, zgromadzenia organizowane przez czonków spoecznoci
akademickiej.
2. Przepisy porzdkowe dotyczce organizowania i odbywania zgromadze na terenie
Politechniki Warszawskiej s zawarte w zaczniku nr 8 do statutu.
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DZIA II
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ROZDZIA 1
WYDZIA , KOLEGIUM, SZKO A

§ 21
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Warszawskiej s wydziay i kolegia.
§ 22
1. Wydzia jest powoany do samodzielnego organizowania i prowadzenia dziaalnoci
dydaktycznej, naukowej i technicznej, zwizanej z kierunkiem lub kierunkami studiów,
w tym studiów midzyobszarowych, oraz z odpowiednimi dyscyplinami naukowymi.
2. Wydzia moe by utworzony, gdy bdzie w nim zatrudnionych co najmniej dwunastu
nauczycieli akademickich zajmujcych stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora
nadzwyczajnego albo posiadajcych stopie naukowy doktora habilitowanego.
3. Wydzia powinien spenia warunki wymagane do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego.
4. Organem kolegialnym wydziau jest rada wydziau, a organem jednoosobowym –
dziekan.
5. Mienie wydziau stanowi wydzielon cz mienia Uczelni.
6. Wydzia dysponuje posiadanymi rodkami finansowymi zgodnie z obowizujcymi
przepisami oraz uchwaami Senatu i zarzdzeniami Rektora.
§ 23
1. Kolegium jest powoane do samodzielnego organizowania i prowadzenia dziaalnoci
dydaktycznej, naukowej i technicznej, zwizanej z kierunkiem lub kierunkami studiów
oraz z odpowiednimi dyscyplinami naukowymi.
2. Kolegium moe by utworzone, gdy bdzie w nim zatrudnionych co najmniej szeciu
nauczycieli akademickich zajmujcych stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora
nadzwyczajnego albo posiadajcych stopie naukowy doktora habilitowanego.
3. Organem kolegialnym kolegium jest rada kolegium, a organem jednoosobowym –
dyrektor kolegium.
4. Mienie kolegium stanowi wydzielon cz mienia Uczelni.
5. Kolegium dysponuje posiadanymi rodkami finansowymi zgodnie z obowizujcymi
przepisami oraz uchwaami Senatu i zarzdzeniami Rektora.
§ 24
1. Z zastrzeeniem ust. 2, postanowienia statutu dotyczce wydziau, jednostek i komórek
organizacyjnych wydziau oraz rady wydziau, dziekana i prodziekana stosuje si
odpowiednio do kolegium, jego jednostek i komórek organizacyjnych oraz rady,
dyrektora i zastpców dyrektora kolegium.
2. Odnoszce si do wydziau postanowienia statutu dotyczce wyborów stosuje si
odpowiednio do kolegium, chyba e uchwaa Senatu, o której mowa w § 70, stanowi
inaczej.
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§ 25
1. W Politechnice Warszawskiej mog by tworzone szkoy jako zwizki jednostek
organizacyjnych Uczelni, w tym co najmniej dwóch wydziaów, ksztaccych na tym
samym lub pokrewnych kierunkach studiów albo prowadzcych badania w tej samej lub
pokrewnej dyscyplinie naukowej.
2. Szkoa jest powoana do prowadzenia dziaalnoci dydaktycznej, naukowej i technicznej,
w szczególnoci zwizanej z kierunkami studiów lub studiami midzyobszarowymi
prowadzonymi w poszczególnych jej jednostkach organizacyjnych lub wspólnie
w ramach szkoy.
3. Szkoa moe by utworzona, gdy prowadzenie dziaalnoci w ramach szkoy umoliwia
istotne zwikszenie efektów lub istotne zmniejszenie kosztów tej dziaalnoci.
4. Szczegóowe zasady funkcjonowania oraz organizacj szkoy okrela jej regulamin
organizacyjny uchwalony przez Senat na wniosek Rektora.
5. W stosunkach zewntrznych szkoa moe wystpowa na prawach konsorcjum
naukowego jednostek organizacyjnych tworzcych szko.
§ 26
1. Politechnika Warszawska prowadzi poza swoj siedzib fili o nazwie Politechnika
Warszawska Filia w Pocku, zwana dalej „Fili”.
2. Fili kieruje prorektor, który moe by jednoczenie kierownikiem podstawowej
jednostki organizacyjnej, wchodzcej w skad Filii.
3. Filia dziaa na podstawie regulaminu organizacyjnego, wydanego przez Rektora na
wniosek prorektora, o którym mowa w ust. 2, po zasigniciu opinii Senatu.
4. Mienie Filii stanowi wydzielon cze mienia Uczelni. Filia dysponuje rodkami
finansowymi zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz uchwaami Senatu
i zarzdzeniami Rektora.
§ 27
1. Rektor, po zasigniciu opinii kierowników zainteresowanych podstawowych jednostek
organizacyjnych Uczelni, moe utworzy – za zgod Senatu – midzywydziaow
jednostk organizacyjn realizujc wspólne przedsiwzicia dydaktyczne, naukowe lub
organizacyjne zainteresowanych jednostek.
2. Jednostka midzywydziaowa, o której mowa w ust. 1, dziaa na podstawie regulaminu
organizacyjnego wydanego przez Rektora po zasigniciu opinii Senatu.
3. Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, za zgod Rektora, mog take podejmowa
wspólne przedsiwzicia dydaktyczne, naukowe lub organizacyjne inne, ni okrelone
w ust. 1 lub w § 25.
4. Zasady prowadzenia przedsiwzi, o których mowa w ust. 3, okrela Rektor.
§ 28
Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni oraz filie i szkoy tworzy, przeksztaca
i likwiduje Rektor, po zasigniciu opinii Senatu.
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ROZDZIA 2
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYDZIA U

§ 29
1. Jednostkami organizacyjnymi wydziau mog by instytuty, katedry i zakady.
2. W instytucie mog by tworzone zakady.
§ 30
Rada wydziau okrela zadania jednostek organizacyjnych wchodzcych w skad wydziau
i sprawuje nadzór nad ich realizacj.
§ 31
1. Instytut jest powoany do organizowania i prowadzenia w ramach wydziau dziaalnoci
dydaktycznej, naukowej i technicznej.
2. Instytut moe by utworzony, gdy bdzie w nim zatrudnionych co najmniej omiu
nauczycieli akademickich zajmujcych stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora
nadzwyczajnego albo posiadajcych stopie naukowy doktora habilitowanego.
3. Mienie instytutu stanowi wydzielon cz mienia wydziau.
4. Instytut dysponuje posiadanymi rodkami finansowymi zgodnie z obowizujcymi
przepisami oraz ustaleniami organów Uczelni.
§ 32
1. Katedra jest powoana do organizowania i prowadzenia dziaalnoci naukowej,
dydaktycznej i technicznej zwizanej z okrelon szko naukow.
2. Katedra moe by utworzona, gdy bdzie w niej zatrudnionych co najmniej omiu
nauczycieli akademickich, w tym trzy osoby posiadajce tytu naukowy lub stopie
naukowy doktora habilitowanego, z których przynajmniej jedna posiada tytu naukowy
profesora.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Senat, na wniosek dziekana zaopiniowany przez
rad wydziau, moe wyrazi zgod na obnienie wymaga, o których mowa w ust. 2.
§ 33
1. Zakad jest powoany do organizowania i prowadzenia dziaalnoci dydaktycznej,
naukowej i technicznej zwizanej z przedmiotem lub grup przedmiotów ksztacenia
prowadzonych w jednostce organizacyjnej, w skad której wchodzi zakad.
2. Zakad moe by utworzony, gdy bdzie w nim zatrudnionych co najmniej piciu
nauczycieli akademickich, w tym dwie osoby na stanowisku profesora zwyczajnego lub
profesora nadzwyczajnego albo posiadajce stopie naukowy doktora habilitowanego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Senat, na wniosek dziekana zaopiniowany przez
rad wydziau, moe wyrazi zgod na obnienie wymaga, o których mowa w ust. 2.
§ 34
Na wydziale i w jednostkach organizacyjnych wydziau oraz w kolegium mog by tworzone
komórki organizacyjne, w szczególnoci zespoy dydaktyczne i zespoy badawcze oraz
laboratoria, pracownie i warsztaty.
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§ 35
1. Instytuty, katedry i zakady tworzy, przeksztaca i likwiduje Rektor na wniosek dziekana
zaopiniowany przez rad wydziau, po zasigniciu opinii Senatu.
2. Komórki organizacyjne, o których mowa w § 34, tworzy, przeksztaca i likwiduje
dziekan, po zasigniciu opinii rady wydziau. Utworzenie, przeksztacenie lub likwidacja
komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych wydziau nastpuje na wniosek
kierownika waciwej jednostki organizacyjnej wydziau.

ROZDZIA 3
INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 36
1. Studium ogólnouczelniane jest pozawydziaow jednostk organizacyjn powoan do
wykonywania wspólnych dla caej Uczelni zada dydaktycznych, sucych zdobywaniu
i rozwijaniu wiedzy i umiejtnoci z zakresu wyksztacenia ogólnego, w tym znajomoci
jzyków obcych, lub sucych podnoszeniu sprawnoci fizycznej.
2. Studium ogólnouczelniane dziaa na podstawie regulaminu organizacyjnego wydanego
przez Rektora po zasigniciu opinii Senatu.
3. Mienie studium ogólnouczelnianego stanowi wydzielon cz mienia Uczelni.
4. Studium dysponuje posiadanymi rodkami finansowymi zgodnie z obowizujcymi
przepisami oraz uchwaami Senatu i zarzdzeniami Rektora.
§ 37
Studium ogólnouczelniane tworzy, przeksztaca i likwiduje Rektor po zasigniciu opinii
Senatu.
§ 38
1. W Politechnice Warszawskiej mog by tworzone jednostki organizacyjne inne ni
okrelone w rozdziale 2, wykonujce zadania naukowe, dydaktyczne, dowiadczalne lub
usugowe.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, tworzy, przeksztaca i likwiduje
Rektor po zasigniciu opinii Senatu. Utworzenie, przeksztacenie lub zlikwidowanie
tych jednostek na wydziale nastpuje na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad
wydziau.
3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, dziaaj na podstawie regulaminów organizacyjnych
wydanych przez Rektora po zasigniciu opinii Senatu, a w odniesieniu do jednostek
wydziaowych – take po zasigniciu opinii rady wydziau.
4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, wykazujce ujemny wynik finansowy
przez okres duszy ni jeden rok s przeksztacane lub likwidowane przez Rektora po
zasigniciu opinii Senatu.
§ 39
1. Zadania oraz zasady i tryb tworzenia jednostek organizacyjnych systemu bibliotecznoinformacyjnego okrelaj przepisy dziau VIII statutu.
2. Zadania oraz zasady i tryb tworzenia administracyjnych i gospodarczych jednostek
organizacyjnych okrelaj przepisy dziau IX statutu.
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ROZDZIA 4
PRZEPISY WSPÓLNE DOTYCZCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

§ 40
Utworzenie jednostki organizacyjnej moe nastpi jedynie wraz z okreleniem
finansowania dziaalnoci tworzonej jednostki.

róde

§ 41
Jednostka organizacyjna niespeniajca warunków statutowych wymaganych do jej
utworzenia przez okres duszy ni dwa lata, jest przeksztacana lub likwidowana. Decyzj
w tej sprawie podejmuje Rektor po zasigniciu opinii Senatu.
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DZIA III
ORGANY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ROZDZIA 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 42
1. Organami kolegialnymi Politechniki Warszawskiej s: Senat, rady wydziaów i rady
kolegiów.
2. Organami jednoosobowymi Politechniki Warszawskiej s: Rektor, dziekani i dyrektorzy
kolegiów.
3. Organami wyborczymi Politechniki Warszawskiej s kolegia elektorów.
§ 43
1. Kadencja organów Politechniki Warszawskiej trwa cztery lata. Rozpoczyna si
1 wrzenia w roku wyborów, a koczy 31 sierpnia w roku, w którym upywa kadencja.
2. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych
okrelaj odpowiednio regulamin samorzdu studentów i regulamin samorzdu
doktorantów.
3. Czonkowie organów kolegialnych Politechniki Warszawskiej nie mog peni funkcji
organu jednoosobowego innej uczelni, mie statusu zao yciela uczelni niepublicznej lub
statusu czonka organu osoby prawnej bdcej zao ycielem uczelni niepublicznej.
4. Funkcji organu jednoosobowego Politechniki Warszawskiej lub jego zastpcy nie mo e
peni osoba penica funkcj organu jednoosobowego lub jego zastpcy w innej uczelni
albo bdca zao ycielem uczelni niepublicznej.
4a. Ta sama osoba nie mo e by czonkiem Senatu du ej ni dwie nastpujce po sobie
kadencje. Nie dotyczy to osób wchodzcych w skad Senatu w zwizku z penieniem
funkcji organu jednoosobowego Uczelni.
5. Zasady dziaania organów kolegialnych Politechniki Warszawskiej zawiera zacznik nr 9
do statutu.

ROZDZIA 2
SENAT

§ 44
Senat jest najwy szym organem kolegialnym Politechniki Warszawskiej.
§ 45
1. Senat:
1) ustala gówne kierunki dziaalnoci i zasady dziaania Politechniki Warszawskiej;
1a) uchwala strategi rozwoju Uczelni opracowan przez Rektora;
2) sprawuje nadzór nad dziaalnoci Politechniki Warszawskiej i dziaalno t ocenia;
3) ustala wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie
wykonywania podstawowych zada Uczelni okrelonych w § 5;
4) zatwierdza roczne sprawozdania Rektora z dziaalnoci Politechniki Warszawskiej
oraz ocenia dziaalno Rektora;
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2.

3.

4.
5.
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5) decyduje lub wyraa opini we wszystkich sprawach przewidzianych przez przepisy
prawa lub statut;
5a) wyraa opini w sprawie utworzenia podstawowej jednostki organizacyjnej oraz filii
i szkoy;
6) wyraa opini spoecznoci akademickiej Politechniki Warszawskiej we wszystkich
sprawach, którymi spoeczno ta jest zainteresowana;
7) wyraa opini w sprawach przedoonych przez Rektora, rad podstawowej jednostki
organizacyjnej albo czonków Senatu, w liczbie 1/5 statutowego skadu Senatu.
Do kompetencji Senatu naley w szczególnoci:
1) uchwalanie Statutu Politechniki Warszawskiej i dokonywanie jego wykadni;
2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu
studiów podyplomowych oraz zasad przyj na studia i na studia doktoranckie;
2a) okrelanie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kie-runkach
studiów;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacj planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
4) okrelanie zasad ustalania zakresu obowizków nauczycieli akademickich, rodzajów
zaj dydaktycznych objtych zakresem tych obowizków, wymiaru zada
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych;
5) ustalanie zasad rozdziau rodków z budetu pastwa na poszczególne cele,
6) okrelanie zasad polityki kadrowej;
7) okrelanie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim;
8) okrelanie warunków i trybu kierowania przez Uczelni za granic jej pracowników,
doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
9) opiniowanie wniosków o odznaczenia i nagrody;
10) wyraanie zgody na zawieranie przez Rektora umów o wspópracy Politechniki
Warszawskiej z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granic;
11) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciania papierów wartociowych w zakresie
nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami
wartociowymi;
12) rozpatrywanie odwoa od decyzji rad podstawowych jednostek organizacyjnych;
13) rozpatrywanie skarg na dziaalno Rektora, wnoszonych przez czonków Senatu.
Do kompetencji Senatu naley take:
1) (uchylony);
2) tworzenie i likwidacja kierunku studiów i studiów midzyobszarowych;
2a) uchwalanie efektów ksztacenia studiów prowadzonych w Uczelni;
3) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Uczelni zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych i ustawy o rachunkowoci;
4) uchylanie uchwa rad podstawowych jednostek organizacyjnych sprzecznych
z przepisami prawa, statutem lub wanymi interesami Politechniki Warszawskiej;
5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowoci;
6) wyraanie zgody na:
a) nabycie, zbycie lub obcienie mienia o wartoci okrelonej w statucie,
b) przystpienie do spóki, spódzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz
utworzenie spóki lub fundacji.
Uchway w sprawach, o których mowa w ust. 3, Senat podejmuje bezwzgldn
wikszoci gosów.
Senat podejmuje uchway na wniosek Rektora, komisji senackiej lub co najmniej piciu
czonków Senatu.

6. W sprawach osobowych Senat podejmuje uchway w gosowaniu tajnym, bezwzgldn
wikszoci gosów wanych.
§ 46
1. W szczególnych przypadkach Senat, dziaajc w trybie przewidzianym dla uchwalenia
statutu, moe na wniosek innego organu Politechniki Warszawskiej lub z wasnej
inicjatywy zawiesi na czas okrelony, w caoci lub w czci, obowizywanie przepisu
statutowego w odniesieniu do konkretnej sprawy, o ile takie zawieszenie nie narusza
przepisów prawa.
2. Podejmujc uchwa zgodnie z ust. 1, Senat okrela zasady postpowania w sprawie,
której uchwaa dotyczy.
§ 47
Uchway Senatu podjte w sprawach nalecych do zakresu jego kompetencji, s wice dla
Rektora i innych organów Politechniki Warszawskiej oraz wszystkich czonków spoecznoci
akademickiej.
§ 48
1. Senat Politechniki Warszawskiej liczy 68 czonków.
2. W skad Senatu wchodz:
1) Rektor, jako przewodniczcy;
2) prorektorzy;
3) dziekani oraz dyrektorzy kolegiów;
4) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadajcych tytu naukowy profesora lub
stopie naukowy doktora habilitowanego wybrani z ich grona w liczbie wynikajcej
z rónicy midzy ogóln liczb czonków Senatu, a sum liczby czonków Senatu,
o których mowa w pkt 1 – 3 i 5 – 8;
5) dwunastu przedstawicieli pozostaych nauczycieli akademickich;
6) szeciu przedstawicieli pozostaych pracowników Uczelni wybranych z grona
pracowników tej grupy pracujcych w jednostkach organizacyjnych zatrudniajcych
nauczycieli akademickich oraz z grona pozostaych pracowników tej grupy;
7) trzynastu przedstawicieli studentów wybranych z ich grona;
8) jeden przedstawiciel doktorantów wybrany z ich grona.
3. W grupach przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5 i 6, kady przedstawiciel
danej grupy jest zatrudniony w innej jednostce organizacyjnej Uczelni.
4. Nauczyciele akademiccy posiadajcy tytu naukowy profesora lub stopie naukowy
doktora habilitowanego stanowi wicej ni poow skadu Senatu, nie wicej jednak ni
trzy pite.
5. W posiedzeniach Senatu uczestnicz z gosem doradczym:
1) kanclerz;
2) kwestor;
3) audytor wewntrzny;
4) dyrektor Biblioteki Gównej;
5) przedstawiciele zwizków zawodowych dziaajcych w Politechnice Warszawskiej, po
jednym z kadego zwizku.
6. Rektor moe zaprasza na posiedzenia Senatu inne osoby z wasnej inicjatywy lub na
wniosek Senatu.
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§ 49
1. Senat powouje stae i dora ne komisje senackie. Zadaniem staych komisji senackich jest
opiniowanie i przygotowywanie wniosków odnoszcych si do okrelonego obszaru
dziaalnoci Uczelni. Dora ne komisje senackie s powoywane dla rozpatrzenia
okrelonej sprawy.
2. Staymi komisjami senackimi s:
1) Senacka Komisja ds. Ksztacenia;
2) Senacka Komisja ds. Nauki;
3) Senacka Komisja ds. Organizacji Uczelni;
4) Senacka Komisja ds. Kadr;
5) Senacka Komisja ds. Mienia i Finansów;
6) Senacka Komisja ds. Wspópracy z Zagranic;
7) Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej;
8) Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji.
3. Przewodniczcego komisji senackiej sporód czonków Senatu powouje, na wniosek
Rektora, Senat bezwzgldn wikszoci gosów.
4. Czonków komisji senackich Senat wybiera bezwzgldn wikszoci gosów.
Czonkowie Senatu stanowi co najmniej poow skadu komisji senackich
wymienionych w ust. 2 pkt 1 – 6, komisje te licz nie wicej ni dwadziecia pi osób.
5. Powoanie staych komisji senackich powinno nastpi w cigu dwóch miesicy po
rozpoczciu kadencji Senatu.
6. Kadencja komisji senackiej rozpoczyna si z chwil wyboru czonków komisji, a koczy
si z upywem kadencji Senatu.
7. Kadencja komisji dora nej koczy si z chwil podjcia przez Senat uchway
stwierdzajcej wykonanie przez komisj powierzonego jej zadania lub z upywem
kadencji Senatu.
§ 50
Czonkowie Senatu maj prawo wystpowa z interpelacjami do Rektora.

ROZDZIA 3
KONWENT

§ 51
1. W Politechnice Warszawskiej dziaa Konwent, który wspiera i promuje Uczelni.
2. Do kompetencji Konwentu naley w szczególnoci:
1) wyraanie opinii o kierunkach dziaania Uczelni;
2) wspieranie Politechniki Warszawskiej w dziaalnoci na rzecz jej rozwoju;
3) wyraanie opinii o dziaalnoci dydaktycznej i badawczej Politechniki Warszawskiej;
4) wyraanie opinii w sprawach dotyczcych wspópracy Politechniki Warszawskiej
z gospodark.
§ 52
1. W skad Konwentu mog wchodzi w szczególnoci przedstawiciele: organów
administracji rzdowej, organów samorzdu terytorialnego, organizacji pozarzdowych,
przedsibiorstw i instytucji finansowych, organizacji absolwentów i przyjació Politechniki Warszawskiej oraz rodowisk nauki i kultury.
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2. Liczba czonków Konwentu nie jest wiksza od jednej trzeciej liczby czonków Senatu.
3. Czonków Konwentu powouje imiennie Senat na wniosek Rektora. Kadencja Konwentu
koczy si z kocem kadencji Senatu.
4. Pracami Konwentu kieruje przewodniczcy. Przewodniczcego wybiera Konwent na
swoim posiedzeniu, w obecnoci co najmniej 2/3 skadu. Przewodniczcym Konwentu
nie moe by pracownik Politechniki Warszawskiej.
5. Konwent dziaa zgodnie z przyjtym przez siebie regulaminem, zatwierdzonym przez Senat.
§ 53
1. Posiedzenia Konwentu powinny si odbywa nie rzadziej ni raz w roku i s zwoywane
przez przewodniczcego z jego inicjatywy lub na wniosek:
1) Rektora;
2) czonków Konwentu w liczbie nie mniejszej ni 1/5 skadu.
2. W posiedzeniach Konwentu uczestniczy Rektor.

ROZDZIA 4
REKTOR I PROREKTORZY

§ 54
1. Rektor kieruje dziaalnoci Politechniki Warszawskiej, a w szczególnoci:
1) reprezentuje Politechnik Warszawsk na zewntrz;
1a) opracowuje i realizuje strategi rozwoju Uczelni;
2) zwouje posiedzenia Senatu i przewodniczy jego posiedzeniom z wyjtkiem punktu
porzdku obrad posiedze, na których jest oceniana jego dziaalno;
3) przedstawia Senatowi sprawy wymagajce rozstrzygnicia przez ten organ;
4) zapewnia realizacj uchwa Senatu;
5) skada Senatowi roczne sprawozdania z dziaalnoci Politechniki Warszawskiej;
6) okrela zakres dziaania prorektorów;
7) powouje komisje rektorskie oraz penomocników Rektora;
8) sprawuje nadzór nad dziaalnoci jednostek organizacyjnych Uczelni;
8a) sprawuje nadzór nad wdroeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu
zapewnienia jakoci ksztacenia;
9) tworzy, przeksztaca i znosi jednostki organizacyjne Uczelni wskazane w statucie;
10) sprawuje nadzór nad administracj i gospodark Uczelni;
11) podejmuje decyzje dotyczce mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia
lub obcienia mienia, do wysokoci okrelonej w art. 90 ust. 4 ustawy;
12) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczestwa na terenie Uczelni;
13) dziaa na rzecz zapewnienia waciwych warunków funkcjonowania Uczelni;
14) jest przeoonym wszystkich pracowników Uczelni oraz przeoonym i opiekunem
studentów i doktorantów;
15) dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych i zdrowotnych pracowników, studentów i doktorantów;
16) podejmuje, za zgod Senatu, decyzje w sprawach wspópracy Politechniki
Warszawskiej z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granic;
17) rozpatruje odwoania od decyzji dziekanów, dyrektorów kolegiów i kanclerza;
18) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczcych Politechniki Warszawskiej,
niezastrzeonych przez ustaw lub statut do kompetencji innych organów Uczelni lub
kanclerza.
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2. Rektor moe tworzy podlege mu bezporednio jednostki i komórki organizacyjne oraz
stanowiska pracy. Utworzenie, przeksztacenie i zlikwidowanie takiej jednostki lub
komórki organizacyjnej, w zakresie niewynikajcym bezporednio z wymaga przepisów
prawa, nastpuje po zasigniciu opinii Senatu.
3. Rektor moe w formie pisemnej upowania imiennie pracowników Uczelni do
podejmowania okrelonych czynnoci prawnych lub do skadania owiadcze woli
w ustalonym zakresie.
§ 55
1. Rektor zawiesza wykonanie uchway Senatu niezgodnej z przepisami prawa lub statutu
albo naruszajcej wany interes Uczelni i w terminie czternastu dni zwouje posiedzenie
Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchway. Jeli Senat nie zmieni albo nie uchyli
uchway sprzecznej z przepisami prawa, Rektor przekazuje j ministrowi waciwemu do
spraw szkolnictwa wyszego. W pozostaych przypadkach uchwaa wchodzi w ycie,
jeli Senat wypowie si za jej utrzymaniem wikszoci co najmniej 3/4 gosów,
w obecnoci co najmniej 2/3 statutowego skadu.
2. Rektor uchyla decyzj dziekana lub dyrektora kolegium sprzeczn z ustaw, statutem,
uchwa Senatu, uchwa rady wydziau lub kolegium, regulaminami lub innymi
przepisami wewntrznymi Uczelni albo naruszajc wany interes Politechniki Warszawskiej.
§ 56
1. Funkcj Rektora moe peni nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice
Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy, posiadajcy tytu naukowy profesora
lub stopie naukowy doktora habilitowanego.
2. Rektorowi przysuguje tytu honorowy Magnificencji.
3. Funkcj prorektora moe peni nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice
Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy, posiadajcy tytu naukowy profesora
lub stopie naukowy doktora habilitowanego.

ROZDZIA 5
RADA WYDZIA U

§ 57
Rada wydziau jest najwyszym organem kolegialnym wydziau.
§ 58
1. Rada wydziau:
1) ustala ogólne kierunki dziaalnoci wydziau;
1a) uchwala strategi rozwoju wydziau, zgodn ze strategi rozwoju Uczelni;
2) sprawuje nadzór nad dziaalnoci wydziau i jego jednostek organizacyjnych;
3) podejmuje decyzje, wyraa opinie i wystpuje z wnioskami we wszystkich sprawach
przewidzianych przez przepisy prawa lub statutu;
4) podejmuje uchway w sprawach dotyczcych wydziau, niezastrzeonych do
kompetencji innych organów Uczelni;
5) wyraa opini spoecznoci akademickiej wydziau we wszystkich sprawach, którymi
spoeczno ta jest zainteresowana.
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2. Do kompetencji rady wydziau naley w szczególnoci:
1) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów na
wydziale;
2) okrelanie programów studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat efektami
ksztacenia i innymi wytycznymi Senatu, po zasigniciu opinii wydziaowego
organu uchwaodawczego samorzdu studentów;
2a) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia studiów doktoranckich na
wydziale;
3) okrelanie programów studiów doktoranckich, zgodnie z uchwalonymi przez Senat
efektami ksztacenia i innymi wytycznymi Senatu, po zasigniciu opinii
wydziaowego organu uchwaodawczego samorzdu doktorantów;
4) okrelanie, zgodnie z uchwalonymi przez Senat efektami ksztacenia, programów
studiów podyplomowych oraz kursów doksztacajcych;
5) uchwalanie projektów zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale;
6) powoywanie na wniosek dziekana komisji rekrutacyjnych do spraw przyj na studia
prowadzone na wydziale, za wyjtkiem studiów doktoranckich;
7) sprawowanie nadzoru nad prawidow realizacj i waciwym poziomem dziaalnoci
dydaktycznej na wydziale;
8) upowanianie pracowników Politechniki Warszawskiej do kierowania pracami
dyplomowymi;
9) sprawowanie nadzoru nad dziaalnoci naukow wydziau oraz rozwojem
naukowym i dydaktycznym jego pracowników;
10) nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz podejmowanie
odpowiednich uchwa w postpowaniu o nadanie tytuu naukowego profesora –
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
11) dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów wydziau
oraz wypowiadanie si w sprawach etyki zawodowej;
12) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych wydziau i ustalanie zasad gospodarowania rodkami przyznanymi wydziaowi;
13) ocena dziaalnoci dziekana oraz zatwierdzanie rocznych sprawozda dziekana
z dziaalnoci wydziau;
14) uchwalanie, w razie potrzeby, regulaminu dziaania wydziau i opiniowanie
regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych wchodzcych w skad
wydziau, tworzonych w trybie okrelonym w § 38 statutu;
15) rozpatrywanie skarg na dziaalno dziekana wnoszonych przez czonków rady
wydziau;
16) opiniowanie wniosków w sprawach nagród i odznacze.
3. Rada wydziau moe powoywa stae i dora ne komisje oraz okrela ich skad i zadania.
4. Rada wydziau moe przekazywa dziekanowi lub powoanym przez siebie komisjom
cz swoich kompetencji, które nie s ustawowo zastrzeone dla rady.
5. Rada wydziau podejmuje uchway na wniosek Rektora, dziekana, komisji rady lub co
najmniej piciu czonków rady.
6. W sprawach osobowych rada wydziau podejmuje uchway w gosowaniu tajnym,
bezwzgldn wikszoci gosów wanych.
§ 59
Uchway rady wydziau, podjte w sprawach nalecych do zakresu jej kompetencji, s
wice dla dziekana i wszystkich czonków spoecznoci akademickiej wydziau.
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§ 60
1. Od uchwa rady wydziau przysuguje dziekanowi odwoanie do Senatu.
2. Odwoanie wnosi si – za porednictwem rady wydziau – w terminie czternastu dni od
dnia ogoszenia uchway lub dorczenia jej osobie zainteresowanej.
§ 61
1. W skad rady wydziau wchodz:
1) dziekan, jako przewodniczcy;
2) prodziekani, w tym jeden waciwy do spraw studenckich;
3) nauczyciele akademiccy posiadajcy tytu naukowy profesora lub stopie naukowy
doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale w penym wymiarze czasu pracy;
4) przedstawiciele pozostaych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, dla
których Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy, wybrani z ich
grona, w liczbie nie mniejszej ni 10 % i nie wikszej ni 16 % skadu rady wydziau;
5) przedstawiciele pozostaych pracowników wydziau, wybrani z ich grona, w liczbie
nie mniejszej ni 4 % i nie wikszej ni 10 % skadu rady wydziau, zatrudnieni na
wydziale w penym wymiarze czasu pracy;
6) przedstawiciele studentów wydziau, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej ni
19 %, w tym przewodniczcy wydziaowej rady samorzdu studentów;
7) przedstawiciele doktorantów wydziau, wybrani z ich grona w liczbie nie wikszej ni
1 % skadu rady wydziau, ale nie mniej ni jedna osoba, w tym przewodniczcy
wydziaowej rady samorzdu doktorantów.
2. Nauczyciele akademiccy posiadajcy tytu naukowy profesora lub stopie naukowy
doktora habilitowanego stanowi wicej ni poow statutowego skadu rady wydziau.
3. Dokadn liczb przedstawicieli okrelonych w ust. 1 pkt 4 i 5 ustala ustpujca rada
wydziau.
4. W posiedzeniach rady wydziau uczestnicz z gosem doradczym przedstawiciele
zwizków zawodowych dziaajcych na wydziale, po jednym z kadego zwizku.
5. Dziekan moe zaprasza na posiedzenia rady wydziau inne osoby z wasnej inicjatywy
lub na wniosek rady wydziau, w tym emerytowanych nauczycieli akademickich
zatrudnionych na wydziale przed przejciem na emerytur na stanowisku profesora
zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.
§ 62
Czonkowie rady wydziau maj prawo wystpowania z interpelacjami do dziekana.

ROZDZIA 6
DZIEKAN I PRODZIEKANI

§ 63
1. Dziekan kieruje wydziaem, a w szczególnoci:
1) reprezentuje wydzia;
1a) opracowuje strategi rozwoju wydziau zgodn ze strategi rozwoju Uczelni;
2) zwouje posiedzenia rady wydziau i przewodniczy im, z wyjtkiem punktu porzdku
obrad posiedze, na których oceniana jest jego dziaalno;
3) przedstawia radzie wydziau sprawy wymagajce rozpatrzenia przez ten organ;
4) zapewnia realizacj uchwa rady wydziau;
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5) wyznacza zakresy dziaania prodziekanów;
6) powouje komisje dziekaskie oraz penomocników dziekana;
6a) powouje komisj rekrutacyjn ds. przyj na studia doktoranckie prowadzone na
wydziale;
7) zarzdza mieniem wydziau i dysponuje rodkami finansowymi wydziau, zgodnie
z zasadami ustalonymi przez rad wydziau;
8) sprawuje nadzór nad realizacj planu rzeczowo-finansowego wydziau;
9) sprawuje nadzór nad dziaalnoci jednostek organizacyjnych wydziau;
10) podejmuje dziaania niezbdne do prawidowego funkcjonowania wydziau;
11) dba o przestrzeganie prawa oraz porzdek i bezpieczestwo na terenie wydziau;
12) ustala szczegóowy plan zaj dydaktycznych prowadzonych na wydziale;
13) dokonuje rozdziau zaj dydaktycznych midzy jednostki organizacyjne wydziau;
14) podejmuje decyzje dotyczce wspódziaania w sprawach dydaktycznych z innymi
wydziaami oraz pozawydziaowymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki
Warszawskiej;
15) wyraa zgod na prowadzenie zaj dydaktycznych przez osoby niezatrudnione
w Politechnice Warszawskiej;
16) jest przeoonym wszystkich pracowników wydziau oraz przeoonym i opiekunem
doktorantów i studentów wydziau;
17) dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów;
18) w sprawach dotyczcych studentów i doktorantów wspópracuje z wydziaow rad
samorzdu studentów i wydziaow rad samorzdu doktorantów;
19) podejmuje decyzje dotyczce wydziau, nienalece do kompetencji innych organów
Uczelni lub kanclerza.
2. W odniesieniu do jednostek i komórek organizacyjnych wydziau niewchodzcych w skad
instytutów dziekan wykonuje zadania dyrektora instytutu okrelone w § 87, chyba e
regulamin jednostki organizacyjnej wydany zgodnie z § 38 ust. 3, stanowi inaczej.
§ 64
1. Funkcj dziekana moe peni nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale,
posiadajcy tytu naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego.
2. Dziekan niespeniajcy w chwili wyboru wymogu zatrudnienia na wydziale jest na nim
zatrudniany najpó niej w dniu poprzedzajcym objcie funkcji dziekana.
3. Liczba prodziekanów na wydziale nie moe by wiksza ni cztery.
4. Funkcj prodziekana moe peni nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale,
posiadajcy stopie naukowy doktora lub speniajcy wymagania okrelone w ust. 1.
5. Co najmniej jeden z prodziekanów na wydziale spenia wymagania okrelone w ust. 1.

25

DZIA IV
WYBORY
ROZDZIA 1
WYBORY ORGANÓW JEDNOOSOBOWYCH I WYBORY DO ORGANÓW
KOLEGIALNYCH

§ 65
1. Rektora wybiera kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów.
2. Prorektorów wybiera si w liczbie nie wikszej ni szeciu, w tym jednego waciwego
do spraw studenckich. Jeden z prorektorów moe peni funkcj prorektora ds. Filii.
Prorektorów wybiera kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na wniosek
Rektora-elekta.
3. Kandydatura prorektora waciwego do spraw studenckich wymaga zgody wikszoci
przedstawicieli studentów i doktorantów w kolegium elektorów do wyboru Rektora
i prorektorów. Niezajcie stanowiska w terminie trzech dni roboczych od przedstawienia
kandydatury uwaa si za wyraenie zgody.
4. Regulamin wyboru Rektora i prorektorów zawiera zacznik nr 10 do statutu.
§ 66
1. Dziekana wybiera kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów.
2. Prodziekanów, w tym jednego waciwego do spraw studenckich, wybiera kolegium
elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów na wniosek dziekana-elekta.
3. Kandydatura prodziekana waciwego do spraw studenckich wymaga zgody wikszoci
przedstawicieli studentów i doktorantów w kolegium elektorów do wyboru dziekana
i prodziekanów. Postanowienia § 65 ust. 3 zdanie drugie stosuje si odpowiednio.
4. Do wyboru dziekana i prodziekanów stosuje si odpowiednio regulamin wyboru Rektora
i prorektorów.
§ 67
Rektor, prorektor, dziekan lub prodziekan mog by wybrani na t sam funkcj nie wicej
ni na dwie nastpujce po sobie kadencje.
§ 67a
Jeeli nie zostanie dokonany wybór organu jednoosobowego podstawowej jednostki
organizacyjnej Uczelni, to do czasu dokonania wyboru, zadania nalece do kompetencji tego
organu wykonuje Rektor.
§ 68
1. Wybory do organów jednoosobowych oraz wybory do organów kolegialnych i kolegiów
elektorów odbywaj si zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 71 ust. 1 ustawy.
2. Wybory przedstawicieli do organów kolegialnych odbywaj si zgodnie z postanowieniami
§ 48 i § 61 statutu.
3. Tryb wyborów przedstawicieli pracowników do organów kolegialnych oraz przedstawicieli do kolegiów elektorów okrela zacznik nr 11 do statutu.
§ 69
Wybory organów jednoosobowych oraz wybory do organów kolegialnych i kolegiów
elektorów organizuj i przeprowadzaj komisje wyborcze, o których mowa w rozdziale 3.
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§ 70
Senat, nie póniej ni 1 marca ostatniego roku kadencji, podejmuje uchwa okrelajc:
1) organizacj i terminarz wyborów przedstawicieli do organów kolegialnych, do
kolegiów elektorów i do rady bibliotecznej oraz terminarz wyborów organów
jednoosobowych;
2) tryb wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich w Senacie wymienionych
w § 48 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz podzia mandatów przedstawicieli pracowników
wymienionych w § 48 ust. 2 pkt 6;
3) skad liczbowy kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów oraz podzia
mandatów elektorów na poszczególne jednostki organizacyjne.
§ 71
Mandat organów jednoosobowych i ich zastpców oraz mandat czonka organu
kolegialnego lub kolegium elektorów albo komisji wyborczej wygasa w przypadku:
1) upywu kadencji;
2) ustania stosunku pracy;
3) zrzeczenia si mandatu;
4) odwoania przez kolegium elektorów;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sdu za przestpstwo umylne;
6) ukarania kar dyscyplinarn, o której mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy lub
w art. 212 pkt 4 i 5 ustawy.
1a. Mandat prorektora, dziekana lub prodziekana oraz mandat wybieralnego czonka organu
kolegialnego, mandat czonka kolegium elektorów lub komisji wyborczej wygasa równie
w przypadku utraty biernego prawa wyborczego.
1b. Mandat czonka Senatu lub czonka rady wydziau, z wyjtkiem czonków wymienionych
odpowiednio w § 48 ust. 2 pkt 1 – 3 oraz w § 61 ust. 1 pkt 1 – 3, wygasa, oprócz
przypadków, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a, równie w przypadku nieusprawiedliwionej
nieobecnoci na trzech kolejnych posiedzeniach tego organu kolegialnego albo w przypadku
niemonoci uczestniczenia w nich przez okres duszy ni sze miesicy.
2. Mandat Rektora wygasa równie w razie odwoania Rektora przez ministra waciwego
do spraw szkolnictwa wyszego, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy.
3. Zrzeczenie si mandatu nastpuje na pimie i obejmuje okres pozostay do ko ca
kadencji.
4. Niewybieralny czonek rady wydziau lub rady kolegium moe zrzec si na pimie swego
czonkostwa na czas okrelony, nie duszy ni do ko ca kadencji.

1.

§ 71a
1. Wyganicie mandatu:
1) Rektora;
2) prorektora;
3) czonka Senatu;
4) czonka kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów;
5) czonka Rady Bibliotecznej
– stwierdza uczelniana komisja wyborcza.
2. Wyganicie mandatu:
1) dziekana;
2) prodziekana;
3) czonka rady wydziau;
4) czonka kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów
– stwierdza wydziaowa komisja wyborcza.
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3. Wyganicie mandatu czonka uczelnianej komisji wyborczej stwierdza Senat.
4. Wyganicie mandatu czonka wydziaowej komisji wyborczej stwierdza rada wydziau.
§ 72
1. W przypadku wyganicia mandatu Rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana przed
upywem kadencji, wybory na te funkcje przeprowadza si na okres pozostay do ko ca
kadencji.
2. Wybór Rektora lub dziekana powinien nastpi przed upywem 30 dni od dnia
wyganicia mandatu.
3. Do czasu wyboru Rektora lub powierzenia, o którym mowa w ust. 4, obowizki Rektora
peni najstarszy wiekiem prorektor.
4. W przypadku wyganicia mandatu Rektora w okresie ostatnich szeciu miesicy
kadencji, Senat moe powierzy jednemu z prorektorów penienie obowizków Rektora
w okresie pozostaym do ko ca kadencji.
5. Jeeli prorektor przesta peni funkcj, wypeniane przez niego obowizki Rektor moe
powierzy pozostaym prorektorom.
6. Jeeli prorektor przesta peni funkcj w okresie ostatnich szeciu miesicy kadencji,
wypeniane przez niego obowizki Rektor powierza pozostaym prorektorom.
7. Postanowienia ust. 3 – 6 stosuje si odpowiednio do dziekana i prodziekanów. Okrelone
w tych przepisach uprawnienia Senatu i Rektora przysuguj odpowiednio radzie
wydziau i dziekanowi.
§ 73
1. W razie wyganicia mandatu czonka organu kolegialnego przed upywem kadencji
organ ten zarzdza wybory uzupeniajce.
2. Miejsca w organach kolegialnych nieobsadzone w terminie ustalonym przez Senat traktuje
si jak miejsca zwolnione w wyniku wyganicia mandatu przed upywem kadencji.
3. Organ kolegialny moe nie zarzdza wyborów uzupeniajcych w ostatnim roku
kadencji.
§ 74
1. Wybrany czonek organu kolegialnego, który nie wypenia cicych na nim obowizków
lub utraci zaufanie wyborców, moe zosta przez nich odwoany.
2. Podstaw wszczcia postpowania zmierzajcego do odwoania czonka organu
kolegialnego jest uchwaa tego organu lub pisemny wniosek zoony na rce
przewodniczcego organu kolegialnego, przez co najmniej 1/5 wyborców.
3. Do odwoania czonka organu kolegialnego stosuje si odpowiednio postanowienia
statutu dotyczce zasad i trybu wyboru.
§ 75
1. Zasady i tryb odwoywania Rektora i prorektorów okrela ustawa.
2. Dziekan i prodziekan mog by odwoani przez kolegium elektorów do wyboru dziekana
i prodziekanów.
3. Wniosek o odwoanie dziekana moe by zgoszony przez co najmniej poow
statutowego skadu rady wydziau. Wniosek o odwoanie prodziekana moe by
zgoszony przez dziekana, a pisemny wniosek o odwoanie prodziekana waciwego do
spraw studenckich moe by zgoszony równie przez 3/4 przedstawicieli studentów
i doktorantów wchodzcych w skad rady wydziau.
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4. Uchwaa o odwoaniu dziekana jest podejmowana wikszoci co najmniej 3/4 gosów
w obecnoci co najmniej 2/3 statutowego skadu kolegium elektorów do wyboru dziekana
i prodziekanów.
5. Uchwaa o odwoaniu prodziekana jest podejmowana bezwzgldn wikszoci gosów
w obecnoci co najmniej 2/3 statutowego skadu kolegium elektorów do wyboru dziekana
i prodziekanów.

ROZDZIA 2
KOLEGIUM ELEKTORÓW

§ 76
1. W skad kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów wchodz przedstawiciele
poszczególnych grup spoecznoci akademickiej Politechniki Warszawskiej w proporcjach
odpowiadajcych proporcjom tych grup w skadzie Senatu.
2. Liczba czonków kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów jest co najwyej
dwukrotnie wiksza od liczby czonków Senatu.
3. W skad kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów wchodz
przedstawiciele poszczególnych grup spoecznoci akademickiej wydziau w proporcjach
odpowiadajcych proporcjom tych grup w skadzie rady wydziau.
4. Liczba czonków kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów jest co
najwyej równa liczbie czonków rady wydziau.
§ 77
1. Czonkowie kolegium elektorów s wybierani na okres kadencji i zachowuj mandaty do
czasu wyboru nowego kolegium elektorów.
2. Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w kolegium
elektorów okrelaj odpowiednio regulamin samorzdu studentów i regulamin samorzdu
doktorantów.
§ 78
Na miejsce w kolegium elektorów nieobsadzone w terminie ustalonym przez Senat
w uchwale, o której mowa w § 70, lub zwolnione w okresie kadencji, nie przeprowadza si
wyborów uzupeniajcych, chyba e uczelniana komisja wyborcza postanowi inaczej.

ROZDZIA 3
KOMISJE WYBORCZE

§ 79
1. Uczelnian komisj wyborcz powouje Senat na wniosek Rektora nie pó niej ni 1
lutego ostatniego roku kadencji. Uczelniana komisja wyborcza dziaa do czasu powoania
przez Senat nowej komisji.
2. W skad uczelnianej komisji wyborczej wchodz przedstawiciele wszystkich grup
spoecznoci akademickiej, reprezentowanych w Senacie.
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3. Do zada uczelnianej komisji wyborczej naley:
1) przedkadanie Senatowi propozycji organizacji i terminarza wyborów do kolegiów
elektorów i organów kolegialnych oraz wyborów organów jednoosobowych;
2) przeprowadzanie wyborów Rektora i prorektorów;
3) przeprowadzanie wyborów w pozawydziaowych jednostkach organizacyjnych
i w administracji centralnej;
4) nadzór nad wyborami przeprowadzanymi na wydziaach przez wydziaowe komisje
wyborcze;
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczcych wyborów,
nieuregulowanych w ustawie i statucie; do rozstrzygania wtpliwoci zwizanych
z wyborami przeprowadzanymi na wydziaach uczelniana komisja wyborcza moe
upowani wydziaowe komisje wyborcze.
§ 80
1. Wydziaow komisj wyborcz powouje rada wydziau na wniosek dziekana na okres
pokrywajcy si z kadencj uczelnianej komisji wyborczej.
2. W skad wydziaowej komisji wyborczej wchodz przedstawiciele wszystkich grup
spoecznoci akademickiej, reprezentowanych w radzie wydziau.
3. Do zada wydziaowej komisji wyborczej naley:
1) przeprowadzanie wyborów do rady wydziau;
2) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli wydziau w Senacie i w kolegium
elektorów do wyboru Rektora i prorektorów;
3) przeprowadzanie wyborów do kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów;
4) przeprowadzanie wyborów dziekana i prodziekanów.
§ 80a
1. Mandatu czonka komisji wyborczych, o których mowa w § 79 i § 80, nie mona czy
z penieniem funkcji: organu jednoosobowego Uczelni lub jego zastpcy, dyrektora
instytutu lub jego zastpcy, kierownika studium ogólnouczelnianego i kierownika
jednostki organizacyjnej utworzonej zgodnie z § 38 statutu, z penieniem mandatu
z wyboru w organie kolegialnym lub kolegium elektorów do wyboru rektora i prorektorów lub kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów.
2. Z dniem wyraenia zgody na kandydowanie na funkcje lub penienia mandatu, o których
mowa w ust. 1, do dnia gosowania lub powoania czonkostwo w komisji wyborczej
zostaje zawieszone.
3. Z dniem dokonania wyboru lub powoania na funkcje lub penienia mandatu, o których
mowa w ust. 1, mandat czonka komisji wyborczej wygasa.
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DZIA V
KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIAU

§ 81
1. Instytutem kieruje dyrektor.
2. Dyrektorem instytutu moe by nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice
Warszawskiej, zajmujcy stanowisko profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego lub posiadajcy stopie naukowy doktora habilitowanego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek dziekana zaopiniowany
przez rad wydziau, moe powoa na stanowisko dyrektora instytutu nauczyciela
akademickiego posiadajcego stopie naukowy doktora.
§ 82
1. W instytucie mog by powoywani zastpcy dyrektora, w liczbie nie wikszej ni
dwóch.
2. O liczbie i zakresie dziaania zastpców dyrektora decyduje dyrektor instytutu w porozumieniu z dziekanem.
3. Zastpc dyrektora moe by nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice
Warszawskiej.
§ 83
1. Dyrektora instytutu powouje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad
wydziau.
2. Kandydata na dyrektora instytutu przedstawia radzie wydziau dziekan, po zasigniciu
opinii ogóu pracowników instytutu. Tryb i sposób zasigania opinii ustala rada wydziau.
O opinii pracowników dziekan zawiadamia Rektora i rad wydziau.
§ 84
Zastpców dyrektora instytutu powouje Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany
przez rad wydziau.
§ 85
1. Dyrektorzy instytutów i ich zastpcy s powoywani na kadencje odpowiadajce
kadencjom organów Uczelni.
2. Dyrektor instytutu moe by powoany do penienia tej funkcji nie wicej ni na dwie
nastpujce po sobie kadencje.
§ 86
Dyrektora i zastpców dyrektora instytutu odwouje Rektor po zasigniciu opinii dziekana
wydziau.
§ 87
Do zada dyrektora instytutu naley w szczególnoci:
1) zarzdzanie mieniem instytutu oraz dysponowanie rodkami finansowymi instytutu;
2) zapewnianie warunków do prowadzenia dziaalnoci dydaktycznej w instytucie i koordynowanie tej dziaalnoci w zakresie okrelonym przez rad wydziau;
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3) zapewnianie warunków do prowadzenia dziaalnoci badawczej przez pracowników
instytutu;
4) wystpowanie z wnioskami do dziekana w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników instytutu;
5) pozyskiwanie rodków finansowych dla instytutu i dbanie o jego sytuacj finansow;
6) wystpowanie do waciwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami we
wszystkich sprawach dotyczcych instytutu;
7) wykonywanie innych czynnoci przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami
statutu oraz uchwaami i zarzdzeniami organów Uczelni;
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczcych instytutu, niezastrzeonych
do kompetencji organów Uczelni.
§ 88
1. Dyrektor instytutu jest przeoonym wszystkich pracowników instytutu.
2. Dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za prac instytutu przed organami wydziau
i Rektorem.
§ 89
1. Kierownikiem katedry moe by nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice
Warszawskiej, posiadajcy tytu naukowy profesora.
2. Kierownika katedry powouje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad
wydziau.
3. Kandydata na kierownika katedry przedstawia radzie wydziau dziekan po zasigniciu
opinii ogóu pracowników katedry. Tryb i sposób zasigania opinii ustala rada wydziau.
O opinii pracowników dziekan zawiadamia Rektora i rad wydziau.
4. Kierownika katedry odwouje Rektor po zasigniciu opinii dziekana.
§ 90
Kierownika katedry powouje si na czas okrelony we wniosku dziekana, jednak nie duszy
ni cztery lata. Powoanie moe by odnawiane.
§ 91
1. Do zada kierownika katedry naley w szczególnoci:
1) dbanie o waciwy poziom i rozwój ksztacenia oraz ustalanie obsady zaj dydaktycznych;
2) dbanie o waciwy poziom bada naukowych oraz stay rozwój naukowy pracowników;
3) pozyskiwanie rodków finansowych dla katedry i dbanie o jej sytuacj finansow;
4) dbanie o rzetelne wykonywanie obowizków przez pracowników, doktorantów i studentów;
5) wystpowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania
pracowników katedry;
6) wystpowanie z wnioskami do waciwych organów kolegialnych i jednoosobowych
we wszystkich sprawach dotyczcych katedry;
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczcych katedry, niezastrzeonych do kompetencji organów Uczelni lub kierowników jednostek nadrzdnych;
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8) wykonywanie innych czynnoci przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami
statutu oraz uchwaami i zarzdzeniami organów Uczelni i kierowników jednostek
nadrzdnych.
2. Kierownik katedry jest przeoonym pracowników zatrudnionych w katedrze.
§ 92
1. Kierownikiem zakadu moe by nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice
Warszawskiej, zajmujcy stanowisko profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego lub posiadajcy stopie doktora habilitowanego.
2. Kierownika zakadu powouje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad
wydziau.
3. Kandydata na kierownika zakadu przedstawia radzie wydziau dziekan, po zasigniciu
opinii ogóu pracowników zakadu i – jeeli zakad wchodzi w skad instytutu – po
uzgodnieniu z dyrektorem instytutu. Tryb i sposób zasigania opinii ustala rada wydziau.
O opinii pracowników dziekan zawiadamia Rektora i rad wydziau.
4. Kierownika zakadu odwouje Rektor po zasigniciu opinii dziekana.
§ 93
Postanowienia § 90 i § 91 stosuje si odpowiednio do kierownika zakadu.
§ 94
Kierownik katedry i kierownik zakadu niewchodzcego w skad instytutu s odpowiedzialni
za prac odpowiednio katedry lub zakadu przed organami wydziau, a kierownik zakadu
wchodzcego w skad instytutu – take przed dyrektorem tego instytutu.
§ 95
Kierowników komórek organizacyjnych powouje sporód pracowników jednostki
organizacyjnej i odwouje kierownik jednostki organizacyjnej, w której skad wchodzi ta
komórka.
§ 96
1. Z zastrzeeniem § 26 ust. 2, nie mona jednoczenie peni dwóch funkcji zwizanych
z bezporedni podlegoci subow.
2. Funkcji kierowniczej w Politechnice Warszawskiej nie moe peni pracownik penicy
jednoczenie funkcj kierownicz w innej uczelni lub instytucji naukowej.
§ 97
1. Ilekro statut wymaga dla utworzenia jednostki organizacyjnej zatrudnienia w tej
jednostce okrelonej liczby nauczycieli akademickich lub zatrudnienia ich na okrelonych
stanowiskach oznacza to zatrudnienie tych nauczycieli w Politechnice Warszawskiej jako
podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy.
2. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych Filii, wymóg zatrudnienia okrelonej liczby
nauczycieli akademickich lub zatrudnienia ich na okrelonych stanowiskach oznacza
zatrudnienie w penym wymiarze czasu pracy.
3. Ilekro statut dla penienia okrelonej funkcji przez nauczyciela akademickiego wymaga
zatrudnienia go w Politechnice Warszawskiej, oznacza to zatrudnienie w Politechnice
Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy.
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DZIA VI
KIEROWNICY INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 98
1. Kierownikiem studium ogólnouczelnianego moe by nauczyciel akademicki zatrudniony
w Politechnice Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy.
2. Kierownika studium ogólnouczelnianego powouje i odwouje Rektor po zasigniciu
opinii ogóu pracowników studium oraz opinii Senatu. Powoanie nastpuje na okres
kadencji, sporód kandydatów wyonionych w drodze konkursu.
§ 99
Do zada kierownika studium ogólnouczelnianego naley w szczególnoci:
1) zarzdzanie mieniem studium oraz dysponowanie rodkami finansowymi studium;
2) organizowanie zaj dydaktycznych, prowadzonych przez pracowników studium,
i dbanie o ich waciwy poziom;
3) wystpowanie z wnioskami do Rektora w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników studium;
4) wystpowanie do Senatu i Rektora z wnioskami we wszystkich sprawach
dotyczcych studium;
5) wykonywanie innych czynnoci przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami
statutu oraz uchwaami Senatu i zarzdzeniami Rektora;
6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczcych studium, niezastrzeonych do kompetencji organów Uczelni.
§ 100
Kierownik studium ogólnouczelnianego jest przeoonym wszystkich pracowników studium.
§ 101
Wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz tryb powoywania kierowników jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 27 i § 38, okrelaj regulaminy organizacyjne tych
jednostek.
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DZIA VII
SYSTEM BADA NAUKOWYCH

§ 102
1. Politechnika Warszawska prowadzi dziaalno naukowo-badawcz w celu doskonalenia
ksztacenia studentów i doktorantów oraz rozwoju nauki, techniki i gospodarki.
2. Wydziay i kolegia Politechniki Warszawskiej maj obowizek uprawiania i rozwijania
dyscyplin naukowych zwizanych z kierunkami studiów prowadzonych w tych
jednostkach.
3. Zadaniem jednostek organizacyjnych wydziaów i kolegiów jest odpowiednie
ukierunkowanie bada naukowych i prac rozwojowych oraz zapewnienie ich wysokiego
poziomu.
4. Jednostki organizacyjne Uczelni podejmuj badania naukowe i prace na rzecz rozwoju
techniki i gospodarki, uczestniczc w wydziaowych i uczelnianych programach
badawczych i projektach badawczych finansowanych z budetu pastwa lub ze rodków
pozabudetowych.
5. Politechnika Warszawska podejmuje dziaania innowacyjne i aktywnie wspiera proces
transferu wiedzy na potrzeby gospodarki oraz rozwoju spoeczestwa.
6. Wyniki bada naukowych s oceniane przez organy kolegialne Uczelni raz w roku, a system bada naukowych jest oceniany przez Senat co najmniej raz w okresie kadencji.
§ 103
1. Badania naukowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej s finansowane ze rodków
przekazywanych z budetu pastwa i ze rodków pozabudetowych oraz mog by te
finansowane ze rodków wasnych Uczelni.
2. Badania naukowe finansowane ze rodków przekazywanych z budetu pastwa s
realizowane jako:
1) dziaalno statutowa;
2) badania wasne Uczelni;
3) projekty badawcze indywidualne i zespoowe;
4) projekty celowe;
5) inne projekty badawcze, zgodnie z obowizujcymi przepisami.
3. Badania naukowe finansowane ze rodków pozabudetowych s realizowane w formie
projektów badawczych w ramach:
1) programów badawczych Unii Europejskiej;
2) programów badawczych spoza Unii Europejskiej;
3) umów z podmiotami gospodarczymi i organami samorzdowymi.
4. W celu finansowania bada z wasnych rodków, Uczelnia moe utworzy fundusz bada
naukowych, zasilany rodkami pochodzcymi z:
1) dotacji budetowej na badania wasne;
2) przychodów z transferu technologii i transferu wiedzy;
3) darowizn celowych na badania naukowe;
4) innych przychodów pozabudetowych.
§ 104
1. Badania finansowane ze rodków na dziaalno statutow podstawowych jednostek
organizacyjnych s realizowane w tych jednostkach w formie rocznych projektów
badawczych.
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2. Za realizacj projektów badawczych, o których mowa w ust. 1, odpowiada kierownik
podstawowej jednostki organizacyjnej.
§ 105
1. Zasady podziau rodków, o których mowa w § 103 ust. 4, na cz bdc w dyspozycji
Rektora i cz bdc w dyspozycji kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych, okrela Senat.
2. Badania finansowane ze rodków, o których mowa w § 103 ust. 4, s realizowane
w formie:
1) wydziaowych projektów badawczych, finansowanych ze rodków bdcych w dyspozycji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej;
2) uczelnianych programów badawczych, wspófinansowanych ze rodków bdcych
w dyspozycji Rektora i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych;
3) projektów badawczych finansowanych ze rodków bdcych w dyspozycji Rektora.
3. Decyzje o uruchomieniu bada w ramach projektów i programów, o których mowa
w ust. 2, s podejmowane odpowiednio przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub Rektora, w wyniku postpowania okrelonego w drodze decyzji Rektora.
4. Uczelniane programy badawcze s oceniane i rozliczane przez Rektora na podstawie
opinii odpowiedniej komisji rektorskiej.
§ 106
1. Nauczyciel akademicki, zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na stanowisku
profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, kierujcy badaniami naukowymi
finansowanymi ze rodków, o których mowa w § 103 ust. 4 pkt 3, moe uzyska status
profesora dotowanego Politechniki Warszawskiej.
2. Zakres zada i uprawnienia profesora dotowanego Politechniki Warszawskiej okrela
Rektor w drodze zarzdzenia.
§ 107
1. W systemie bada naukowych Politechniki Warszawskiej, do prowadzenia dziaalnoci
badawczej, projektowej i usugowej oraz do prowadzenia interdyscyplinarnej dziaalnoci
naukowo-badawczej mog by powoywane uczelniane centra badawcze lub inne
jednostki tworzone w trybie okrelonym w § 38 statutu.
2. Jednostk, o której mowa w ust. 1, kieruje dyrektor powoywany przez Rektora.
3. W jednostce, o której mowa w ust. 1, dziaa rada, powoywana przez Rektora. Rada jest
organem opiniodawczym i doradczym dyrektora jednostki.
§ 108
1. W celu transferu wyników bada naukowych i prac rozwojowych do gospodarki
w Politechnice Warszawskiej mog by utworzone, zgodnie z art. 86 ustawy,
akademickie inkubatory przedsibiorczoci oraz centra transferu technologii.
2. W celu promocji bada oraz upowszechniania osigni nauki i techniki w zakresie
nowych technologii i konstrukcji, w szczególnoci opracowanych w Politechnice
Warszawskiej, mog by tworzone, w trybie okrelonym w § 38 statutu, wydziaowe
orodki promocji bada.
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DZIA VIII
SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY
ROZDZIA 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 109
1. W Politechnice Warszawskiej dziaa system biblioteczno-informacyjny, do którego nale:
Biblioteka Gówna i biblioteki specjalistyczne. Biblioteki specjalistyczne wchodz w skad
wydziaów, instytutów, katedr, studiów ogólnouczelnianych lub innych jednostek
organizacyjnych.
2. Podstawowym zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego jest gromadzenie,
opracowywanie i udostpnianie zbiorów, niezbdnych do wspomagania i obsugi systemu
bada naukowych i realizacji studiów oraz do dokumentowania i archiwizowania
dorobku pimienniczego i wydawniczego pracowników Uczelni i doktorantów.
3. Do zada systemu biblioteczno-informacyjnego naley take prowadzenie prac
bibliograficznych, w tym ewidencja dorobku naukowego, dydaktycznego i technicznego
pracowników i doktorantów, a take prowadzenie dziaalnoci dydaktycznej, informacyjnej i wydawniczej.
§ 110
1. Jednostki tworzce system biblioteczno-informacyjny s bibliotekami o charakterze
publicznym w zakresie zapewnienia dostpu do posiadanych zbiorów, w siedzibie
biblioteki lub na zasadach okrelonych dla wypoycze midzybibliotecznych.
2. Zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym zasady
udostpniania zbiorów i wiadczenia usug informacyjnych, okrela regulamin uchwalony
przez Senat na wniosek dyrektora Biblioteki Gównej zaopiniowany przez rad
biblioteczn.
3. Organizacj Biblioteki Gównej okrela regulamin wydany przez Rektora na wniosek
dyrektora Biblioteki Gównej zaopiniowany przez rad biblioteczn.
4. Organizacj bibliotek specjalistycznych okrela regulamin wydany przez kierownika
jednostki, w której skad wchodzi biblioteka specjalistyczna, na wniosek kierownika tej
biblioteki, zaopiniowany przez dyrektora Biblioteki Gównej.
5. Zasady gromadzenia, ewidencjonowania, archiwizowania i udostpniania dokumentów
elektronicznych, tworzcych uczelnian baz dorobku pimienniczego, wydawniczego
i dydaktycznego, okrela Senat na wniosek Rektora po zasigniciu opinii rady
bibliotecznej.
6. W zwizku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Politechnika
Warszawska przetwarza nastpujce dane osobowe osób korzystajcych z tego systemu:
imiona i nazwisko, adres zamieszkania, adres aktualnego pobytu, adres elektroniczny,
numer telefonu, miejsce pracy, zajmowane stanowisko, nazwa uczelni, forma i kierunek
studiów, rok studiów, numer albumu, nazwa i numer dokumentu tosamoci, PESEL.
§ 111
1. Biblioteki specjalistyczne wchodzce w skad podstawowych lub pozawydziaowych
jednostek organizacyjnych tworzy, przeksztaca i likwiduje Rektor na wniosek dziekana
lub kierownika pozawydziaowej jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez waciw
rad oraz rad biblioteczn i dyrektora Biblioteki Gównej.
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2. Biblioteki specjalistyczne w jednostkach organizacyjnych wydziau tworz,
przeksztacaj i likwiduj dziekani na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych,
w skad których wchodz te biblioteki, w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Gównej,
po zasigniciu opinii rady wydziau i rady bibliotecznej.
§ 112
Senat, co najmniej raz w okresie kadencji, ocenia funkcjonowanie systemu biblioteczno –
informacyjnego Uczelni.

ROZDZIA 2
RADA BIBLIOTECZNA

§ 113
1. W Politechnice Warszawskiej dziaa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.
2. Do kompetencji rady bibliotecznej naley:
1) opiniowanie kierunków i zasad dziaalnoci systemu biblioteczno-informacyjnego
stosownie do potrzeb procesu dydaktycznego i badawczego Uczelni;
2) opiniowanie wniosków dotyczcych struktury organizacyjnej systemu bibliotecznoinformacyjnego;
3) przedstawianie kandydatów na dyrektora Biblioteki Gównej;
4) wystpowanie do Rektora z wnioskiem o odwoanie dyrektora Biblioteki Gównej;
5) opiniowanie obsady stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki
Gównej i kierowników bibliotek specjalistycznych;
6) opiniowanie wniosków o zatrudnienie lub awansowanie dyplomowanych bibliotekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej;
7) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozda dyrektora Biblioteki Gównej;
8) wyraanie opinii w innych sprawach dotyczcych systemu biblioteczno-informacyjnego.
§ 114
1. W skad rady bibliotecznej wchodz:
1) przedstawiciele nauczycieli akademickich wybrani przez rady podstawowych
jednostek organizacyjnych, po jednym z kadej jednostki;
2) przedstawiciele pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego wybrani przez
ogólne zebranie tych pracowników, w liczbie równej 2/3 liczby przedstawicieli,
o których mowa w pkt. 1, przy czym liczba reprezentantów bibliotek specjalistycznych nie moe by mniejsza od czterech;
3) dwóch przedstawicieli samorzdu studentów delegowanych przez uczelniany organ
samorzdu studentów;
4) przedstawiciel samorzdu doktorantów delegowany przez uczelniany organ
samorzdu doktorantów;
5) dyrektor Biblioteki Gównej.
2. Wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinien by dokonany w cigu
dwóch miesicy od rozpoczcia kadencji organów Uczelni; wybory przedstawicieli,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, odbywaj si w terminach ustalonych w uchwale Senatu,
o której mowa w § 70.
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3. W posiedzeniach rady bibliotecznej uczestnicz z gosem doradczym przedstawiciele
zwizków zawodowych dziaajcych w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego, po
jednym z kadego zwizku.
4. Przewodniczcego rady bibliotecznej wybiera rada sporód osób wymienionych w ust. 1
pkt 1 na swym pierwszym posiedzeniu.
5. Przewodniczcy rady bibliotecznej moe zaprasza na posiedzenia rady inne osoby –
z wasnej inicjatywy lub na wniosek rady bibliotecznej.
§ 115
1. Kadencja czonków rady bibliotecznej, wymienionych w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2, trwa
cztery lata i zaczyna si oraz koczy wraz z kadencj organów Uczelni.
2. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie bibliotecznej
okrelaj odpowiednio regulamin samorzdu studentów i regulamin samorzdu
doktorantów.
§ 116
Nadzór nad organizacj wyborów czonków rady bibliotecznej sprawuje uczelniana komisja
wyborcza.

ROZDZIA 3
DYREKTOR BIBLIOTEKI G ÓWNEJ

§ 117
1. Dyrektor Biblioteki Gównej koordynuje realizacj zada systemu bibliotecznoinformacyjnego i kieruje Bibliotek Gówn.
2. Dyrektor Biblioteki Gównej organizuje i nadzoruje funkcjonowanie w systemie
biblioteczno-informacyjnym repozytorium dokumentów elektronicznych obejmujcych
dorobek pimienniczy, wydawniczy i dydaktyczny pracowników Uczelni.
3. Do zada dyrektora Biblioteki Gównej naley w szczególnoci:
1) reprezentowanie Biblioteki Gównej;
2) zarzdzanie mieniem oraz dysponowanie rodkami finansowymi Biblioteki Gównej;
3) nadzorowanie dziaalnoci bibliotek specjalistycznych oraz wystpowanie z odpowiednimi wnioskami do kierowników jednostek organizacyjnych, w których skad
wchodz te biblioteki;
4) przedstawianie radzie bibliotecznej rocznych sprawozda z dziaalnoci Biblioteki
Gównej oraz informacji o dziaalnoci systemu biblioteczno-informacyjnego;
5) przedstawianie radzie bibliotecznej wniosków i propozycji w sprawach dotyczcych
systemu biblioteczno-informacyjnego;
6) wystpowanie do Senatu i Rektora z wnioskami dotyczcymi systemu bibliotecznoinformacyjnego.
4. Dyrektor Biblioteki Gównej jest przeoonym wszystkich pracowników Biblioteki Gównej.
§ 118
1. Dyrektora Biblioteki Gównej zatrudnia Rektor sporód kandydatów przedstawionych
przez rad biblioteczn, po zasigniciu opinii Senatu.
2. Zastpców dyrektora Biblioteki Gównej zatrudnia Rektor na wniosek dyrektora
Biblioteki Gównej zaopiniowany przez rad biblioteczn.
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DZIA IX
ADMINISTRACJA I GOSPODARKA
ROZDZIA 1
ADMINISTRACJA

§ 119
1. Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym
i usugowym, zwizane z funkcjonowaniem Politechniki Warszawskiej, s wykonywane
przez administracj centraln oraz administracj wydziaow.
2. Administracj centraln tworz jednostki i komórki organizacyjne wykonujce na rzecz
caej Uczelni zadania okrelone w ust. 1.
3. Jednostki administracji centralnej podlegaj bezporednio Rektorowi albo kanclerzowi.
4. Administracj wydziaow tworz jednostki i komórki organizacyjne wykonujce na
rzecz wydziaów i innych jednostek organizacyjnych zadania okrelone w ust. 1,
podlegajce bezporednio kierownikom tych jednostek organizacyjnych.
§ 120
1. Organizacj i zasady dziaania administracji centralnej i administracji wydziaowej
okrela regulamin organizacyjny Politechniki Warszawskiej, który wydaje Rektor na
wniosek kanclerza, po zasigniciu opinii Senatu.
2. Regulamin organizacyjny Politechniki Warszawskiej okrela jednostki organizacyjne
administracji centralnej podlegajce bezporednio Rektorowi.
3. Struktur organizacyjn Uczelni, w tym administracji centralnej, przedstawia schemat
organizacyjny okrelany przez Rektora w drodze zarzdzenia.
4. Jednostki organizacyjne administracji centralnej wykonujce zadania w zakresie obsugi
finansowo-ksigowej Uczelni podlegaj kwestorowi, który kieruje nimi jako gówny
ksigowy i zastpca kanclerza.
5. Kwestor sprawuje kontrol finansow nad dziaalnoci finansow wszystkich jednostek
organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, w zakresie okrelonym przepisami prawa.
§ 121
1. Jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej s dziay i biura; jednostki te mog
nosi inne nazwy, wynikajce z charakteru ich dziaalnoci albo z przepisów prawa.
2. Jednostki organizacyjne administracji centralnej tworzy, przeksztaca i znosi Rektor na
wniosek kanclerza albo z wasnej inicjatywy, po zasigniciu opinii kanclerza.
§ 122
1. Nadzór nad administracj Uczelni sprawuje Rektor.
2. Senat co najmniej raz w okresie kadencji dokonuje oceny funkcjonowania administracji
Uczelni. Kryteria i tryb oceny ustala Senat na wniosek Rektora przed upywem drugiego
roku kadencji.
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ROZDZIA 2
GOSPODARKA

§ 123
1. Politechnika Warszawska, w ramach posiadanych rodków, prowadzi samodzieln
gospodark finansow na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez
Senat w drodze uchway, na wniosek Rektora.
2. Zasady podziau pomidzy jednostki organizacyjne Uczelni rodków finansowych
pochodzcych z budetu pastwa, przeznaczonych na dziaalno dydaktyczn i naukowo-badawcz, a take rodków finansowych pochodzcych z innych róde, okrela
Senat.
§ 124
1. W planie rzeczowo-finansowym Uczelni moe by przewidywane utworzenie, ze
rodków wskazanych w art. 104 ustawy, wasnego funduszu stypendialnego na stypendia
dla pracowników, studentów i doktorantów.
2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, mog by przyznawane niezalenie od stypendiów
przyznawanych ze rodków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
oraz stypendiów przyznawanych przez ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego.
3. Zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, okrela Rektor po
zasigniciu opinii Senatu, w uzgodnieniu z organem wykonawczym samorzdu studentów i organem wykonawczym samorzdu doktorantów.
§ 125
1. Czynnoci prawnych dotyczcych praw i obowizków majtkowych Politechniki
Warszawskiej dokonuje Rektor.
2. Rektor moe udzieli kanclerzowi penomocnictwa do dokonywania czynnoci prawnych
dotyczcych praw i obowizków majtkowych Politechniki Warszawskiej w sprawach
z zakresu zarzdu zwykego, o którym mowa w § 130.
§ 126
1. Mienie Politechniki Warszawskiej obejmuje wasno i inne prawa majtkowe.
2. Mienie jednostki organizacyjnej Politechniki Warszawskiej stanowi cz mienia
Uczelni.
3. Decyzj o przydzieleniu skadników majtku trwaego jednostkom organizacyjnym
podejmuje Rektor. Rektor moe upowani kanclerza do przydzielania skadników
majtku trwaego okrelonym kategoriom jednostek, z wyczeniem podstawowych
jednostek organizacyjnych.
4. Mienie Politechniki Warszawskiej, jej nazwa i godo, adresy i zawarto stron
internetowych oraz druki firmowe Uczelni mog by wykorzystywane przez
pracowników, doktorantów i studentów jedynie do celów zwizanych z zatrudnieniem lub
studiowaniem w Politechnice Warszawskiej. Wykorzystywanie w innych celach wymaga
uzyskania zgody w trybie okrelonym przez Rektora w drodze zarzdzenia.

41

§ 127
Za prawidowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce organizacyjnej odpowiada kierownik tej jednostki.
§ 128
1. Politechnika Warszawska moe przyjmowa darowizny, zapisy i spadki.
2. Decyzj w sprawie przyjcia lub odrzucenia darowizny, zapisu lub spadku, o wartoci
wikszej ni okrelona w art. 90 ust. 4 ustawy podejmuje Senat na wniosek Rektora;
w pozostaych przypadkach decyzj podejmuje Rektor.
3. (uchylony).
§ 129
Nabycie, zbycie lub obcienie przez Politechnik Warszawsk skadników mienia o wartoci
wikszej ni okrelona w art. 90 ust. 4 ustawy wymaga zgody Senatu. W pozostaych
przypadkach decyzj podejmuje Rektor.
§ 129a
1. Politechnika Warszawska moe prowadzi wyodrbnion organizacyjnie i finansowo
dziaalno gospodarcz w zakresie dziaalnoci: badawczej, handlowej, usugowej,
wydawniczej i wytwórczej.
2. Uczelnia moe podj dziaalno gospodarcz, jeeli moliwoci kadrowe i finansoworzeczowe s wystarczajce dla prowadzenia takiej dziaalnoci, a dochody z niej
uzyskiwane bd przeznaczone na realizacj zada statutowych Uczelni.
3. Dziaalno gospodarcza moe by prowadzona przez jednostki organizacyjne utworzone
w trybie okrelonym w § 38 statutu lub w innych formach organizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

ROZDZIA 3
KANCLERZ I JEGO ZASTPCY

§ 130
1. Kanclerza Politechniki Warszawskiej zatrudnia Rektor po zasigniciu opinii Senatu,
sporód kandydatów wyonionych w drodze konkursu.
2. Kanclerzem Politechniki Warszawskiej moe by osoba posiadajca wysze wyksztacenie oraz kwalifikacje odpowiadajce zajmowanemu stanowisku.
3. Kanclerz odpowiada za swoj dziaalno przed Rektorem.
4. Kanclerz kieruje z upowanienia Rektora administracj i gospodark Uczelni w zakresie
okrelonym przez statut oraz Rektora.
5. Kanclerz podejmuje decyzje dotyczce mienia Politechniki Warszawskiej w zakresie
zwykego zarzdu z wyczeniem spraw zastrzeonych w ustawie lub statucie dla
organów Uczelni.
6. W zakres zwykego zarzdu wchodz czynnoci dotyczce mienia, niezbdne do
prawidowego funkcjonowania Uczelni. Zakres ten obejmuje, w szczególnoci, czynnoci
zwizane z biec eksploatacj skadników mienia Uczelni i utrzymaniem ich w stanie
niepogorszonym oraz z pobieraniem korzyci z powierzonych skadników mienia, jak
równie prowadzenie spraw, które s niezbdne do dokonywania tych czynnoci.
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7. Do zada kanclerza naley:
1) podejmowanie dziaa majcych na celu zachowanie, pomnaanie i naleyte
wykorzystanie majtku Uczelni, w tym pozyskiwanie rodków na inwestycje;
2) planowanie i nadzór nad realizacj inwestycji budowlanych, remontów budynków
oraz konserwacji urzdze technicznych;
3) zapewnienie obiegu informacji i dokumentacji, w tym zapewnienie sprawnoci
systemu telekomunikacyjnego i informatycznego Uczelni;
4) zapewnienie rodków technicznych w celu waciwego funkcjonowania Uczelni;
5) sprawowanie nadzoru nad mieniem Uczelni;
6) zapewnienie porzdku i bezpieczestwa w Uczelni;
7) organizowanie i realizacja dziaalnoci socjalnej oraz sprawy ochrony zdrowia
pracowników, doktorantów i studentów;
8) nadzór nad biec realizacj planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
9) dziaania na rzecz zapewnienia dyscypliny finansowej w Uczelni;
10) opiniowanie przepisów wewntrznych wydawanych przez Rektora;
11) realizowanie innych zada powierzonych przez Rektora.
8. Do kompetencji kanclerza naley:
1) przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej
oraz opracowywanie i przedstawianie Senatowi analiz ekonomicznych dziaalnoci
Uczelni;
2) opracowywanie i wystpowanie z wnioskiem o nadanie przez Rektora regulaminu
organizacyjnego Politechniki Warszawskiej;
3) okrelanie zasad wykonywania czynnoci administracyjnych, gospodarczych i finansowych w Uczelni w zakresie zwykego zarzdu i sprawowanie nadzoru nad ich
realizacj;
4) ustalanie zasad racjonalnego wykorzystania lokali i wyposaenia Uczelni oraz
sprawowanie kontroli w tym zakresie;
5) ksztatowanie polityki kadrowej i pacowej w podlegych mu jednostkach organizacyjnych administracji centralnej.
9. W granicach swych kompetencji kanclerz ma prawo do:
1) zapoznawania si z dziaalnoci administracyjn i gospodarcz prowadzon
w jednostkach organizacyjnych Uczelni;
2) uzyskiwania niezbdnych informacji i wyjanie, a take udostpnienia odpowiednich dokumentów;
3) wystpowania do Rektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej
o uchylenie lub zmian decyzji kierownika jednostki, sprzecznej z prawem lub
interesem Uczelni;
4) wystpowania do Rektora z inicjatyw wydania przepisów wewntrznych Uczelni;
5) wydawania zarzdze i decyzji.
§ 131
1. Na wniosek kanclerza Rektor zatrudnia, z zastrzeeniem ust. 2, zastpców kanclerza.
Zastpcami kanclerza s w szczególnoci kwestor oraz osoba kierujca administracj
Filii.
2. Kwestora powouje i odwouje Rektor na wniosek kanclerza.
3. Zatrudnienie zastpcy kanclerza do spraw Filii, nastpuje po zasigniciu opinii
prorektora kierujcego Fili.
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§ 132
1. Zakresy dziaania zastpców kanclerza, z zastrzeeniem ust. 2, ustala kanclerz
w uzgodnieniu z Rektorem. Obowizki i uprawnienia kwestora jako gównego ksigowego reguluj odrbne przepisy.
2. Zakres dziaania zastpcy kanclerza do spraw Filii okrela regulamin organizacyjny Filii.
§ 133
1. Kanclerz jest przeoonym pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
administracji podlegych bezporednio kanclerzowi.
2. Kanclerz, z zastrzeeniem postanowie ust. 5 oraz § 131 i § 164 ust. 1 pkt 1, dokonuje
czynnoci prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników
jednostek administracyjnych podlegych mu bezporednio, w tym nawizuje, zmienia
i rozwizuje stosunek pracy, wnioskuje o nagrody i wyrónienia oraz stosuje kary za
naruszanie obowizków subowych.
3. W odniesieniu do zastpców kanclerza czynnoci prawnych w sprawach wymienionych
w ust. 2 dokonuje Rektor na wniosek kanclerza.
4. Kierowników jednostek administracyjnych podlegych bezporednio Rektorowi zatrudnia
Rektor, po zasigniciu opinii kanclerza.
5. Kierowników jednostek administracyjnych podlegych bezporednio kanclerzowi
zatrudnia Rektor na wniosek kanclerza.
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DZIA X
PRACOWNICY UCZELNI
ROZDZIA 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 134
1. W Politechnice Warszawskiej s zatrudniani nauczyciele akademiccy oraz pracownicy
niebdcy nauczycielami akademickimi.
2. Wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej, odpowiednio do zakresu swoich
obowizków, uczestnicz w realizacji zada Uczelni.
§ 135
1. W Politechnice Warszawskiej nauczycielami akademickimi s:
1) pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy naukowi zatrudniani na stanowiskach:
a) profesora zwyczajnego,
b) profesora nadzwyczajnego,
c) profesora wizytujcego,
d) adiunkta,
e) asystenta;
2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a) starszego wykadowcy,
b) wykadowcy,
c) lektora,
d) instruktora;
3) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji
naukowej zatrudniani na stanowiskach:
a) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
b) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
c) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
d) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
2. Pracownikami Politechniki Warszawskiej niebdcymi nauczycielami akademickimi s:
1) pracownicy naukowo-badawczy i naukowo-techniczni;
2) pracownicy inynieryjno-techniczni;
3) pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej;
4) pracownicy administracyjno-ekonomiczni;
5) pracownicy dziaalnoci wydawniczej i poligraficznej;
6) pracownicy obsugi i robotnicy.

ROZDZIA 2
NAUCZYCIELE AKADEMICCY

§ 136
Nauczycielami akademickimi w Politechnice Warszawskiej mog by osoby speniajce
kryteria okrelone w ustawie, wykazujce predyspozycje do pracy z modzie oraz
uzdolnienia do pracy dydaktycznej i naukowej, reprezentujce wysoki poziom etyczny.
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§ 137
1. Na stanowisku profesora zwyczajnego moe by zatrudniona osoba posiadajca tytu
naukowy profesora, bdca twórc szkoy naukowej.
2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego moe by zatrudniona osoba posiadajca tytu
naukowy profesora lub stopie naukowy doktora habilitowanego.
3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego moe by zatrudniona osoba niespeniajca
wymaga okrelonych w ust. 2, jeeli posiada stopie naukowy doktora oraz znaczne
i twórcze osignicia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez
rad jednostki organizacyjnej, w której ma by zatrudniona.
3a. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3, rada formuuje po zasigniciu opinii trzech
recenzentów posiadajcych tytu naukowy profesora, w tym co najmniej dwóch spoza
Politechniki Warszawskiej.
4. Na stanowisku profesora wizytujcego moe by zatrudniona osoba bdca
pracownikiem innej uczelni, posiadajca tytu naukowy profesora lub stopie naukowy
doktora habilitowanego.
5. Na stanowisku profesora wizytujcego moe by zatrudniona take osoba niespeniajca
wymaga okrelonych w ust. 4, jeeli posiada stopie naukowy doktora oraz znaczne
i twórcze osignicia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez
rad jednostki organizacyjnej, w której ma by zatrudniona.
6. Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytujcego moe nastpi w przypadku realizacji
umowy o wspópracy Uczelni z innym podmiotem lub gdy wymagaj tego potrzeby Uczelni.
7. (uchylony).
8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nastpuje na okres nieprzekraczajcy
jednorazowo jednego roku.
9. (uchylony).
10. Na stanowisku adiunkta moe by zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopie
naukowy doktora.
11. Na stanowisku asystenta moe by zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytu
zawodowy magistra lub tytu równorzdny.
§ 138
1. (uchylony).
2. Na stanowisku starszego wykadowcy mona zatrudni osob, która posiada co najmniej
tytu zawodowy magistra, zatrudnion w szkole wyszej w penym wymiarze czasu pracy
przez okres co najmniej omioletni, majc wyróniajcy dorobek dydaktyczny lub
zatrudnion uprzednio poza Uczelni, w równowanym okresie i wymiarze czasu pracy,
majc wyróniajcy dorobek zawodowy oraz kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zaj dydaktycznych.
3. Na stanowisku wykadowcy mona zatrudni osob, która posiada co najmniej tytu
zawodowy magistra i spenia jeden z nastpujcych warunków:
1) bya zatrudniona w szkole wyszej w penym wymiarze czasu pracy przez okres co
najmniej piciu lat i wykazuje szczególne kwalifikacje do pracy dydaktycznej;
2) bya zatrudniona poza uczelni, w równowanym okresie i wymiarze czasu pracy,
o którym mowa w pkt 1, posiada wyróniajcy dorobek zawodowy oraz kwalifikacje
do prowadzenia zaj dydaktycznych;
3) posiada szczególne predyspozycje do pracy dydaktycznej i dowiadczenie
w prowadzeniu zaj dydaktycznych na wydziale, na którym ma by zatrudniona,
potwierdzone przez rad wydziau na podstawie opinii co najmniej dwóch nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora
nadzwyczajnego.
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4. Na stanowisku lektora moe zosta zatrudniona osoba, która posiada:
1) tytu zawodowy magistra, waciwy dla jzyka obcego, z którego ma prowadzi
zajcia, albo
2) tytu zawodowy magistra lub tytu równorzdny w zakresie innym ni okrelony
w pkt. 1 oraz:
a) zaawansowan znajomo jzyka obcego, z którego ma prowadzi zajcia,
potwierdzon waciwym dyplomem lub wiadectwem wydanym na podstawie
egzaminu przez instytucj o uznanej pozycji w nauczaniu danego jzyka, i
b) ukoczony kurs przysposobienia do nauczania jzyka obcego, z którego ma
prowadzi zajcia, potwierdzony waciwym dyplomem lub wiadectwem,
wydanym przez uprawnion instytucj.
5. Na stanowisku instruktora mona zatrudni osob, która posiada tytu zawodowy
magistra, wysokie umiejtnoci zawodowe w danej dyscyplinie sportu i predyspozycje do
pracy dydaktycznej.
§ 139
1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Politechnice Warszawskiej w wymiarze
przewyszajcym poow etatu na czas okrelony lub nieokrelony nastpuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
2. Nauczyciela akademickiego, który naby uprawnienia emerytalne w Politechnice
Warszawskiej, mona zatrudni na tym samym stanowisku bez postpowania konkursowego.
3. Tryb i warunki konkursu, o których mowa w ust. 1, jest okrelony w zaczniku nr 12 do
statutu.
§ 140
1. Nawizanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nastpuje na podstawie
mianowania albo umowy o prac. Na podstawie mianowania zatrudnia si wycznie
nauczyciela posiadajcego tytu naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie
mianowania nastpuje w penym wymiarze czasu pracy.
2. Dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Politechnice Warszawskiej na podstawie mianowania Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy.
3. Nauczyciel akademicki moe pozostawa w tym samym czasie w stosunku pracy tylko
w jednym podstawowym miejscu pracy.
4. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na wydziale lub w pozawydziaowej jednostce organizacyjnej nawizuje i rozwizuje Rektor na wniosek
kierownika jednostki, zaopiniowany przez rad tej jednostki.
5. Postanowienia ust. 4 stosuje si odpowiednio do awansowania nauczycieli akademickich.
6. Osob penic funkcj dziekana lub kierownika pozawydziaowej jednostki
organizacyjnej zatrudnia na okrelonym stanowisku Rektor z wasnej inicjatywy, po
uzyskaniu zgody rady jednostki, o ile rada istnieje.
§ 141
1. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby
posiadajcej tytu naukowy profesora, dla której Politechnika Warszawska jest
podstawowym miejscem pracy, nastpuje na podstawie mianowania na czas nieokrelony.
2. Warunkiem mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego jest uzyskanie zgody
Senatu, a na stanowisko profesora nadzwyczajnego – opinii Senatu.
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3. Pierwsze zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadajcej
tytuu naukowego profesora, dla której Politechnika Warszawska jest podstawowym
miejscem pracy w rozumieniu ustawy, nastpuje na okres piciu lat lub na czas
wykonania okrelonej pracy, nie duszy ni pi lat.
4. Po upywie pierwszego picioletniego okresu zatrudnienia na stanowisku profesora
nadzwyczajnego osoby nieposiadajcej tytuu naukowego profesora, kolejne zatrudnienie
moe nastpi, po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego, na czas okrelony
lub, w przypadkach szczególnych, na czas nieokrelony.
5. (uchylony)
6. Osoba, która po upywie okresu zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
nie zostaa ponownie zatrudniona na tym stanowisku moe by zatrudniona na innym
stanowisku, po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego.
§ 142
1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby, dla której Politechnika Warszawska jest
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, nastpuje na podstawie umowy
o prac na czas nieokrelony lub okrelony.
2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadajcej stopnia naukowego
doktora habilitowanego nie moe przekroczy dziewiciu lat, a w przypadku zatrudnienia
po dniu 30 wrzenia 2013 roku, omiu lat.
3. Nieuzyskanie przez osob zatrudnion na stanowisku adiunkta stopnia naukowego
doktora habilitowanego w okresie wskazanym w ust. 2 stanowi podstaw do rozwizania
umowy o prac za wypowiedzeniem.
§ 143
1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby, dla której Politechnika Warszawska jest
podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, nastpuje na podstawie umowy
o prac na czas nieokrelony lub okrelony.
2. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadajcej stopnia naukowego
doktora nie moe przekroczy omiu lat.
3. W przypadku zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadajcej stopnia
naukowego doktora, dla której Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem
pracy w rozumieniu ustawy, na okres krótszy ni okrelony w ust. 2, okres zatrudnienia
moe by jednorazowo przeduony na czas pozostay do upywu okresu okrelonego
w ust. 2, o ile uzasadnia to stopie zaawansowania rozprawy doktorskiej, potwierdzony
przez promotora.
4. Nieuzyskanie przez osob zatrudnion na stanowisku asystenta stopnia naukowego
doktora w okresie wskazanym w ust. 2 stanowi podstaw do rozwizania umowy o prac
za wypowiedzeniem.
§ 144
Okresy zatrudnienia na stanowiskach adiunkta i asystenta, o których mowa w § 142 ust. 2
i § 143 ust. 2, z chwil udzielenia urlopu macierzyskiego, dodatkowego urlopu
macierzyskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego, dodatkowego urlopu na
warunkach urlopu macierzyskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, urlopu dla
poratowania zdrowia, powoania do suby wojskowej lub suby zastpczej, ulegaj
przedueniu odpowiednio o czas trwania urlopu lub okres odbywania suby. W razie
skrócenia urlopu lub czasu odbywania suby, okresy zatrudnienia ulegaj odpowiednio
skróceniu.
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§ 145
(uchylony)
§ 146
(uchylony)
§ 147
Zatrudnienie w Politechnice Warszawskiej nauczycieli akademickich, dla których Uczelnia
nie jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, nastpuje na czas okrelony
nieprzekraczajcy jednorazowo okresu trzech lat lub na czas wykonania okrelonej pracy nie
duszy ni trzy lata.
§ 148
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest okrelony zakresem jego obowizków
dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
2. Zasady ustalania zakresu obowizków nauczycieli akademickich, rodzaje zaj dydaktycznych objtych zakresem tych obowizków, w tym wymiar zada dydaktycznych
dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych okrela
Senat.
3. Szczegóowy zakres obowizków i zadania nauczyciela akademickiego ustala kierownik
jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
4. Rektor moe obniy wymiar zaj dydaktycznych poniej dolnej granicy wymiaru
ustalonej zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy, w przypadku:
1) kierowania przez nauczyciela akademickiego projektami badawczymi;
2) kierowania przez nauczyciela akademickiego midzynarodowymi programami
edukacyjnymi;
3) penienia przez nauczyciela akademickiego odpowiedzialnych funkcji w instytucjach
nauki i szkolnictwa wyszego;
4) realizacji przez nauczyciela akademickiego projektu innego ni dydaktyczny, którego
rodki finansowe pokrywaj w czci lub caoci koszty wynagrodzenia zasadniczego
tego nauczyciela akademickiego.
5. Rektor podejmuje decyzj, o której mowa w ust. 4, po zasigniciu opinii kierownika
jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki.
6. Obniony wymiar zaj dydaktycznych nie moe by niszy ni 50 % dolnej granicy
wymiaru ustalonej zgodnie z ustaw.
§ 149
Obowizkowy wymiar czasu pracy, pracowników wymienionych w § 135 ust. 1 pkt 3, a take
pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej
zatrudnionych na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego
dokumentalisty, wynosi 36 godzin tygodniowo.
§ 150
1. Rektor moe rozwiza stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za
wypowiedzeniem, z kocem semestru z zachowaniem trzymiesicznego okresu
wypowiedzenia, w przypadkach okrelonych w art. 124 ustawy.
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1a. Rektor moe rozwiza za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim
zatrudnionym na podstawie umowy o prac w przypadku otrzymania przez nauczyciela
akademickiego oceny negatywnej.
2. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim moe by rozwizany przez
Rektora równie z innych wanych przyczyn, po uzyskaniu opinii rady podstawowej lub
pozawydziaowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku pozawydziaowej jednostki
organizacyjnej, w której nie ma rady – opinii Senatu.
3. Obowizek okrelenia wanych przyczyn, o których mowa w ust. 2, spoczywa na
kierowniku jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
4. Rektor moe rozwiza stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez
wypowiedzenia w przypadkach okrelonych w art. 126 ustawy.
5. Jeeli ustawa przewiduje rozwizanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego
z kocem semestru, przez koniec semestru rozumie si odpowiednio ostatni dzie lutego
albo dzie 30 wrzenia.
§ 151
1. Podjcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez
Rektora lub dziekana wymaga uzyskania zgody Senatu.
2. Kryteria udzielania przez Rektora zgody na zatrudnienie nauczyciela akademickiego
u dodatkowego pracodawcy prowadzcego dziaalno dydaktyczn lub naukowobadawcz i kryteria udzielania zgody, o której mowa w ust. 1, okrela Senat, biorc pod
uwag interes Politechniki Warszawskiej, a w szczególnoci:
1) wymiar i rodzaj zaj dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych nauczyciela
akademickiego w Politechnice Warszawskiej;
2) zwizek dodatkowego zatrudnienia z wykonywanymi w Politechnice Warszawskiej
zadaniami dydaktycznymi lub prowadzonymi badaniami;
3) moliwo podniesienia przez nauczyciela akademickiego kwalifikacji naukowych,
dydaktycznych lub organizacyjnych;
4) moliwo nabycia umiejtnoci praktycznych przydatnych do wykonywania
obowizków nauczyciela akademickiego;
5) uwarunkowania wynikajce ze wspópracy z innymi uczelniami lub potrzebami
instytucji partnerskich.
§ 152
1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek mianowanego nauczyciela
akademickiego, za zgod rady tej jednostki, moe udzieli mu na warunkach okrelonych
w art. 134 ust. 1 ustawy patnego urlopu dla celów naukowych.
2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek nauczyciela akademickiego, za zgod rady tej jednostki, moe udzieli mu na warunkach okrelonych
w art. 134 ust. 3 ustawy patnego urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy
doktorskiej, uzasadnionego stopniem jej przygotowania. Stopie przygotowania rozprawy
doktorskiej okrela jej promotor.
§ 153
1. Patnego urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 134 ust. 5 ustawy,
udziela Rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego; do wniosku nauczyciel
akademicki docza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, leczcego tego
nauczyciela.
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2. Prawo do patnego urlopu dla poratowania zdrowia przysuguje nauczycielowi
akademickiemu po przepracowaniu co najmniej piciu lat w Uczelni.
3.
czny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie caego zatrudnienia
nauczyciela akademickiego nie moe przekracza dwóch lat.
§ 154
Pracownik korzystajcy z patnego urlopu, o którym mowa w § 153, nie moe w tym czasie
wykonywa pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzi dziaalnoci gospodarczej.
§ 155
Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez rad podstawowej
jednostki organizacyjnej, moe udzieli nauczycielowi urlopu bezpatnego dla celów
naukowych.
§ 156
Postanowienia § 152 i 155 stosuje si odpowiednio w odniesieniu do nauczycieli
akademickich zatrudnionych w pozawydziaowych jednostkach organizacyjnych, z tym e
decyzje podejmuje Rektor.
§ 157
Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego okrela Senat.
§ 158
1. Bieca ocena pracy nauczycieli akademickich jest obowizkiem ich bezporednich
przeoonych.
2. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj okresowej ocenie stosownie do zakresu ich
obowizków wynikajcych z ustawy, statutu, innych przepisów wewntrznych i decyzji
przeoonego; ocenie podlega równie przestrzeganie prawa autorskiego i praw
pokrewnych, a take prawa wasnoci przemysowej.
3. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje si nie rzadziej ni raz na dwa lata,
a nauczyciela akademickiego posiadajcego tytu naukowy profesora, zatrudnionego na
podstawie mianowania, nie rzadziej ni raz na cztery lata lub na wniosek kierownika
jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
4. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje si take w przypadku zawarcia stosunku
pracy na czas okrelony, przed upywem tego okresu.
5. Decyzje w sprawie dokonania oceny podejmuje kierownik podstawowej lub pozawydziaowej jednostki organizacyjnej.
6. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje jego bezporedni przeoony, na podstawie
wykazu osigni przygotowanego przez osob ocenian oraz wasnej wiedzy o wykonywaniu obowizków przez ocenianego. W przygotowaniu oceny moe by
uwzgldniona opinia ekspertów spoza Uczelni, uzyskana zgodnie z obowizujcymi
w Politechnice Warszawskiej przepisami.
7. Przy ocenie nauczyciela akademickiego brane s pod uwag:
1) dziaalno dydaktyczna;
2) dziaalno naukowa, jeli dotyczy;
3) osignicia w ksztaceniu kadry naukowej, jeli dotyczy;
4) dziaalno organizacyjna na rzecz wydziau lub Uczelni;
5) dziaalno w organizacjach pozarzdowych w obszarze edukacji, nauki i gospodarki;
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8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

6) udzia w pracach organów ustawowych w obszarze edukacji, nauki i gospodarki;
7) penienie funkcji kierowniczych w Uczelni.
W ocenie dziaalnoci dydaktycznej nauczyciela akademickiego uwzgldnia si ocen
przedstawion przez studentów i doktorantów, po zakoczeniu kadego cyklu zaj
dydaktycznych. Zasady dokonywania oceny przez studentów i doktorantów i sposób jej
wykorzystania s przedstawione w zaczniku nr 15 do statutu.
Od oceny dokonanej przez bezporedniego przeoonego nauczycielowi akademickiemu
przysuguje, w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania oceny wraz z uzasadnieniem,
prawo odwoania do komisji odwoawczej ds. oceny nauczycieli akademickich za
porednictwem kierownika podstawowej lub pozawydziaowej jednostki organizacyjnej.
Komisj odwoawcz, o której mowa w ust. 9, powouje na okres kadencji organów
Uczelni rada wydziau na wniosek dziekana, a w jednostce pozawydziaowej – Senat na
wniosek kierownika tej jednostki. Na wniosek ocenianego nauczyciela akademickiego
w posiedzeniach komisji moe uczestniczy przedstawiciel zwizku zawodowego,
wskazanego przez tego nauczyciela.
Prawo odwoania od oceny dokonanej przez bezporedniego przeoonego, w terminie
okrelonym w ust. 9, przysuguje take kierownikowi podstawowej lub pozawydziaowej
jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
Nauczycielowi akademickiemu przysuguje prawo zwrócenia si do Rektora z wnioskiem
o zbadanie oceny dokonanej przez komisj odwoawcz, o której mowa w ust. 9. Termin
zoenia wniosku do Rektora wynosi czternacie dni od dnia otrzymania oceny dokonanej
przez komisj wraz z uzasadnieniem.
Decyzja Rektora w sprawie oceny nauczyciela akademickiego jest ostateczna.
W przypadku negatywnej oceny nauczyciela akademickiego, ponown ocen przeprowadza si po upywie jednego roku.
Rektor rozwizuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim
w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen
negatywnych.
Wnioski wynikajce z dokonanej oceny s brane pod uwag w szczególnoci przy
awansach i wyrónieniach przyznawanych nauczycielowi akademickiemu oraz przy
powierzaniu mu penienia funkcji kierowniczych.

§ 159
1. Nauczyciele akademiccy mog otrzymywa za osignicia naukowe, dydaktyczne lub
organizacyjne albo za caoksztat dorobku nagrody Rektora oraz nagrody ministra
waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
2. Zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich z funduszu,
o którym mowa w art. 155 ust. 4 ustawy, okrela regulamin uchwalony przez Senat.

ROZDZIA 3
ODPOWIEDZIALNO ! DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

§ 160
1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za postpowanie
uchybiajce obowizkom nauczyciela akademickiego lub godnoci zawodu nauczycielskiego.
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2. W szczególnoci nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialnoci dyscyplinarnej za:
1) przywaszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w bd co do autorstwa caoci
lub czci cudzego utworu albo artystycznego wykonania;
2) rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu
w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania;
3) rozpowszechnienie, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego
artystycznego wykonania albo publiczne znieksztacenie takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania;
4) naruszenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób;
5) faszowanie bada lub wyników bada naukowych lub dokonanie innego oszustwa
naukowego;
6) przyjmowanie, w zwizku z penieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska
w uczelni, korzyci majtkowej lub osobistej albo jej obietnicy;
7) powoywanie si na wpywy w uczelni, instytucji pastwowej lub samorzdowej albo
wywoywanie przekonania innej osoby lub utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu
takich wpywów i podjcie si porednictwa w zaatwieniu sprawy w zamian za
korzy majtkow lub osobist albo jej obietnic;
8) udzielenie albo obiecywanie udzielenia korzyci majtkowej lub osobistej w zamian
za porednictwo w zaatwieniu sprawy w uczelni, polegajce na wywarciu wpywu na
decyzj, dziaanie lub zaniechanie osoby penicej funkcj lub zajmujcej stanowisko
w uczelni, w zwizku z penieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.
§ 161
1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w Politechnice Warszawskiej
orzeka pochodzca z wyboru uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli
akademickich.
2. W skad uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich wchodzi:
1) siedmiu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora
zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadajcych stopie naukowy
doktora habilitowanego, dla których Politechnika Warszawska jest podstawowym
miejscem pracy;
2) piciu nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach, dla których
Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy;
3) trzech studentów.
3. Kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
zgaszaj – sporód nauczycieli akademickich – rady podstawowych jednostek organizacyjnych, po jednym kandydacie sporód grup nauczycieli akademickich wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich sporód
studentów zgasza organ uchwaodawczy samorzdu studentów.
5. Wyboru czonków uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
dokonuje Senat, sporód kandydatów zgoszonych zgodnie z ust. 3 i 4. Tryb dokonywania
wyboru okrela Senat.
6. Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów, dyrektor Biblioteki
Gównej i rzecznik dyscyplinarny nie mog by czonkami uczelnianej komisji
dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.
7. Kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich zaczyna si
w dniu wyboru i koczy wraz z wyborem nowej komisji.
8. Do wyborów uzupeniajcych skad uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli
akademickich w trakcie kadencji stosuje si odpowiednio postanowienia ust. 2 – 6.
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§ 162
1. Uczelniana komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich wybiera ze swego grona
przewodniczcego i jego zastpc.
2. Do zada przewodniczcego naley w szczególnoci wyznaczanie, zgodnie z art. 142
ust. 1 ustawy, skadów orzekajcych, ich przewodniczcych i protokolantów oraz terminów rozpraw.
3. Przewodniczcy uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich
powiadamia Rektora o udzieleniu kary dyscyplinarnej nauczycielowi akademickiemu.
4. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem jest wczany do akt
osobowych nauczyciela akademickiego.

ROZDZIA 4
PRACOWNICY NIEBDCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

§ 163
Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi s zatrudniani w Politechnice Warszawskiej w szczególnoci w celu:
1) wykonywania prac badawczych i usugowych;
2) wykonywania prac pomocniczych zwizanych z badaniami naukowymi oraz przygotowywaniem i prowadzeniem zaj dydaktycznych;
3) prowadzenia dziaalnoci informacyjnej i bibliotecznej, wspierajcej proces dydaktyczny i badania naukowe;
4) wykonywania zada o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym,
technicznym i usugowym, zwizanych z funkcjonowaniem Uczelni.
§ 164
1. Zatrudnienie pracownika niebdcego nauczycielem akademickim nastpuje na podstawie umowy o prac. Umow, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej,
w której pracownik ma by zatrudniony, zawiera:
1) Rektor – z pracownikami zatrudnianymi w podstawowych jednostkach
organizacyjnych, Bibliotece Gównej i w pozawydziaowych jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 36 i § 38, oraz z pracownikami zatrudnianymi
w jednostkach administracji centralnej podlegych bezporednio Rektorowi;
2) kanclerz – z pracownikami zatrudnianymi w jednostkach administracji centralnej
podlegych bezporednio kanclerzowi.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, okrela zakres
jego obowizków oraz podlego subow.
3. Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi podlegaj, w ramach systemu oceny
pracowników, o którym mowa w § 181, ocenie nie rzadziej ni raz na trzy lata.
§ 165
Pracownikom niebdcym nauczycielami akademickimi, posiadajcym co najmniej tytu
zawodowy magistra moe by, za zgod rady podstawowej lub pozawydziaowej jednostki
organizacyjnej i za ich zgod, powierzone prowadzenie zaj dydaktycznych.
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§ 166
1. Pracownicy niebdcy nauczycielami akademickimi mog otrzymywa za osignicia
w pracy zawodowej nagrody Rektora z funduszu, o którym mowa w art. 155 ust. 8
ustawy.
2. Zasady podziau i przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, okrela zacznik nr 13
do statutu.
3. Szczegóowy tryb naliczania funduszu i wrczania nagród, o których mowa w ust. 1,
okrela Rektor w drodze zarzdzenia.

ROZDZIA 5
PRZEPISY WSPÓLNE DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI

§ 167
1. Za szczególne osignicia pracownicy Politechniki Warszawskiej mog by wyróniani
i nagradzani niezalenie od charakteru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska.
2. Rektor, po zasigniciu opinii Senatu wystpuje z wnioskiem o nadanie orderów,
odznacze, wyrónie oraz nagród pastwowych i resortowych wyróniajcym si
pracownikom i osobom zasuonym dla Uczelni.
§ 168
1. Politechnika Warszawska utrzymuje sta wi ze swoimi pracownikami, którzy przeszli
na emerytur lub rent.
2. Politechnika Warszawska udziela emerytom i rencistom pomocy w zakresie potrzeb
kulturalnych i bytowych.
3. Nauczycielom akademickim posiadajcym tytu naukowy profesora lub stopie naukowy
doktora habilitowanego, którzy przeszli na emerytur lub rent, Politechnika Warszawska
umoliwia, na zasadach okrelonych przez Senat na wniosek Rektora, kontynuowanie
dziaalnoci naukowej.
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DZIA XI
STUDIA, STUDENCI, DOKTORANCI
ROZDZIA 1
STUDIA

§ 169
1. Politechnika Warszawska prowadzi studia wysze pierwszego i drugiego stopnia oraz
moe prowadzi jednolite studia magisterskie, zwane dalej studiami.
2. Poza studiami, o których mowa w ust. 1, Politechnika Warszawska prowadzi studia
trzeciego stopnia, zwane studiami doktoranckimi, oraz studia podyplomowe i kursy
doksztacajce.
3. Na warunkach okrelonych w ustawie Politechnika Warszawska moe prowadzi studia
i inne formy ksztacenia w ramach jednostek midzyuczelnianych i jednostek wspólnych,
utworzonych na podstawie porozumie z innymi uczelniami oraz innymi podmiotami,
w tym równie zagranicznymi.
4. Politechnika Warszawska moe prowadzi róne formy ksztacenia dla osób niebdcych
studentami lub doktorantami.
5. Studia oraz studia doktoranckie mog by prowadzone jako stacjonarne lub niestacjonarne, stosownie do uchway Senatu.
6. Uruchomienie lub zniesienie ksztacenia w Uczelni na kierunku studiów lub na studiach
midzyobszarowych nastpuje na podstawie uchway Senatu.
7. Regulamin studiów, regulamin studiów doktoranckich oraz regulamin studiów podyplomowych uchwala Senat.
8. Zasady i tryb tworzenia studiów podyplomowych i kursów doksztacajcych okrela
Rektor w drodze zarzdzenia.
9. Organizacj i tok studiów oraz tryb ustalania harmonogramu zaj okrela regulamin
studiów.
10. Organizacj i tok studiów doktoranckich okrela regulamin studiów doktoranckich.
11. Jednym z dokumentów stwierdzajcych przebieg studiów jest indeks, który jest wasnoci studenta.

ROZDZIA 2
PRZYJCIA NA STUDIA
§ 170
1. Przyjcia na studia w Politechnice Warszawskiej s prowadzone zgodnie z ustaw oraz
uchwa Senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 ustawy.
2. Uchwaa Senatu, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomoci w formie
ogosze na Uczelni oraz na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.
3. Rekrutacj na studia przeprowadzaj i decyzje w sprawie przyj na studia podejmuj
komisje rekrutacyjne powoane na okres jednego roku przez rad podstawowej jednostki
organizacyjnej lub rad jednostki midzywydziaowej prowadzcej kierunek studiów.
4. Organem odwoawczym w sprawach przyj na studia jest uczelniana komisja
rekrutacyjna powoana przez Senat na wniosek Rektora.
5. W skad komisji rekrutacyjnych i uczelnianej komisji rekrutacyjnej wchodz nauczyciele
akademiccy oraz przedstawiciele samorzdu studentów.
6. (uchylony)
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§ 170a
1. Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie odbywa si zgodnie z ustaw i uchwa
Senatu, o której mowa w art. 196 ust. 2 ustawy.
2. Uchwaa Senatu, o której mowa w ust. 1, jest podawana do publicznej wiadomoci w formie ogosze na Uczelni i na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.
3. Rekrutacje na studia doktoranckie przeprowadzaj komisje rekrutacyjne na studia
doktoranckie powoane na okres jednego roku przez dziekanów. Komisje rekrutacyjne
podejmuj decyzje w sprawach przyjcia na studia doktoranckie.
4. W skad komisji rekrutacyjnych na studia doktoranckie wchodz nauczyciele akademiccy
i przedstawiciele samorzdu doktorantów.
5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie suy odwoanie do Rektora,
w terminie czternastu dni od dnia dorczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
§ 171
1. Liczb studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów okrela Senat.
2. Liczb miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach i na pierwszym
roku studiów doktoranckich okrela Rektor na wniosek kierowników podstawowych
jednostek organizacyjnych.
§ 172
1. Przyjcie w poczet studentów Politechniki Warszawskiej nastpuje z chwil
immatrykulacji i po zoeniu przez studenta – wobec Rektora lub dziekana – lubowania
akademickiego o treci okrelonej w zaczniku nr 14 do statutu.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje si odpowiednio do doktorantów.
3. lubowanie akademickie w Politechnice Warszawskiej skada si jeden raz.

ROZDZIA 3
PRAWA I OBOWIZKI STUDENTÓW

§ 173
1. Politechnika Warszawska zapewnia swoim studentom moliwoci zdobywania wiedzy
i umiejtnoci potrzebnych do przyszej pracy zawodowej oraz moliwoci wszechstronnego rozwoju naukowego i kulturalnego. Obowizkiem studenta jest wykorzystanie
moliwoci stworzonych przez Uczelni.
2. Studenci Politechniki Warszawskiej maj, w miar moliwoci jednostki organizacyjnej,
m.in. prawo do: udziau w pracach badawczych, tworzenia kó naukowych i organizacji
studenckich, dziaalnoci spoecznej, kulturalnej, turystycznej i sportowej.
3. Studenci maj prawo do pomocy materialnej na warunkach okrelonych w ustawie oraz
regulaminie ustalonym przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem
samorzdu studentów.
4. Studenci maj prawo do opieki lekarskiej na zasadach okrelonych w ustawie i przepisach
wykonawczych do ustawy.
5. Student jest zobowizany do postpowania zgodnie z treci lubowania, do przestrzegania regulaminu studiów oraz stosowania si do przepisów i zarzdze obowizujcych w Politechnice Warszawskiej.
6. Politechnika Warszawska wspiera dziaalno samoksztaceniow studentów.
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7. Formy opieki nad studenckim ruchem naukowym i zasady jego finansowania okrela
Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorzdu studentów.

ROZDZIA 4
PRAWA I OBOWIZKI DOKTORANTÓW

§ 174
1. Politechnika Warszawska zapewnia swoim doktorantom moliwoci zdobywania wiedzy
i umiejtnoci potrzebnych do przyszej pracy zawodowej oraz moliwoci wszechstronnego rozwoju naukowego i kulturalnego. Obowizkiem doktoranta jest wykorzystanie moliwoci stworzonych przez Uczelni.
2. Jednostka organizacyjna wydziau, w której doktorant realizuje program studiów
doktoranckich, zapewnia mu warunki do realizacji tego programu i do prowadzenia bada
naukowych.
3. Opiek naukow nad doktorantem sprawuje nauczyciel akademicki wyznaczony przez
dziekana w trybie okrelonym w regulaminie studiów doktoranckich.
4. Do doktorantów stosuje si odpowiednio postanowienia § 173 ust. 2 – 7, z tym e
uprawnienia samorzdu studentów przysuguj samorzdowi doktorantów.

ROZDZIA 5
ASYSTENCI-STA"Y CI

§ 175
1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
wyróniajcy si osigniciami w zdobywaniu wiedzy, moe odbywa sta przygotowujcy do podjcia obowizków nauczyciela akademickiego. Student ten jest dalej
zwany asystentem-stayst.
2. Asystent-staysta odbywa sta na podstawie decyzji Rektora, podjtej na wniosek
dziekana lub dyrektora kolegium. Warunki i tryb podejmowania decyzji okrela Rektor
w drodze zarzdzenia.
3. Powierzenie obowizków asystenta-staysty nastpuje na okres do dwóch semestrów.
4. Powierzenie obowizków asystenta-staysty nie oznacza nawizania stosunku pracy.
5. Asystent-staysta w okresie stau moe otrzymywa stypendium ze rodków wasnego
funduszu stypendialnego, o którym mowa w § 124, lub z innych rodków wasnych
Uczelni, w wysokoci okrelanej corocznie przez Senat.
6. Podstawowy zakres obowizków asystenta-staysty oraz tryb przyznawania stypendium
okrela Senat.

ROZDZIA 6
SAMORZD STUDENTÓW

§ 176
1. Wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej stanowi samorzd studentów i bior udzia
w jego dziaalnoci.
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2. Samorzd studentów dziaa na podstawie ustawy i regulaminu samorzdu studentów,
uchwalonego przez waciwy organ samorzdu studentów. Samorzd studentów dziaa
zgodnie ze statutem oraz uchwaami organów uchwaodawczych samorzdu studentów.
Regulamin samorzdu studentów wchodzi w ycie po stwierdzeniu przez Senat jego
zgodnoci z ustaw i statutem.
3. Samorzd studentów wyraa opini spoecznoci studenckiej, a take reprezentuje jej
interesy. Waciwe organy samorzdu studentów s uprawnione do wyraania opinii
w imieniu ogóu studentów, w trybie okrelonym w regulaminie samorzdu studentów.
4. Organy samorzdu studentów decyduj lub wspódecyduj z organami Politechniki
Warszawskiej we wszystkich sprawach dotyczcych studentów, w zakresie okrelonym
przepisami prawa lub uzgodnionym z tymi organami.
5. Samorzd studentów moe dla poparcia swych da – gdy s one przedmiotem sporu
zbiorowego i dotycz istotnych spraw i interesów studentów – podj akcj protestacyjn,
na zasadach okrelonych w ustawie i nienaruszajc przepisów obowizujcych
w Politechnice Warszawskiej.

ROZDZIA 7
SAMORZD DOKTORANTÓW

§ 177
1. Wszyscy doktoranci Politechniki Warszawskiej stanowi samorzd doktorantów i bior
udzia w jego dziaalnoci.
2. Do samorzdu doktorantów stosuje si odpowiednio postanowienia § 176 ust. 2 – 5.

ROZDZIA 8
ODPOWIEDZIALNO ! DYSCYPLINARNA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

§ 178
1. W sprawach dyscyplinarnych studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej orzekaj, pochodzce z wyboru:
1) komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów,
2) odwoawcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów.
2. W skad komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów wchodzi:
1) dwunastu nauczycieli akademickich, dla których Politechnika Warszawska jest
podstawowym miejscem pracy;
2) szeciu studentów;
3) czterech doktorantów.
3. W skad odwoawczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów
wchodzi:
1) dziewiciu nauczycieli akademickich, dla których Politechnika Warszawska jest
podstawowym miejscem pracy;
2) czterech studentów;
3) dwóch doktorantów.
4. Nie mona by jednoczenie czonkiem komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów oraz odwoawczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów.
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5. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 1, zgaszaj: sporód nauczycieli
akademickich – rady podstawowych jednostek organizacyjnych, po jednym kandydacie
do okrelonej komisji, sporód studentów – uczelniany organ uchwaodawczy samorzdu
studentów, a sporód doktorantów – uczelniany organ uchwaodawczy samorzdu
doktorantów.
6. Tryb powoywania komisji, o których mowa w ust. 1, okrela Senat.
7. Komisja dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów oraz komisja odwoawcza ds.
studentów i doktorantów, zwane dalej komisjami dyscyplinarnymi, wybieraj sporód
swego grona przewodniczcych. Do zada przewodniczcych odpowiednich komisji
dyscyplinarnych naley w szczególnoci wyznaczanie skadów orzekajcych, ich
przewodniczcych i protokolantów oraz terminów rozpraw.
8. Komisje dyscyplinarne rozstrzygajce spraw studenta orzekaj w skadzie zoonym
z przewodniczcego skadu orzekajcego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz
w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i studentów.
9. Komisje dyscyplinarne rozstrzygajce spraw doktoranta orzekaj w skadzie zoonym
z przewodniczcego skadu orzekajcego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz
w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantów.
10. Kadencja komisji dyscyplinarnych trwa cztery lata. Powoanie przez Senat nastpuje nie
pó niej ni w cigu trzech miesicy od rozpoczcia kadencji organów Uczelni.
11. Do wyborów uzupeniajcych skadów komisji dyscyplinarnych w trakcie kadencji
stosuje si odpowiednio postanowienia ust. 2 – 6.
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DZIA XII
WEWN TRZNE SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOCI

§ 179
1. W Politechnice Warszawskiej dziaalno dydaktyczna jest doskonalona w ramach
systemu zapewnienia jakoci ksztacenia.
2. System zapewnienia jakoci ksztacenia jest zbiorem dobrych praktyk ksztacenia
i przepisów okrelajcych standardy i procedury dotyczce toku studiów i jego oceny,
obowizujce we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni.
3. System zapewnienia jakoci ksztacenia odpowiada standardom europejskiej przestrzeni
edukacyjnej, której tworzenie zostao zapocztkowane Deklaracj Bolosk.
4. System zapewnienia jakoci ksztacenia, po zaopiniowaniu przez uchwaodawcze organy
samorzdu studentów i samorzdu doktorantów, zatwierdza Senat na wniosek Rektora.
5. Oceny funkcjonowania systemu zapewnienia jakoci ksztacenia dokonuje Senat co
najmniej raz w okresie kadencji.
§ 180
1. Na wniosek Rektora Senat wprowadza, jednolity dla caej Uczelni, system zapewnienia
jakoci w badaniach naukowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej.
2. System zapewnienia jakoci w badaniach naukowych jest zbiorem zasad, regu i procedur,
majcych na celu osiganie wysokiego poziomu bada naukowych i dziaalnoci w zakresie
innowacji, doradztwa, dziaalnoci eksperckiej i publikacyjnej, a take w zakresie ksztacenia
kadr naukowych.
3. Integraln czci systemu zapewnienia jakoci w badaniach naukowych jest zbiór dobrych
praktyk w badaniach naukowych, okrelajcy waciwe postawy, relacje i dziaania
w obszarze bada naukowych i rozwoju kadry oraz we wspópracy z podmiotami
zewntrznymi.
4. System zapewnienia jakoci w badaniach naukowych uwzgldnia w szczególnoci zasady
okrelone w Europejskiej Karcie Naukowca.
5. Po wprowadzeniu systemu zapewnienia jakoci w badaniach naukowych, zgodnie
z postanowieniami ust. 1, oceny jego funkcjonowania w Uczelni dokonuje Senat co
najmniej raz w okresie kadencji.
§ 181
1. W Politechnice Warszawskiej dziaa system oceny pracowników, którego celem jest
dokonywanie w sposób przejrzysty i regularny oceny wyników pracy zawodowej
wszystkich pracowników Uczelni.
2. System oceny pracowników okrela zakres oceny, szczegóowy zbiór kryteriów i zasad
oraz tryb przeprowadzania oceny w odniesieniu do nauczycieli akademickich i pracowników niebdcych nauczycielami akademickimi.
3. W odniesieniu do nauczycieli akademickich system oceny pracowników zawiera ponadto
zasady, tryb przeprowadzania, wzór ankiety i sposób wykorzystania opinii studentów,
dotyczcej wypeniania obowizków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego.
4. System oceny pracowników przyjmuje Senat na wniosek Rektora, po zaopiniowaniu
przez zakadowe organizacje zwizków zawodowych i uchwaodawcze organy samorzdu
studentów i doktorantów.
5. Oceny funkcjonowania systemu oceny pracowników dokonuje Senat co najmniej raz
w okresie kadencji.
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6. Postanowienia ust. 1–5 nie naruszaj postanowie § 158.
§ 182
1. W Politechnice Warszawskiej dziaa system zarzdzania jakoci w administracji
centralnej i wydziaowej, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu i zwikszenie efektywnoci dziaa jednostek organizacyjnych we wszystkich obszarach
dziaalnoci Uczelni.
2. System zarzdzania jakoci w administracji ma na celu:
1) standaryzacj dziaa w zakresie obsugi administracyjnej, finansowej, gospodarczej
i technicznej, zwizanej z funkcjonowaniem Politechniki Warszawskiej;
2) zapewnienie przejrzystoci zada wykonywanych przez pracowników i jednostki
organizacyjne administracji;
3) usprawnienie przepywu informacji midzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni;
4) doskonalenie struktury organizacyjnej administracji Uczelni.
3. System zarzdzania jakoci w administracji, oparty na standardach ISO, jest
udokumentowany przez ksig jakoci, karty procesów realizowanych w okrelonym
obszarze dziaalnoci Uczelni, procedury oraz instrukcje i karty zada.
4. System zarzdzania jakoci w administracji jest wprowadzany przez Rektora w drodze
zarzdzenia i podlega audytowi zgodnie ze standardami.
§ 183
1. W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje system wewntrznej kontroli finansowej
i system audytu wewntrznego, zgodnie z prawem dotyczcym finansów publicznych.
2. Wewntrzna kontrola finansowa i audyt wewntrzny s przeprowadzane zgodnie ze
standardami kontroli finansowej i audytu wewntrznego w jednostkach sektora finansów
publicznych.
3. Systemy kontroli finansowej i audytu wewntrznego s wprowadzane przez Rektora
w drodze zarzdzenia.
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DZIA XIII
PRZEPISY PRZEJCIOWE I KO COWE

§ 184
Nauczycielami akademickimi w Politechnice Warszawskiej s take pracownicy mianowani
na stanowisko docenta, zajmujcy to stanowisko w dniu wejcia w ycie ustawy.
§ 185
Postanowienia statutu dotyczce szkoy, o której mowa w § 25, nie maj zastosowania do
jednostek organizacyjnych utworzonych na podstawie § 38 statutu, w których nazwie
wystpuje wyraz „szkoa”.
§ 186
(uchylony)
§ 187
1. Ogoszone i niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszego statutu konkursy na
stanowiska nauczycieli akademickich s prowadzone zgodnie ze statutem, o którym
mowa w § 193, i stanowi podstaw do zatrudnienia na podstawie niniejszego statutu.
2. Do ocen okresowych nauczycieli akademickich, które zostay wszczte i niezakoczone
przed dniem wejcia w ycie niniejszego statutu stosuje si postanowienia statutu,
o którym mowa w § 193.
§ 188
1. Organy kolegialne Politechniki Warszawskiej wybrane przed dniem wejcia w ycie
niniejszego statutu dziaaj w dotychczasowym skadzie do koca kadencji, na któr
zostay wybrane.
2. Osoby wybrane na funkcje organów jednoosobowych Uczelni lub ich zastpców przed
dniem wejcia w ycie niniejszego statutu peni te funkcje do koca kadencji, na któr
zostay wybrane.
3. Osoby wybrane lub powoane na inne funkcje kierownicze przed dniem wejcia w ycie
niniejszego statutu zachowuj te funkcje do koca okresu, na który zostay wybrane lub
powoane, chyba e funkcje te przestay istnie wskutek wejcia w ycie statutu. W takim
przypadku przestaj peni te funkcje z dniem wejcia w ycie statutu.
§ 189
1. Dotychczasowa komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich staje si
uczelnian komisj dyscyplinarn do spraw nauczycieli akademickich w rozumieniu §
161 niniejszego statutu. Senat, w terminie dwóch miesicy od dnia wejcia w ycie
statutu, dokona wyborów uzupeniajcych skad komisji zgodnie z niniejszym statutem.
2. Dotychczasowa komisja dyscyplinarna ds. studentów staje si komisj dyscyplinarn do
spraw studentów i doktorantów w rozumieniu § 178 ust. 1 pkt 1 niniejszego statutu,
a dotychczasowa odwoawcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów staje si
odwoawcz komisj dyscyplinarn do spraw studentów i doktorantów w rozumieniu §
178 ust. 1 pkt 2 niniejszego statutu. Senat, w terminie dwóch miesicy od dnia wejcia
w ycie statutu, dokona wyborów uzupeniajcych skad komisji zgodnie z niniejszym
statutem.
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§ 190
Kolegia elektorów oraz komisje wyborcze istniejce w dniu wejcia w ycie statutu peni
swoje funkcje do chwili wyboru nowych kolegiów elektorów oraz komisji wyborczych,
zgodnie z niniejszym statutem.
§ 191
1. Jednostki organizacyjne utworzone na podstawie § 40 statutu, o którym mowa w § 193,
staj si jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w § 38 niniejszego statutu.
2. Jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie § 52 ust. 2 statutu, o którym mowa
w § 193, staj si jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w § 54 ust. 2
niniejszego statutu.
§ 192
1. W cigu 12 miesicy od wejcia w ycie statutu waciwe organy Politechniki
Warszawskiej dostosuj do jego treci wszystkie obowizujce w Uczelni akty
wewntrzne oraz wydadz nowe akty, których obowizek wydania przewiduje statut.
2. Do czasu dostosowania ich treci do statutu, istniejce akty, o których mowa w ust. 1, s
stosowane w zakresie niesprzecznym ze statutem. W przypadku sprzecznoci stosuje si
bezporednio postanowienia statutu.
§ 193
Traci moc Statut Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 1991 roku, z pó niejszymi
zmianami, z wyjtkiem § 152 i zacznika nr 10, które trac moc z dniem wejcia w ycie
uchway Senatu w sprawie systemu oceny pracowników, o którym mowa w § 181 niniejszego
statutu.
§ 194
Statut wchodzi w ycie z dniem uchwalenia, z wyjtkiem przepisów:
1) dziau X, które wchodz w ycie z dniem 1 wrzenia 2006 r.;
2) § 96 ust. 1, który wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2008 r.; do tego czasu nie
mona jednoczenie peni adnych dwóch sporód nastpujcych funkcji: rektor,
prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor kolegium, zastpca dyrektora kolegium,
dyrektor instytutu, zastpca dyrektora instytutu;
3) § 158, który wchodzi w ycie z dniem wejcia w ycie uchway Senatu w sprawie
systemu oceny pracowników, o którym mowa w § 181.
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Zacznik nr 1
SZTANDAR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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Zacznik nr 2
WZÓR I OPIS GODA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Popiersie mczyzny z gow zwrócon w prawo, trzymajcego w prawej rce mot, a w lewej
poncy kaganek. Poniej popiersia tarcza herbowa z biaym orem w koronie z gow zwrócon
w praw stron. Wokó goda wieniec laurowy.

66

Zacznik nr 3
FLAGA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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Zacznik nr 4
WZÓR I OPIS MEDALU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Opis Medalu:
Na awersie Medalu, w jego górnej czci, znajduje si napis: „ALMA MATER BENE
MERENTIBUS”.
Na rewersie Medalu znajduje si stylizowane godo Politechniki Warszawskiej otoczone
napisem: POLITECHNIKA WARSZAWSKA 1997”.
rednica Medalu wynosi 106 mm.
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Zacznik nr 5
WZÓR I OPIS ODZNAKI ZAS U"ONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Opis Odznaki:
Odznak stanowi stylizowane godo politechniki Warszawskiej z napisem na obrzeu:
„ZAS U"ONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”.
rednica Odznaki wynosi 18 mm.
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Zacznik nr 6
LUBOWANIE DOKTORA
Otrzymalicie stopnie naukowe doktora na mocy uchwa rad wydziaów naszej Uczelni
i ubiegajcie si o to, bymy Wam na tym uroczystym zebraniu godno t potwierdzili
uroczystym aktem promocji.
Trzeba jednak, bycie nas utwierdzili przedtem w przekonaniu, e zawsze bdziecie takimi,
jak Wam to nakazywa bdzie ta godno, któr otrzymacie, i jak my si po Was tego
spodziewamy.
Przyrzekniecie przeto: Najpierw, e Uczelni nasz, która Was wzniosa na ten wysoki
stopie wiedzy, zawsze mie bdziecie we wdzicznej pamici oraz e wspomaga j
bdziecie w miar moliwoci w jej sprawach i poczynaniach. Dalej, e godno doktorsk,
któr Wam nadano, uchowacie w caoci i nienaruszon i nie splamicie jej niegodziwymi
postpkami ani yciem niesawnym.
Wreszcie, e usiln prac uprawia i pomnaa bdziecie nauk nie dla pospolitej korzyci
ani prónej chway, ale by szerzya si coraz bardziej prawda, od której zawisa przyszo
i szczcie rodzaju ludzkiego.
Czy dobrowolnie i ze szczerym przekonaniem lubujecie to i przyrzekacie?
lubujemy i przyrzekamy
lubowanie to potwierdzicie uciskiem doni Jego Magnificencji Rektora i Waszych
Czcigodnych Promotorów.
Nic wic ju nie stoi na przeszkodzie, bymy Was uroczycie promowali.
Przeto na mocy uchwa rad wydziaów ogaszamy, e mianowano Was DOKTORAMI
i nadano Wam wszelkie prawa i przywileje z tym zwizane; w dowód czego otrzymacie
dyplomy opatrzone Pieczci Politechniki Warszawskiej.
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Zacznik nr 7
CZAPKA STUDENCKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Ciemnobrzowa z czarnym otokiem i czarnym daszkiem. Na otoku nad daszkiem podwójny
zoty sznurek. Z lewej strony na otoku metalowy znaczek z godem Politechniki
Warszawskiej. Ksztat wierzchu czapki beretowy, uformowany zaszewkami w omiobok.
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Zacznik nr 8
PRZEPISY PORZDKOWE DOTYCZCE ZGROMADZE#
1. Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Warszawskiej maj prawo organizowania zgromadze na terenie Uczelni.
2. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni wymaga zgody Rektora.
3. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powiadamiaj na pimie
Rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczciem zgromadzenia, podajc: cel,
form, miejsce, przewidywan liczb uczestników i przewidywany czas trwania
zgromadzenia.
4. W sytuacjach uzasadnionych nagoci sprawy Rektor moe przyj powiadomienie,
o którym mowa w pkt 3, zoone w krótszym terminie.
5. Zgromadzenie powinno by przeprowadzone w taki sposób, aby nie uniemoliwiao
wykonywania normalnych czynnoci przez osoby niebiorce udziau w zgromadzeniu.
6. Organizatorzy zgromadzenia odpowiadaj przed organami Uczelni za przebieg
zgromadzenia oraz zachowanie porzdku i ochron mienia w czasie jego organizowania, trwania i zakoczenia lub rozwizania.
7. Na zgromadzenie Rektor moe delegowa swego przedstawiciela.
8. Rektor lub jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwizuje
zgromadzenie, jeeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa lub statutu.
9. Z chwil zakoczenia albo rozwizania zgromadzenia uczestnicy obowizani s do
opuszczenia miejsca, w którym si ono odbywao.
10. Przepisów niniejszych nie stosuje si do zebra pracowniczych oraz do zebra
zwoywanych przez organizacje spoeczne, zawodowe, doktoranckie lub studenckie
dziaajce w Politechnice Warszawskiej, organy samorzdu studentów, organy
samorzdu doktorantów lub wybieralnych przedstawicieli do organów kolegialnych
Uczelni.
11. Jeeli zebranie, o którym mowa w pkt 10, ma si odby w lokalu innym ni lokal
organizatorów, wymagana jest zgoda waciwego dziekana, kanclerza lub Rektora na
wykorzystanie tego lokalu.
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Zacznik nr 9
ZASADY DZIA ANIA ORGANÓW KOLEGIALNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
1. Niniejsze zasady okrelaj tryb prac Senatu, rad wydziaów i rad kolegiów zwanych dalej
organami kolegialnymi.
2. Organy kolegialne obraduj na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.
3. Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W razie nieobecnoci Rektora na posiedzeniu
Senatu obradom przewodniczy prorektor. Tej czci obrad, która dotyczy oceny pracy
Rektora, przewodniczy wybrany czonek Senatu.
4. Do przewodniczenia obradom rad wydziaów i rad kolegiów stosuje si odpowiednio
przepis pkt 3.
5. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwouje Rektor nie rzadziej ni raz na dwa miesice,
z wyczeniem przerwy wakacyjnej.
6. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwouje Rektor:
a) z wasnej inicjatywy;
b) na wniosek co najmniej 1/5 czonków Senatu;
c) na wniosek dziekanów co najmniej poowy wydziaów.
7. Posiedzenia zwyczajne rady wydziau lub rady kolegium zwouje dziekan lub dyrektor
kolegium nie rzadziej ni raz na dwa miesice, z wyczeniem przerwy wakacyjnej.
8. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydziau zwouje dziekan:
a) z wasnej inicjatywy;
b) na wniosek co najmniej 1/5 czonków rady wydziau lub rady kolegium;
c) na wniosek Rektora.
9. Zwoanie posiedzenia zwyczajnego organu kolegialnego dokonuje przewodniczcy
danego organu przez wysanie do wszystkich czonków tego organu oraz osób stale
biorcych udzia w jego posiedzeniach z gosem doradczym imiennych zawiadomie,
okrelajcych dokadny termin i miejsce posiedzenia oraz projekt porzdku obrad.
10. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projekcie porzdku obrad wywiesza si na
tablicy ogosze danego organu kolegialnego.
11. Czynnoci, o których mowa w pkt 9 i 10, powinny zosta wykonane nie pó niej ni na
tydzie przed terminem posiedzenia.
12. Projekt porzdku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala przewodniczcy organu
kolegialnego.
13. Projekt porzdku obrad posiedzenia zwyczajnego obejmuje:
a) sprawy wynikajce z biecej pracy organu kolegialnego, zaproponowane przez jego
przewodniczcego;
b) sprawy okrelone przez dany organ kolegialny na jego poprzednich posiedzeniach,
c) sprawy zgoszone przewodniczcemu organu kolegialnego w pisemnym wniosku
zoonym przez co najmniej 1/5 czonków danego organu kolegialnego;
d) sprawy zgoszone przewodniczcemu organu kolegialnego w zgodnym wniosku
wszystkich przedstawicieli danej grupy pracowniczej, przedstawicieli doktorantów
lub przedstawicieli studentów.
14. Wnioski, o których mowa w pkt 13c i 13d, powinny by zgoszone w formie pisemnej nie
pó niej ni na 10 dni przed terminem posiedzenia.
15. Przewodniczcy organu kolegialnego jest odpowiedzialny za wprowadzenie we
waciwym czasie do projektu porzdku obrad spraw, które powinny by rozpatrzone
przez ten organ.
16. Organ kolegialny zatwierdza porzdek obrad posiedzenia zwyczajnego.
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17. Nieumieszczenie w porzdku obrad spraw objtych projektem porzdku obrad moe
nastpi jedynie w wyniku uchway podjtej bezwzgldn wikszoci gosów wanych.
Organ kolegialny moe umieci w porzdku obrad sprawy wniesione przez czonków
tego organu, a nieobjte projektem porzdku obrad.
18. Do zwoania nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego stosuje si odpowiednio
postanowienia pkt 9, 10, 11.
19. Wniosek o zwoanie nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego powinien by
zoony na pimie do przewodniczcego organu kolegialnego.
20. Porzdek obrad nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego okrela
przewodniczcy tego organu. Zwoujc nadzwyczajne posiedzenie organu kolegialnego
na wniosek czonków danego organu, przewodniczcy organu okrela porzdek obrad
zgodnie z treci wniosku.
21. Termin nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego ustala przewodniczcy tego
organu, przy czym termin posiedzenia nadzwyczajnego zwoywanego na wniosek
czonków tego organu nie moe przypada pó niej ni w czternacie dni od daty zoenia
wniosku.
22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczcy organu kolegialnego moe,
z wasnej inicjatywy, zwoa posiedzenie nadzwyczajne tego organu bez zachowania
wymaga okrelonych w pkt 9 i 11.
23. Przeoenie obrad nad niewyczerpan czci porzdku obrad nie jest uwaane za ich
zakoczenie, lecz za przerw w obradach. Czas trwania tej przerwy okrela organ
kolegialny.
24. Poszczególne sprawy s referowane przez tych czonków organu kolegialnego, którzy
wnosili o ich umieszczenie w porzdku obrad. Pozostae sprawy referuje przewodniczcy
organu kolegialnego lub osoba przez niego wskazana.
25. Uchway, z wyjtkiem przypadków okrelonych w pkt 26, s podejmowane w gosowaniu
jawnym.
26. W gosowaniu tajnym podejmowane s uchway:
a) w sprawach personalnych;
b) na zarzdzenie przewodniczcego;
c) na wniosek czonka organu kolegialnego, poparty w gosowaniu przez co najmniej
1/5 czonków tego organu obecnych na posiedzeniu.
27. Uchwaa obejmujca wicej ni jedn decyzj moe by gosowana cznie, jeeli nikt
z obecnych nie zgosi sprzeciwu.
28. Do podjcia uchway organu kolegialnego konieczna jest obecno co najmniej poowy
ogólnej liczby uprawnionych do gosowania czonków tego organu, jeeli przepis
szczególny nie wymaga wyszego kworum.
29. Uchway organów kolegialnych zapadaj zwyk wikszoci gosów wanych, chyba e
ustawa lub statut okrelaj wysze wymagania.
30. Uchway w sprawach wniesionych, nieobjtych projektem porzdku obrad, mog by
podejmowane jedynie na zwyczajnych posiedzeniach organów kolegialnych, o ile zostan
cznie spenione nastpujce warunki:
a) na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 czonków danego organu kolegialnego;
b) co najmniej 2/3 biorcych udzia w posiedzeniu czonków danego organu
kolegialnego wyrazi zgod na przeprowadzenie gosowania.
31. Ilekro w statucie jest mowa o podjciu uchway zwyk wikszoci gosów wanych,
naley przez to rozumie, e do podjcia uchway niezbdne jest, aby liczba gosów za
podjciem uchway bya wiksza od liczby gosów przeciwnych, niezalenie od liczby
osób, które wstrzymay si od gosu.
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32. Ilekro w statucie jest mowa o podjciu uchway bezwzgldn wikszoci gosów
wanych, naley przez to rozumie, e do podjcia uchway niezbdne jest, aby za jej
podjciem oddano wicej ni 1/2 gosów.
33. Czonkowie organów kolegialnych maj prawo wystpowania z interpelacjami do
przewodniczcych tych organów.
34. Przewodniczcy organu kolegialnego lub osoba przez niego upowaniona ma obowizek
odpowiedzie na interpelacj na najbliszym posiedzeniu danego organu.
35. Organ kolegialny moe – z wasnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczcego organu
kolegialnego – powoa zespó do zbadania sprawy bdcej przedmiotem interpelacji.
36. Organ kolegialny okrela zadania i uprawnienia komisji staych i dora nych.
37. Komisje s powoywane do wszechstronnego badania spraw bdcych przedmiotem ich
dziaalnoci i przygotowywania na potrzeby organów kolegialnych opinii, wniosków
i informacji przydatnych do podejmowania decyzji przez te organy. Komisje s niezalene w swej dziaalnoci i formuowaniu swych opinii.
38. Komisje stae mog uchwali swój regulamin. Regulamin zatwierdza organ kolegialny.
39. W skad komisji mog wchodzi, poza czonkami organów kolegialnych, take inne
osoby zatrudnione w Politechnice Warszawskiej oraz doktoranci i studenci, delegowani
do komisji przez uczelniane organy samorzdu studentów i samorzdu doktorantów.
40. Komisja przyjmuje do rozpatrzenia sprawy skierowane do niej przez organ kolegialny lub
jego przewodniczcego.
41. W przypadku rozbienoci zda stanowisko komisji ustala si przez gosowanie.
42. Obrady komisji s protokoowane.
43. Przewodniczcy komisji informuje organ kolegialny o wynikach pracy komisji i przedstawia jej stanowisko. Na najbliszym posiedzeniu komisji referuje przebieg dyskusji
i decyzj organu kolegialnego w danej sprawie.
44. Kady czonek komisji ma prawo da przedstawienia komisji materiaów, dokumentów
lub wyjanie zwizanych ze spraw bdc przedmiotem pracy komisji.
45. Obrady organów kolegialnych s protokoowane.
46. Uchway i protokoy obrad organów kolegialnych s jawne dla wszystkich czonków
spoecznoci akademickiej Politechniki Warszawskiej.
47. Przewodniczcy organów kolegialnych s obowizani zagwarantowa osobom wymienionym w pkt 39 dostp do uchwa i protokoów obrad.
48. Nie mog by udostpnione czci protokoów obrad objte tajemnic pastwow lub
subow, jeeli osoba domagajca si dostpu do protokou nie ma niezbdnych
uprawnie.
49. Przewodniczcy organów kolegialnych publikuj komunikaty informujce spoeczno
akademick o podjtych uchwaach.
50. Kady organ kolegialny moe, nie naruszajc niniejszych zasad, uchwali wasny
regulamin.
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Zacznik nr 10
REGULAMIN WYBORU REKTORA I PROREKTORÓW
I. Wybory Rektora
1. Terminarz dziaa zmierzajcych do wyboru Rektora okrela uchwaa Senatu podjta
zgodnie z § 70 statutu. Szczegóowy harmonogram tych dziaa okrela uczelniana komisja wyborcza.
2. Lista kandydatów na stanowisko Rektora zostaje otwarta w dniu okrelonym uchwa
Senatu, o której mowa w pkt 1.
3. Prawo zgaszania kandydatur na stanowisko Rektora ma kady pracownik, doktorant
i student Politechniki Warszawskiej, któremu przysuguje czynne prawo wyborcze.
Pisemne zgoszenia kandydatów na Rektora przyjmuje uczelniana komisja wyborcza,
która niezwocznie ogasza nazwiska kandydatów.
4. Po wpyniciu zgoszenia uczelniana komisja wyborcza zwraca si do kandydata
o wyraenie pisemnej zgody na kandydowanie. O wyraeniu lub niewyraeniu zgody
przez kandydata komisja informuje przez ogoszenie.
5. Bezporednio po upywie przewidzianego uchwa Senatu okresu na zgaszania
kandydatów na Rektora uczelniana komisja wyborcza ogasza ostateczn list
kandydatów oraz list osób zgoszonych, które nie wyraziy zgody na kandydowanie.
6. W okresie midzy ogoszeniem listy osób kandydujcych na stanowisko Rektora a dniem
wyborów uczelniana komisja wyborcza organizuje spotkanie lub spotkania przedwyborcze z kandydatami na Rektora oraz podaje do publicznej wiadomoci dane
charakteryzujce kandydatów.
7. W posiedzeniu wyborczym kolegium elektorów bior udzia wycznie elektorzy oraz
czonkowie uczelnianej komisji wyborczej – bez prawa gosu.
8. Do wanoci wyborów niezbdna jest obecno w czasie gosowania 2/3 skadu kolegium
elektorów.
9. Posiedzenie wyborcze kolegium elektorów otwiera przewodniczcy uczelnianej komisji
wyborczej, który:
a) przedstawia list kandydatów na stanowisko Rektora;
b) stwierdza prawomocno posiedzenia wyborczego po sprawdzeniu spenienia wymaga pkt 7 i 8;
c) przeprowadza w gosowaniu jawnym wybór przewodniczcego kolegium elektorów
z grona elektorów niekandydujcych do stanowiska Rektora i przekazuje mu przewodnictwo posiedzenia.
10. Przewodniczcy posiedzenia wyborczego przeprowadza w gosowaniu jawnym wybór:
a) dwóch zastpców przewodniczcego;
b) komisji skrutacyjnej w skadzie piciu osób oraz jej przewodniczcego, sporód jej
czonków;
c) sekretarza posiedzenia wyborczego.
11. Wybór Rektora nastpuje w gosowaniu tajnym, bezwzgldn wikszoci gosów
wanych.
12. Gosowanie przeprowadza si na kartach do gosowania, na których zamieszczona jest
lista kandydatów w porzdku alfabetycznym oraz numer gosowania.
13. Gos na danego kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyrónienie jego nazwiska
na karcie do gosowania. Za wyrónione uwaa si nazwisko kandydata, które nie zostao
skrelone.
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14. Z kadego gosowania komisja skrutacyjna sporzdza protokó podpisany przez
wszystkich czonków komisji. W protokole naley okreli liczb gosujcych oraz liczb
gosów wanych oddanych na kadego z kandydatów. Wyniki gosowania ogasza
przewodniczcy komisji skrutacyjnej.
15. Gos uwaa si za niewany, jeeli:
a) numer gosowania na karcie jest niewaciwy;
b) na karcie jest wyrónione wicej ni jedno nazwisko kandydata;
c) sposób wyrónienia na karcie jest niewaciwy lub niejednoznaczny.
16. Jeeli w gosowaniu aden z kandydatów nie uzyska wymaganej wikszoci gosów,
gosowanie zostaje powtórzone wedug nastpujcych zasad:
a) jeeli kandydatów jest wicej ni piciu, nastpne gosowanie odbywa si na piciu
kandydatów, którzy w poprzednim gosowaniu uzyskali najwiksz liczb gosów;
b) jeeli kandydatów jest czterech lub piciu, nastpne gosowanie odbywa si na trzech
kandydatów, którzy w poprzednim gosowaniu uzyskali najwiksz liczb gosów;
c) jeeli jest trzech kandydatów, nastpne gosowanie odbywa si na dwóch
kandydatów, którzy w poprzednim gosowaniu uzyskali najwiksz liczb gosów;
d) jeeli w gosowaniu kilku kandydatów uzyskao jednakow liczb gosów i wskutek
tego nie mona okreli, których piciu, trzech lub dwóch kandydatów (pkt a, b i c)
uzyskao najwiksz liczb gosów, liczba kandydatów biorcych udzia w nastpnym gosowaniu (pkt a, b i c) zostaje odpowiednio zwikszona;
e) jeeli jest dwóch kandydatów, gosowanie powtarza si na tych samych kandydatów;
f) jeeli jest jeden kandydat, gosowanie powtarza si na tego samego kandydata.
17. Jeeli w nastpnym gosowaniu aden z kandydatów nie uzyska wymaganej wikszoci
gosów to:
a) gdy gosowanie byo powtórzeniem gosowania na dwóch kandydatów (pkt 16e) lub
jednego kandydata (pkt 16f) gosowanie zostaje zakoczone;
b) w pozostaych przypadkach gosowanie powtarza si przy zastosowaniu zasad
okrelonych w pkt 16 a–f.
18. Jeeli w kolejnym gosowaniu aden z kandydatów nie uzyska wymaganej wikszoci
gosów, kontynuuje si postpowanie zgodnie z pkt 17b a do wyboru Rektora lub
zakoczenia gosowania (pkt 17a).
19. Jeeli po kolejnych dwóch gosowaniach na tych samych kandydatów nie nastpi
zmniejszenie liczby kandydatów zgodnie z pkt 16, z listy kandydatów wykrela si osoby,
które otrzymay najmniejsz jednakow liczb gosów. Jeeli wszyscy kandydaci uzyskali
jednakow liczb gosów – gosowanie zostaje zakoczone.
20. Przed kadym kolejnym gosowaniem przewodniczcy posiedzenia podaje aktualn list
kandydatów oraz numer kolejnego gosowania. Komisja skrutacyjna dostarcza elektorom
uaktualnione karty do gosowania.
21. Przewodniczcy zamyka posiedzenie wyborcze kolegium elektorów w przypadku:
a) wyboru Rektora;
b) zakoczenia gosowania (pkt 17a, 18, 19);
c) braku w czasie gosowania kworum przewidzianego w pkt 8.
22. W przypadku okrelonym w pkt 21c uczelniana komisja wyborcza zwouje nastpne
posiedzenie kolegium elektorów w celu kontynuowania wyborów.
23. W przypadkach okrelonych w pkt 21b uczelniana komisja wyborcza zarzdza ponowne
wybory i ustala ich szczegóowy harmonogram. Jeeli terminarz ustalony w uchwale
Senatu, o której mowa w § 70 statutu, nie przewiduje ponownych wyborów, uczelniana
komisja wyborcza wystpuje do Senatu o zmian terminarza.
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24. Z posiedzenia kolegium elektorów sporzdza si protokó przedstawiajcy przebieg
posiedzenia i jego ostateczny wynik. Zacznikami do protokou s protokoy gosowa
sporzdzone przez komisj skrutacyjn.
25. O dokonanym wyborze Rektora przewodniczcy uczelnianej komisji wyborczej
powiadamia niezwocznie ministra waciwego do spraw szkolnictwa wyszego.
26. We wszystkich sprawach dotyczcych procedury wyborczej, nieuregulowanych w statucie
i regulaminie wyborów Rektora, decyduje kolegium elektorów zwyk wikszoci gosów.
II. Wybory prorektorów
27. Uczelniana komisja wyborcza ogasza list kandydatów, zgoszonych przez Rektoraelekta i zwouje w porozumieniu z Rektorem-elektem posiedzenie kolegium elektorów
w celu dokonania wyboru prorektorów.
28. Posiedzenie kolegium elektorów dla wyboru prorektorów odbywa si pod
przewodnictwem przewodniczcego kolegium elektorów lub – w razie nieobecnoci –
jednego z jego zastpców.
29. Postanowienia regulaminu wyboru Rektora stosuje si odpowiednio do wyborów
prorektorów.
30. Gosowanie na kadego kandydata na prorektora przeprowadza si jeden raz. Jeeli
kandydat nie uzyska wikszoci gosów wymaganej w pkt 11, uczelniana komisja
wyborcza zwouje nastpne posiedzenie kolegium elektorów dla przeprowadzenia
gosowania na nastpnego kandydata zgoszonego przez Rektora-elekta.
III. Wybory dziekana i prodziekanów
31. Regulamin wyboru Rektora i prorektorów stosuje si odpowiednio do wyboru dziekana
i prodziekanów. Postanowienia dotyczce uczelnianej komisji wyborczej odnosz si
odpowiednio do wydziaowej komisji wyborczej.
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Zacznik nr 11
TRYB WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW DO ORGANÓW
KOLEGIALNYCH I DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW
1. Wybory poszczególnych grup przedstawicieli mog by porednie. Decyzj w tej sprawie
podejmuje uczelniana komisja wyborcza.
2. Wybory mog odbywa si na zebraniach wyborczych lub przez oddawanie gosów do
urny. Decyzj w tej sprawie podejmuje waciwa komisja wyborcza.
3. Na zebraniu wyborczym przewodniczcy waciwej komisji wyborczej:
a) otwiera zebranie i stwierdza jego prawomocno;
b) przeprowadza w gosowaniu jawnym wybór przewodniczcego zebrania i przekazuje
mu przewodnictwo.
4. Zebranie wyborcze wybiera w gosowaniu jawnym komisj skrutacyjn, a w razie
potrzeby – zastpców przewodniczcego zebrania i sekretarza.
5. Przewodniczcy zebrania wyborczego, jego zastpcy, sekretarz oraz czonkowie komisji
skrutacyjnej, a take czonkowie komisji wyborczej nie mog kandydowa w wyborach.
6. Gosowanie przeprowadza waciwa komisja wyborcza, a gosowanie na zebraniu
wyborczym – przewodniczcy zebrania i komisja skrutacyjna.
7. Gosowanie odbywa si na kartach do gosowania, na których zamieszczona jest lista
kandydatów w porzdku alfabetycznym.
8. Zasady przechodzenia kandydatów do nastpnych gosowa okrela waciwa komisja
wyborcza przed pierwszym gosowaniem.
9. Gos na danego kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyrónienie jego nazwiska
na karcie do gosowania. Za wyrónione uwaa si nazwiska kandydatów, które nie
zostay skrelone.
10. Gos uwaa si za niewany, jeeli:
a) na karcie wyrónionych jest wicej nazwisk ni mandatów do obsadzenia;
b) sposób wyrónienia na karcie jest niewaciwy lub niejednoznaczny.
11. Z wyborów sporzdza si protokó przedstawiajcy przebieg wyborów i ich rezultat.
Protokó z zebrania wyborczego podpisuje przewodniczcy zebrania i komisja
skrutacyjna. W pozostaych wypadkach protokó podpisuj czonkowie waciwej komisji
wyborczej.
12. Komisje wyborcze ogaszaj wyniki wyborów niezwocznie po ich zakoczeniu. Wyniki
poszczególnych gosowa ogaszaj waciwe komisje wyborcze albo komisje
skrutacyjne.
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Zacznik nr 12
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW PRZY ZATRUDNIANIU
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
1. Zatrudnienie nauczycieli akademickich wymaga postpowania konkursowego w przypadkach przewidzianych przez ustaw i statut.
2. Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego ogasza
Rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez
rad tej jednostki.
3. Konkurs na inne stanowisko nauczyciela akademickiego w podstawowej jednostce
organizacyjnej ogasza jej kierownik na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej,
w której nauczyciel ma by zatrudniony zaopiniowany przez rad tej jednostki.
4. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego w pozawydziaowej jednostce
organizacyjnej ogasza Rektor na wniosek kierownika tej jednostki.
5. Konkurs moe by ogoszony po stwierdzeniu potrzeby zatrudnienia i okreleniu
wymaga kwalifikacyjnych niezbdnych do zajcia stanowiska.
6. Ogoszenie konkursu nastpuje przez zamieszczenie informacji o konkursie na:
1) tablicach informacyjnych w Politechnice Warszawskiej;
2) stronie internetowej Politechniki Warszawskiej;
3) stronie internetowej urzdu obsugujcego ministra waciwego do spraw szkolnictwa
wyszego;
4) stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych
naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.
7. Ogoszenie o konkursie powinno okrela wymagania stawiane kandydatowi oraz
wymienia dokumenty, których zoenie jest niezbdne.
8. Okres pomidzy dat ogoszenia konkursu i dat kocow skadania przez kandydatów
dokumentów nie powinien by krótszy ni dwa tygodnie, a w odniesieniu do stanowiska
profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego – jeden miesic.
9. Organ ogaszajcy konkurs powouje komisj konkursow i wyznacza jej przewodniczcego.
10. W skad komisji konkursowej wchodzi od trzech do piciu nauczycieli akademickich oraz
przyszy bezporedni przeoony zatrudnionego.
11. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgoszone na konkurs po przeprowadzeniu
rozmów z kandydatami i po zapoznaniu si z przedstawion dokumentacj.
12. Na wniosek komisji konkursowej rada podstawowej lub pozawydziaowej jednostki
organizacyjnej powouje recenzenta lub recenzentów posiadajcych tytu naukowy
profesora, w tym co najmniej jednego spoza PW, do zaopiniowania dorobku kandydata
ubiegajcego si o stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego.
13. Komisja konkursowa rekomenduje kandydata do zatrudnienia bd stwierdza, e aden
z kandydatów nie spenia stawianych wymaga.
14. Rekomendacja Komisji Konkursowej jest warunkiem wszczcia postpowania
zmierzajcego do zatrudnienia kandydata. Postpowanie to wszczyna kierownik jednostki
organizacyjnej, w której kandydat ma by zatrudniony.
15. Posiedzenia komisji konkursowej s protokoowane.
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Zacznik nr 13
ZASADY PODZIA U I PRZYZNAWANIA NAGRÓD Z 1 % FUNDUSZU NAGRÓD
DLA PRACOWNIKÓW NIEBDCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
§1
Zasady stosuje si do nagród z funduszu, o którym mowa w art. 155 ust. 8 ustawy.
§2
1. Nagrody s przyznawane za:
1) wybitne osignicia w pracy zawodowej;
2) wieloletni wyróniajc postaw w pracy, w szczególnoci wzorowe wypenianie
obowizków, inicjatyw i zaangaowanie w wykonywaniu zada, podnoszenie wydajnoci i jakoci pracy.
2. Przyznajc nagrod uwzgldnia si specyfik pracy na danym stanowisku.
3. Nagrody mog by przyznawane pracownikom, którzy przepracowali w Politechnice
Warszawskiej co najmniej jeden rok.
4. Pracownik traci prawo do nagrody w danym roku w przypadku zastosowania wobec
niego kary za naruszenie porzdku i dyscypliny pracy.
§3
1. Nagrody s przyznawane raz w roku, na pocztku roku akademickiego, za osignicia
z roku poprzedniego.
2. Uroczyste wrczenie nagród odbywa si z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mog by przyznawane i wrczane
w innych terminach ni okrelone w ust. 1 i 2, w szczególnoci w przypadku:
1) odejcia na emerytur lub rent;
2) wykazania przez pracownika przy wykonywaniu powierzonych mu zada szczególnie
duego stopnia osobistego zaangaowania, które zasuguje na niezwoczne wyrónienie;
3) dziaania w warunkach niebezpieczestwa grocego ludziom lub mieniu, a zwaszcza naraenia w takiej sytuacji ycia lub zdrowia.
4. Wysoko nagrody nie powinna by nisza ni czterokrotna wysoko kwoty funduszu
nagród przypadajcej na jednego pracownika Uczelni niebdcego nauczycielem
akademickim i wysza ni pitnastokrotna wysoko tej kwoty.
§4
1. Fundusz nagród tworzy si w wysokoci 1 % planowanych na dany rok wynagrodze
osobowych.
2. Z funduszu nagród, okrelonego w ust. 1, wydziela si rezerw, przeznaczon na nagrody
przyznawane w przypadkach okrelonych w § 3 ust. 3.
3. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni naliczaj, od planowanych wynagrodze
osobowych na dany rok kalendarzowy, fundusz nagród we wasnym zakresie,
pomniejszajc go o rezerw, o której mowa w ust. 2.
4. Wysoko rezerwy, o której mowa w ust. 2, okrela Rektor w drodze zarzdzenia, po
zasigniciu opinii zwizków zawodowych dziaajcych w Uczelni.
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§5
1. Nagrody przyznaje Rektor na wniosek:
1) kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych – dla pracowników tych
jednostek;
2) dyrektora Biblioteki Gównej – dla pracowników Biblioteki;
3) kierowników pozawydziaowych jednostek organizacyjnych – dla pracowników tych
jednostek;
4) kierowników studiów ogólnouczelnianych – dla pracowników tych jednostek;
5) kanclerza – dla pracowników jednostek administracji centralnej podlegych
kanclerzowi.
2. Nagrody dla pracowników jednostek administracji centralnej, podlegych bezporednio
Rektorowi, przyznaje Rektor na wniosek kierowników tych jednostek lub waciwego
prorektora.
3. Rektor moe przyznawa nagrody z rezerwy, o której mowa w § 4 ust. 2, z wasnej
inicjatywy.
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Zacznik nr 14
LUBOWANIE AKADEMICKIE

lubuj:
x
x
x
x
x

strzec godnoci akademickiej i dobrego imienia Politechniki Warszawskiej,
wytrwale zdobywa wiedz i umiejtnoci oraz stale je pogbia,
docieka prawdy, gosi j oraz dawa jej wiadectwo swoim postpowaniem,
przestrzega zasad tolerancji wiatopogldowej,
przyczynia si do pomnaania dorobku spoecznoci akademickiej Politechniki
Warszawskiej.
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Zacznik nr 15
ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCENY
DZIA ALNO CI DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I SPOSÓB JEJ
WYKORZYSTANIA

1. Po zakoczeniu prowadzenia przez nauczyciela akademickiego cyklu zaj
dydaktycznych ze studentami lub doktorantami, wród tych studentów i doktorantów
zbierane s opinie o sposobie prowadzenia zaj.
2. Opinie, o których mowa w pkt. 1, s uzyskiwane w drodze anonimowych ankiet.
3. Ankietyzacja jest przeprowadzana przy zapewnieniu poufnoci i bezpieczestwa
danych osobowych.
4. Ankietyzacji podlegaj wszystkie zajcia dydaktyczne prowadzone na studiach
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
5. Wynik ankietyzacji jest elementem oceny dziaalnoci dydaktycznej nauczyciela
akademickiego, przeprowadzonej przez bezporedniego przeoonego.
6. W przypadku opinii studentów lub doktorantów znaczco niszej od redniej na
wydziale, bezporedni przeoony dokonuje dodatkowej oceny prowadzenia zaj
dydaktycznych przez tego nauczyciela akademickiego.
7. Podsumowania wyniku ankietyzacji s analizowane i oceniane przez rad wydziau
jako ródo informacji sucej doskonaleniu programów ksztacenia i organizacji
dydaktyki.
8. Szczegóowy tryb przeprowadzania ankietyzacji zaj dydaktycznych okrela Rektor
w drodze zarzdzenia.
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Wycig z uchway nr 337/XLVII/2011 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21
grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej – zawierajcy
przepisy przejciowe
§2
Organy jednoosobowe i ich zastpcy oraz organy kolegialne Uczelni wybrane na kadencj 2008 –
2012 peni swoj funkcj do koca kadencji, na któr zostay wybrane.
§3
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nauczyciele akademiccy mianowani przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway
pozostaj mianowani na dotychczasowych stanowiskach, odpowiednio na czas
nieokrelony albo na czas okrelony, wskazany w akcie mianowania, z zastrzeeniem
postanowie ust. 3 – 9.
Nauczyciele akademiccy zatrudnieni przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway na
podstawie umowy o prac, pozostaj zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach,
odpowiednio na czas nieokrelony, na czas pozostay do wykonania okrelonych zada, albo
na czas okrelony, wskazany w umowie o prac, z zastrzeeniem postanowie ust. 3 – 9.
Okres mianowania na stanowisku adiunkta osoby nieposiadajcej stopnia naukowego
doktora habilitowanego, mianowanej na tym stanowisku przed dniem 20 listopada
2003 r., nie powinien przekroczy czterdziestu lat. Wliczeniu podlegaj okresy
mianowania i zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej na stanowisku adiunkta po dniu
31 sierpnia 1984 r.
Dziewicioletni okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadajcej stopnia
naukowego doktora habilitowanego, mianowanego w Politechnice Warszawskiej przed
dniem wejcia w ycie niniejszej uchway na stanowisku adiunkta, moe by przed upywem
tego okresu przeduony, nie wicej ni o 3 lata, o ile uzasadnia to stopie zaawansowania
rozprawy habilitacyjnej i dorobek naukowy, potwierdzony przez rad wydziau.
Rozpoczty przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway czteroletni okres
zatrudnienia na podstawie umowy o prac na stanowisku asystenta osoby nieposiadajcej
stopnia naukowego doktora, która nie bya poprzednio zatrudniona w Politechnice
Warszawskiej na tym stanowisku, moe by przed upywem tego okresu przeduony
o dalsze cztery lata, o ile uzasadnia to ocena jej pracy przeprowadzona w ramach systemu
oceny pracowników, o którym mowa w § 181.
Rozpoczty przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway czteroletni okres
zatrudnienia na podstawie umowy o prac na stanowisku asystenta osoby nieposiadajcej
stopnia naukowego doktora, która bya poprzednio zatrudniona w Politechnice
Warszawskiej na tym stanowisku na okres czterech lat, moe by przed upywem tego
drugiego okresu przeduony, nie wicej ni o jeden rok, w przypadku zoenia rozprawy
doktorskiej i podjcia przez rad wydziau uchway o wyznaczeniu recenzentów.
Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3 – 6, ulegaj przedueniu o czas trwania
urlopu macierzyskiego, dodatkowego urlopu macierzyskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzyskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego,
urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz
o czas trwania suby wojskowej lub suby zastpczej.
Osoby mianowane przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway na stanowiskach:
kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty na podstawie
mianowania pozostaj mianowane na tych stanowiskach.
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9.

Osoba zatrudniona przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway na stanowisku docenta
na podstawie mianowania lub umowy o prac na czas nieokrelony, pozostaje zatrudniona na
tym stanowisku w dotychczasowej formie, jednak nie duej ni do koca roku
akademickiego, w którym ukoczya szedziesity pity rok ycia.
§4

1.

2.

Nauczyciel akademicki, który w dniu wejcia w ycie niniejszej uchway wykonuje
dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadzcego dziaalno
dydaktyczn lub naukowo – badawcz, moe je wykonywa do dnia 1 pa dziernika 2014 r.,
chyba, e uzyska zgod, o której mowa w art. 129 ust. 1 lub 5 ustawy.
W terminie do dnia 1 pa dziernika 2012 r. Uczelnia dostosuje stosunki pracy powstae
przed dniem 1 pa dziernika 2011 roku do wymogów przepisów art. 118 ust. 7 i art. 135
ust. 2 ustawy.
§5

1.

2.

3.

4.
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W terminie 8 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej uchway waciwe organy
Politechniki Warszawskiej dostosuj tre aktów wewntrznych obowizujcych w Uczelni
do treci Statutu w brzmieniu nadanym niniejsz uchwa.
Akty wewntrzne obowizujce w Politechnice Warszawskiej w dniu wejcia w ycie
niniejszej uchway, do czasu dostosowania ich treci do postanowie Statutu w brzmieniu
nadanym niniejsz uchwa, zachowuj moc obowizujc w zakresie niesprzecznym ze
Statutem. W pozostaym zakresie stosuje si bezporednio postanowienia Statutu.
Ogoszone przed dniem wejcia w ycie niniejszej uchway konkursy na stanowiska
nauczycieli akademickich s prowadzone zgodnie z brzmieniem Statutu okrelonym
niniejsz uchwa i stanowi podstaw do zatrudnienia na podstawie Statutu w brzmieniu
okrelonym niniejsz uchwa.
Do ocen okresowych nauczycieli akademickich wszcztych i niezakoczonych przed
dniem wejcia w ycie niniejszej uchway stosuje si postanowienia Statutu w brzmieniu
okrelonym niniejsz uchwa.

Uchwaa nr 138/XLVI/2006
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 20 grudnia 2006 r.

w sprawie wykadni § 45 ust. 2 pkt 10 Statutu PW

Senat Politechniki Warszawskiej, dziaajc na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu PW,
postanowi dokona nastpujcej wykadni § 45 ust. 2 pkt 10 Statutu PW:
Uyte w § 45 ust. 2 pkt 10 Statutu PW okrelenie: „umowy o wspópracy” nie
obejmuje umów, których przedmiotem s wiadczenia jednorazowe lub wiadczenia jednego,
okrelonego rodzaju, w szczególnoci umów o prace badawcze, sprzeday, dostawy, najmu,
dzierawy.

Sekretarz Senatu

Rektor

dr in. Teresa Ostrowska

prof. dr hab. in. Wodzimierz Kurnik

87

Uchwaa nr 310/XLVII/2011
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie wykadni § 25 ust. 1 Statutu PW

Senat Politechniki Warszawskiej, dziaajc na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu PW,
postanowi dokona nastpujcej wykadni § 25 ust. 1 Statutu PW:

§ 25 ust. 1 Statutu PW okrela minimalne wymogi formalnoprawne niezbdne do utworzenia
szkoy jako zwizku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w tym co najmniej
jednego wydziau, ksztaccych na tym samym lub pokrewnych kierunkach studiów.
Postanowienia § 25 ust. 1 Statutu PW nie wyczaj dopuszczalnoci uczestnictwa w tworzeniu
szkoy równie innych jednostek organizacyjnych ni wymienione w zdaniu poprzedzajcym.
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Sekretarz Senatu

Rektor

dr in. Teresa Ostrowska

prof. dr hab. in. Wodzimierz Kurnik

Uchwaa nr 437/XLVII/2012
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wykadni § 43 ust. 4a Statutu Politechniki Warszawskiej

Senat Politechniki Warszawskiej, dziaajc na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu PW,
postanowi dokona nastpujcej wykadni § 43 ust. 4a Statutu PW.

Regua okrelona w § 43 ust. 4a Statutu PW, zgodnie z któr: „ta sama osoba nie moe
by czonkiem Senatu duej ni dwie nastpujce po sobie kadencje” oznacza, e przy
obliczaniu liczby kadencji naley uwzgldnia pene, nastpujce po sobie, kadencje
rozpoczte po dniu 1 pa dziernika 2011 r.

Sekretarz Senatu

Rektor

dr in. Teresa Ostrowska

prof. dr hab. in. Wodzimierz Kurnik
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