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Misja Politechniki Warszawskiej 
 

Politechnika Warszawska, dzia�aj�c pod sw� obecn� nazw� od 1915 roku, przej��a 
dziedzictwo Szko�y Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826 
w Warszawie staraniem Stanis�awa Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawi�zuje 
tak�e do si�gaj�cej roku 1895 tradycji Szko�y Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita 
Wawelberga i Stanis�awa Rotwanda. Kszta�c�c kolejne pokolenia in�ynierów i wnosz�c 
istotny wk�ad w rozwój nauk technicznych, Politechnika Warszawska zyska�a poczesne 
miejsce w kraju i renom� mi�dzynarodow�. 

Historia Politechniki – to nie tylko dokonania w kszta�ceniu akademickim i badaniach 
naukowych, ale to tak�e patriotyczne wychowanie m�odzie�y i zachowanie etosu spo�eczno�ci 
akademickiej. To w�a�nie nakazywa�o tej spo�eczno�ci stawa� w obronie warto�ci 
najwy�szych: suwerenno�ci Rzeczypospolitej, wolno�ci i praw obywatelskich, zasad 
etycznych i warto�ci duchowych kszta�towanych przez wiele wieków polskiej historii. Za t� 
postaw� Politechnika Warszawska nie raz poddawana by�a dotkliwym represjom, pozbawiana 
mo�liwo�ci dzia�ania, a nawet prawa do istnienia – odradza�a si� jednak pod ró�nymi 
nazwami, utrzymuj�c niezale�no�� my�li oraz przywi�zanie do europejskiej tradycji 
uniwersyteckiej. Tak�e dzi� nasza spo�eczno�� nie ustaje w dzia�aniu na rzecz kszta�towania 
patriotyzmu, solidarno�ci, humanizmu i tolerancji u kolejnych pokole� studentów; piel�gnuje 
dziedzictwo i najlepsze tradycje Uczelni; dba o ci�g�o�� systemu uznawanych warto�ci oraz 
o integralno�� swego dorobku. Zachowuj�c polityczn� bezstronno��, Politechnika 
Warszawska utrzymuje sw� to�samo�� instytucji obecnej w �yciu publicznym, troszczy si� 
o dost�pno�� prowadzonych przez siebie studiów, d���c do zapewnienia m�odzie�y mo�liwie 
równych szans edukacyjnych. 

Politechnika Warszawska jest uczelni� akademick�, przygotowuje przysz�e elity spo�eczne: 
ludzi �wiat�ych, o rozleg�ych horyzontach, �wiadomych swych przekona�, ale rozumiej�cych 
i respektuj�cych �wiatopogl�d innych. Kszta�tuje wi�c nie tylko umys�y studentów, ale tak�e 
ich charaktery i w�a�ciwe in�ynierom postawy twórcze, przekazuj�c im zarówno wiedz� jak 
i umiej�tno�ci. Wiedz� przekazuj� najlepiej ci, którzy j� zarazem rozwijaj�, umiej�tno�ci za� 
– ci, którzy sami je zdobyli w praktyce.  

Kszta�cenie i badania naukowe to dzia�ania dla przysz�o�ci wymagaj�ce wizji spo�ecze�stwa, 
wyobra�enia o przysz�ych potrzebach indywidualnych i zbiorowych. Uczelnia musi wi�c 
przewidywa� kierunek, w którym pod��a ludzko�� i zmieniaj� si� – w skali globu – 
zale�no�ci gospodarcze i kulturowe. Tylko rozumiej�c �wiat wspó�czesny i maj�c wizj� 
przysz�o�ci, uczelnia akademicka mo�e pe�ni� funkcj� centrum intelektualnego – o�rodka 
refleksji nad coraz szybciej zmieniaj�c� si� rzeczywisto�ci�. Narastaj�ca z�o�ono�� �wiata 
wymaga, by zakres kszta�cenia i bada� prowadzonych przez uczelni� techniczn� w coraz 
wi�kszym stopniu wykracza� poza klasyczne dziedziny in�ynierii, w kierunku nauk �cis�ych 
i przyrodniczych oraz nauk zwi�zanych z otoczeniem spo�eczno-ekonomicznym. Szybko�� 
zmian powoduje, �e za istotn� cz��� swej misji Politechnika uznaje promowanie kszta�cenia 
ustawicznego i tworzenie do tego w�a�ciwych warunków.  

Politechnika Warszawska jest wspólnot� studentów i nauczycieli. Spoisto�� tej spo�eczno�ci 
potwierdzi�a historia: ilekro� pojawia�o si� wyzwanie – potrzeba wyst�pienia w sprawie 
publicznej lub moment zagro�enia – z dnia na dzie� wygasa�y animozje, milk�y ró�nice 
przekona�; spo�eczno�� ��czy�a si� w my�li i dzia�aniu, a troska o dobro wspólne stawa�a na 
pierwszym miejscu. Wra�liwo�� m�odzie�y nakazuje szczególn� trosk� o fundamentalne 
zasady i system warto�ci. Spo�eczno�� Politechniki musi dostarcza� wzorców dobrych 
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obyczajów w �yciu akademickim i w �yciu publicznym oraz by� szczególnie wyczulona na 
wszelkie przejawy z�a i nieprawo�ci, a zw�aszcza na naruszanie godno�ci osoby ludzkiej albo 
odst�powanie od prawdy w imi� indywidualnych lub grupowych interesów.  

W swoim dzia�aniu Politechnika Warszawska przywi�zuje szczególn� wag� do poszanowania 
praw cz�owieka, praw obywatelskich i swobód akademickich. Ka�dy cz�onek jej spo�eczno�ci 
mo�e wyra�a� swoje my�li, oceny i przekonania, nie zapominaj�c 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 wspó�decydowania 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 wynikaj�ce z niej zobowi�zanie dla kolejnych 
pokole�. Od kadry akademickiej Politechniki oczekuje si�, by nie szcz�dzi�a czasu i uwagi dla 
studentów i doktorantów, dba�a o wiarygodno�� s�owa mówionego i pisanego oraz pami�ta�a 
o imieniu Politechniki przy prowadzeniu bada� naukowych. Od studentów Uczelnia oczekuje 
rzetelno�ci w studiach i w�a�ciwego jej reprezentowania w ka�dym czasie i nie tylko w jej 
murach. Politechnika Warszawska utrzymuje wi�zi ze swoimi absolwentami, oczekuj�c od 
nich godnych postaw w �yciu zawodowym i publicznym, udzia�u w pomna�aniu dorobku 
Uczelni i podtrzymywania jej tradycji.  

Podstaw� dzia�alno�ci akademickiej jest twórczo�� w badaniach naukowych, kszta�ceniu 
i studiowaniu. Postawy twórcze nie mog� si� rozwija� i by� przekazywane nast�pnym 
pokoleniom bez wolno�ci. Politechnika Warszawska musi wi�c by� uczelni� autonomiczn�. 
Odwo�uj�c si� do konstytucyjnej zasady autonomii szkó� wy�szych, ustaw i swego statutu 
jako 	róde� prawa, korzysta ona z samodzielno�ci w okre�laniu i realizacji swej strategii 
i polityki rozwojowej, jednocze�nie przestrzegaj�c zasady jawno�ci na forum publicznym. 
Autonomia daje uprawnienia, ale nak�ada tak�e obowi�zki i odpowiedzialno��. Autonomia to 
prawo do samodzielnego formu�owania misji uczelni i odpowiedzialno�� za kszta�cenie 
zgodne z potrzebami i oczekiwaniami spo�ecznymi; to samodzielno�� w wyborze zada� 
badawczych i odpowiedzialno�� za mienie i �rodki finansowe; to prawo do kszta�towania 
kadry akademickiej i odpowiedzialno�� za rang� nadawanych dyplomów.  

Politechnika Warszawska piel�gnuje wspólnot� i partnerstwo z uczelniami akademickimi 
Warszawy, które s� jej szczególnie bliskie, d���c przy tym do wzajemnego uzupe�niania 
oferty edukacyjnej i badawczej. Politechnika ma tak�e bogat� tradycj� wspó�pracy z innymi 
�rodowiskami akademickimi w kraju i za granic�. Wspó�praca ta przybiera na znaczeniu 
w obliczu coraz szybszych przeobra�e� cywilizacyjnych, zachodz�cych w skali �wiata. 
Politechnika Warszawska, rozpoznawana w Europie i w �wiecie jako warszawski uniwersytet 
technologiczny, systematycznie zwi�ksza swój udzia� w mi�dzynarodowych programach 
edukacyjnych i badawczych.  

 
 Pos�annictwem Politechniki Warszawskiej pozostaje zawsze to, by wiedza i umiej�tno�ci 
zdobywane w jej murach przez m�odzie� oraz nauka uprawiana w Politechnice s�u�y�y 
Cz�owiekowi i Ludzko�ci.  
 
 
 

Misja Politechniki Warszawskiej zosta�a przyj�ta 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 dzia�a na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wy�szym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z pó	n. zm.), zwanej dalej „ustaw�”,  
i innych obowi�zuj�cych 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 dzia�aniach Politechnika Warszawska kieruje si� warto�ciami i zasadami 
okre�lonymi 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 sto�eczne Warszawa. Teren Politechniki 

Warszawskiej okre�la Rektor w porozumieniu z w�a�ciwym organem samorz�du 
terytorialnego.  

4. Oficjalnym skrótem nazwy Politechnika Warszawska jest PW.  
5. Politechnika Warszawska u�ywa nast�puj�cych t�umacze� swojej nazwy na j�zyki obce:  

1) Warsaw University of Technology, w j�zyku angielskim;  
2) Ecole Polytechnique de Varsovie, w j�zyku francuskim;  
3) Universidad Politécnica de Varsovia, w j�zyku hiszpa�skim;  
4) Technische Universität Warschau, w j�zyku niemieckim;  
5) �������� ��������������� �����������, w j�zyku rosyjskim.  

 

§ 4 
1. Wszyscy pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Warszawskiej tworz� 

spo�eczno�� akademick�, po��czon� wspólnot� zada�, praw i obowi�zków.  
2. Spo�eczno�� akademicka uczestniczy w zarz�dzaniu Politechnik� Warszawsk� za 

po�rednictwem pochodz�cych z wyboru organów kolegialnych i organów jedno-
osobowych. W organach kolegialnych s� reprezentowane wszystkie grupy spo�eczno�ci 
akademickiej.  

3. Politechnika Warszawska jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego dzia�ania 
na zasadach okre�lonych w ustawie.  

4. Politechnika Warszawska ma prawo do uchwalenia statutu oraz zmian w statucie, 
wchodz�cych w �ycie z dniem okre�lonym w odpowiedniej uchwale Senatu.  
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§ 5 

1. Do podstawowych zada� Politechniki Warszawskiej, zwanej dalej równie� „Uczelni�”, 
nale�y:  
1) kszta�cenie studentów w celu zdobywania i uzupe�niania wiedzy oraz umiej�tno�ci 

niezb�dnych w pracy zawodowej;  
2) wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialno�ci za pa�stwo polskie, za 

umacnianie zasad demokracji i poszanowania praw cz�owieka;  
3) prowadzenie bada� naukowych i prac rozwojowych oraz �wiadczenie us�ug 

badawczych, w szczególno�ci zwi�zanych z technik�;  
4) kszta�cenie i promowanie kadr naukowych;  
5) upowszechnianie i pomna�anie osi�gni�� nauki, kultury narodowej i techniki, w tym 

gromadzenie i udost�pnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;  
6) prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkole� w celu kszta�cenia nowych 

umiej�tno�ci niezb�dnych na rynku pracy w systemie uczenia si� przez ca�e �ycie; 
7) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;  
8) dzia�anie na rzecz spo�eczno�ci lokalnych i regionalnych; 
9) stwarzanie osobom niepe�nosprawnym warunków do pe�nego udzia�u w procesie 

kszta�cenia i w badaniach naukowych.  
2. Politechnika Warszawska, wykonuj�c zadania okre�lone w ust. 1, wspó�pracuje  

z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz uczestniczy w tworzeniu 
europejskiej przestrzeni szkolnictwa wy�szego.  

 

§ 6 
1. Wyk�ady w Politechnice Warszawskiej s� otwarte.  
2. Politechnika Warszawska nadaje tytu�y zawodowe magistra in�yniera, magistra, in�yniera 

oraz licencjata w zakresie prowadzonych kierunków studiów.  
3. Uprawnione jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej nadaj� stopnie naukowe 

doktora i doktora habilitowanego, a tak�e wyst�puj� o nadanie tytu�u naukowego 
profesora na zasadach okre�lonych przepisami prawa.  

 

§ 7 
Politechnika Warszawska prowadzi dzia�alno�� wydawnicz�, publikuj�c prace naukowe, 
wydaj�c czasopisma i monografie, podr�czniki i skrypty, a tak�e informacje i materia�y 
dotycz�ce dzia�alno�ci Uczelni. Zasady prowadzenia dzia�alno�ci wydawniczej ustala Senat. 
 

§ 8 
1. Politechnika Warszawska jest cz�onkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkó� 

Polskich.  
2. Politechnika Warszawska i jej jednostki organizacyjne mog� uczestniczy� we wspólnych 

przedsi�wzi�ciach edukacyjnych, naukowych, technicznych lub gospodarczych z innymi 
instytucjami krajowymi lub zagranicznymi.  

 

§ 9 
1. Politechnika Warszawska zachowuje trwa�e wi�zi ze swoimi absolwentami, m.in. 

monitoruj�c ich kariery zawodowe w celu dostosowania kierunków studiów i programów 
kszta�cenia do potrzeb rynku, w szczególno�ci analizy otrzymanych informacji dokonuje 
si� po trzech i pi�ciu latach od uko�czenia studiów.  
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2. Politechnika Warszawska troszczy si� o zachowanie pami�ci o zas�u�onych 

pracownikach, absolwentach, doktorantach i studentach.  
3. Senat Politechniki Warszawskiej mo�e nadawa� jednostkom organizacyjnym, gmachom 

i audytoriom imiona osób zas�u�onych oraz uchwala� umieszczenie na terenie Uczelni 
pami�tkowych tablic, rze	b i pomników. Senat mo�e ustali� inne formy uczczenia 
pami�ci osób zas�u�onych.  

4. Zachowaniu i piel�gnowaniu tradycji s�u�y Muzeum Politechniki Warszawskiej, 
gromadz�ce dobra kultury i pami�tki zwi�zane z histori� Uczelni.  

 

§ 10 
1. W Politechnice Warszawskiej mog� dzia�a� organizacje spo�eczne zrzeszaj�ce 

pracowników, doktorantów i studentów.  
2. Organy Uczelni wspó�dzia�aj� ze zwi�zkami zawodowymi w zakresie wynikaj�cym 

z obowi�zuj�cych przepisów prawa.  
 
 
ROZDZIA� 2  
TRADYCJA I ZWYCZAJE  
 
 

§ 11 
1. Dzie� 15 listopada, który upami�tnia wznowienie w 1915 r. dzia�alno�ci Uczelni  

z polskim j�zykiem wyk�adowym, w obecnej siedzibie i pod obecn� nazw�, jest Dniem 
Politechniki Warszawskiej.  

2. Dzie� Politechniki Warszawskiej jest �wi�tem ca�ej spo�eczno�ci akademickiej Uczelni.  
 

§ 12 
1. Politechnika Warszawska ma sztandar, god�o i flag� oraz wielk� piecz�� okr�g��  

z god�em pa�stwowym.  
2. Prawo u�ywania wielkiej piecz�ci przys�uguje wy��cznie Senatowi i Rektorowi.  
3. Sztandar Politechniki Warszawskiej jest uroczystym symbolem Uczelni i jest wystawiany 

podczas podnios�ych uroczysto�ci, w obecno�ci Rektora. Zgod� na u�ycie sztandaru 
wyra�a Rektor. Sztandarowi Politechniki Warszawskiej towarzyszy poczet sztandarowy.  

4. Sztandar Politechniki Warszawskiej jest przedstawiony na fotografii w za��czniku nr 1 do 
statutu. 

5. Wzór i opis god�a Politechniki Warszawskiej jest zamieszczony w za��czniku nr 2 do statutu.  
6. Fotografia flagi Politechniki Warszawskiej jest zamieszczona w za��czniku nr 3 do statutu. 

Zasady u�ywania flagi Politechniki Warszawskiej okre�la Rektor w drodze zarz�dzenia.  
7. Politechnika Warszawska mo�e u�ywa� znaku firmowego. Wzór znaku firmowego 

Politechniki Warszawskiej ustala Senat. Zasady u�ywania znaku firmowego PW okre�la 
Rektor w drodze zarz�dzenia.  

8. Jednostki organizacyjne Politechniki Warszawskiej mog� posiada� w�asne sztandary, 
znaki firmowe i barwy. Zasady u�ywania sztandaru, znaku firmowego i barwy jednostki 
organizacyjnej Uczelni okre�la Rektor w drodze zarz�dzenia.  

9. Sztandar, god�o, flaga, piecz�� okr�g�a, 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 tak�e charakterystyczne 
symbole Uczelni, w tym wizerunek Gmachu G�ównego, wizerunek Du�ej Auli lub jej 
fragmentów, podlegaj� ochronie w zakresie i na zasadach okre�lonych w przepisach prawa.  
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§ 13 

1. Politechnika Warszawska honoruje osoby za ich wybitny wk�ad w rozwój nauki, 
edukacji, techniki i kultury, nadaj�c im tytu� doktora honoris causa Politechniki 
Warszawskiej.  

2. Tytu� doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej nadaje Senat na wniosek rady 
wydzia�u uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

3. Post�powanie poprzedzaj�ce wniosek rady wydzia�u wszczyna Rektor na podstawie 
propozycji dziekana zg�oszonej w porozumieniu z rad� wydzia�u. Rektor mo�e wszcz�� 
post�powanie poprzedzaj�ce wniosek, równie� z w�asnej inicjatywy.  

4. W sprawie zg�oszonej kandydatury Rektor zasi�ga opinii Komitetu Godno�ci 
Honorowych, w którego sk�ad wchodz� byli rektorzy Politechniki Warszawskiej, 
zaproszeni przez Rektora. Komitetowi przewodniczy Rektor.  

5. Po uzyskaniu wst�pnej akceptacji Rektora, uchwa�� w sprawie wyst�pienia z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 2, rada wydzia�u podejmuje bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów.  

6. Wszcz�cie post�powania o nadanie tytu�u doktora honoris causa nast�puje na podstawie 
uchwa�y Senatu podj�tej bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów.  

7. Uchwa�� w sprawie nadania tytu�u doktora honoris causa Senat podejmuje bezwzgl�dn� 
wi�kszo�ci� g�osów, po uzyskaniu opinii wspieraj�cych w�a�ciwych w sprawach 
naukowych organów trzech instytucji, do których Senat zwróci� si� w tej sprawie. 

 
§ 14 

1. Politechnika Warszawska honoruje osoby, którym nada�a stopie� naukowy doktora, 
szczególnie zas�u�one dla Uczelni lub za ich wybitny wk�ad w rozwój nauki, edukacji, 
techniki i kultury uroczystym odnowieniem doktoratu.  

2. Uroczysto�� odnowienia doktoratu odbywa si� na mocy uchwa�y Senatu podj�tej na 
wniosek rady jednostki organizacyjnej posiadaj�cej uprawnienia do nadawania stopnia 
naukowego doktora.  

3. Tryb post�powania w sprawie uroczystego odnowienia doktoratu okre�la Senat. 
 

§ 15 
1. Politechnika Warszawska przyznaje swoim szczególnie zas�u�onym pracownikom lub 

innym osobom, które przyczyni�y si� do rozwoju Uczelni albo przysporzy�y jej dobrego 
imienia i chwa�y, Medal Politechniki Warszawskiej (Alma Mater Bene Merentibus).  

2. Medal Politechniki Warszawskiej przyznaje Kapitu�a Medalu na podstawie regulaminu 
uchwalonego przez Senat. Kapitu�� Medalu Politechniki Warszawskiej powo�uje Senat na 
wniosek Rektora.  

3. Uczelnia nadaje swoim wieloletnim pracownikom oraz innym osobom, które przyczyni�y 
si� do rozwoju Uczelni lub przysporzy�y jej dobrego imienia odznak� Zas�u�ony Dla 
Politechniki Warszawskiej.  

4. Odznak� Zas�u�ony Dla Politechniki Warszawskiej przyznaje Rektor na podstawie 
regulaminu uchwalonego przez Senat.  

5. Senat mo�e ustali� inne formy honorowego wyró�niania osób zas�u�onych dla Uczelni.  
6. Wzory i opisy Medalu Politechniki Warszawskiej oraz odznaki Zas�u�ony Dla 

Politechniki Warszawskiej s� zamieszczone odpowiednio w za��cznikach 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� Zas�u�ony Dla 
Politechniki Warszawskiej przys�uguje prawo noszenia odznaki z god�em Politechniki 
Warszawskiej. Senat mo�e 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, mo�e by� przyznany status honorowego 
profesora Politechniki Warszawskiej.  

2. Osobie niezatrudnionej w Politechnice Warszawskiej, szczególnie przydatnej w realizacji 
zada� statutowych Uczelni, mo�e by� przyznany status honorowego wyk�adowcy 
wydzia�u.  

3. Status honorowego profesora Politechniki Warszawskiej i honorowego wyk�adowcy 
wydzia�u przyznaje Rektor na wniosek dziekana, z�o�ony za zgod� rady wydzia�u.  

4. Szczegó�owe zasady i tryb przyznawania statusu honorowego profesora Politechniki 
Warszawskiej i honorowego wyk�adowcy wydzia�u ustala Rektor w drodze zarz�dzenia.  

 

§ 17 
1. Osoby, którym Politechnika Warszawska nada�a stopie� naukowy doktora, sk�adaj� 

�lubowanie doktora.  
2. Tekst �lubowania doktora jest zamieszczony w za��czniku nr 6 do statutu.  
 

§ 18 
1. W Politechnice Warszawskiej odbywaj� si� uroczyste inauguracje roku akademickiego 

oraz uroczysto�ci wr�czania dyplomów doktora honoris causa, uroczysto�ci odnowienia 
doktoratu, a tak�e uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych.  

2. Inne uroczysto�ci uczelniane odbywaj� si� na mocy uchwa�y Senatu.  
3. Podczas uroczysto�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, s� u�ywane stroje akademickie,  

a Rektor, prorektorzy i dziekani oraz dyrektorzy kolegiów nosz� insygnia pe�nionych 
funkcji.  

4. Forma i barwa strojów akademickich oraz rodzaj insygniów odpowiadaj� 
ukszta�towanym na Politechnice Warszawskiej zwyczajom.  

5. Rektor, prorektorzy i dziekani mog� u�ywa� przys�uguj�cych im strojów oraz insygniów 
pe�nionych funkcji podczas uroczysto�ci akademickich organizowanych poza 
Politechnik� Warszawsk�.  

6. Byli Rektorzy Politechniki Warszawskiej mog�, podczas uroczysto�ci akademickich 
w Politechnice Warszawskiej lub poza Uczelni�, u�ywa� strojów akademickich, których 
form� okre�la Senat.  

7. Pie�ni� wykonywan� tradycyjnie w czasie uroczysto�ci akademickich w Politechnice 
Warszawskiej jest Gaudeamus igitur.  

 

§ 19 
1. Studentom Politechniki Warszawskiej przys�uguje prawo noszenia czapki studenckiej.  
2. Fotografia czapki studenckiej oraz jej opis s� przedstawione w za��czniku nr 7 do statutu.  
 

§ 20 
1. Na terenie Politechniki Warszawskiej mog� si� odbywa�, na zasadach okre�lonych 

przepisami prawa i statutu, zgromadzenia organizowane przez cz�onków spo�eczno�ci 
akademickiej.  

2. Przepisy porz�dkowe dotycz�ce organizowania i odbywania zgromadze� na terenie 
Politechniki Warszawskiej s� zawarte w za��czniku 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� wydzia�y i kolegia.  
 

§ 22 
1. Wydzia� jest powo�any do samodzielnego organizowania i prowadzenia dzia�alno�ci 

dydaktycznej, naukowej i technicznej, zwi�zanej z kierunkiem lub kierunkami studiów,  
w tym studiów mi�dzyobszarowych, oraz z odpowiednimi dyscyplinami naukowymi.  

2. Wydzia� mo�e by� utworzony, gdy b�dzie w nim zatrudnionych co najmniej dwunastu 
nauczycieli akademickich zajmuj�cych stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora 
nadzwyczajnego albo posiadaj�cych stopie� naukowy doktora habilitowanego.  

3. Wydzia� powinien spe�nia� warunki wymagane do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego.  

4. Organem kolegialnym wydzia�u jest rada wydzia�u, a organem jednoosobowym – 
dziekan.  

5. Mienie wydzia�u stanowi wydzielon� cz��� mienia Uczelni.  
6. Wydzia� dysponuje posiadanymi �rodkami finansowymi zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz uchwa�ami Senatu i zarz�dzeniami Rektora.  
 

§ 23 
1. Kolegium jest powo�ane do samodzielnego organizowania i prowadzenia dzia�alno�ci 

dydaktycznej, naukowej i technicznej, zwi�zanej z kierunkiem lub kierunkami studiów 
oraz z odpowiednimi dyscyplinami naukowymi.  

2. Kolegium mo�e by� utworzone, gdy b�dzie w nim zatrudnionych co najmniej sze�ciu 
nauczycieli akademickich zajmuj�cych stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora 
nadzwyczajnego albo posiadaj�cych 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 obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz uchwa�ami Senatu i zarz�dzeniami Rektora.  
 

§ 24 
1. Z zastrze�eniem ust. 2, postanowienia statutu dotycz�ce wydzia�u, jednostek i komórek 

organizacyjnych wydzia�u oraz rady wydzia�u, dziekana i prodziekana stosuje si� 
odpowiednio do kolegium, jego jednostek i komórek organizacyjnych oraz rady, 
dyrektora i zast�pców dyrektora kolegium.  

2. Odnosz�ce si� do wydzia�u postanowienia statutu dotycz�ce wyborów stosuje si� 
odpowiednio do kolegium, chyba �e uchwa�a Senatu, o której mowa w § 70, stanowi 
inaczej.  

 

 

12



   

 
§ 25 

1. W Politechnice Warszawskiej mog� by� tworzone szko�y jako zwi�zki jednostek 
organizacyjnych Uczelni, w tym co najmniej dwóch wydzia�ów, kszta�c�cych na tym 
samym lub pokrewnych kierunkach studiów albo prowadz�cych badania w tej samej lub 
pokrewnej dyscyplinie naukowej. 

2. Szko�a jest powo�ana do prowadzenia dzia�alno�ci dydaktycznej, naukowej i technicznej, 
w szczególno�ci zwi�zanej z kierunkami studiów lub studiami mi�dzyobszarowymi 
prowadzonymi w poszczególnych jej jednostkach organizacyjnych lub wspólnie 
w ramach szko�y.  

3. Szko�a mo�e by� utworzona, gdy prowadzenie dzia�alno�ci w ramach szko�y umo�liwia 
istotne zwi�kszenie efektów lub istotne zmniejszenie kosztów tej dzia�alno�ci.  

4. Szczegó�owe zasady funkcjonowania oraz organizacj� szko�y okre�la jej regulamin 
organizacyjny uchwalony przez Senat na wniosek Rektora.  

5. W stosunkach zewn�trznych szko�a mo�e wyst�powa� na prawach konsorcjum 
naukowego jednostek organizacyjnych tworz�cych szko��. 

 

§ 26 

1. Politechnika Warszawska prowadzi poza swoj� siedzib� fili� o nazwie Politechnika 
Warszawska Filia w P�ocku, zwana dalej „Fili�”. 

2. Fili� kieruje prorektor, który mo�e by� jednocze�nie kierownikiem podstawowej 
jednostki organizacyjnej, wchodz�cej w sk�ad Filii.  

3. Filia dzia�a na podstawie regulaminu organizacyjnego, wydanego przez Rektora na 
wniosek prorektora, o którym mowa w ust. 2, po zasi�gni�ciu opinii Senatu. 

4. Mienie Filii stanowi wydzielon� cze�� mienia Uczelni. Filia dysponuje �rodkami 
finansowymi zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz uchwa�ami Senatu 
i zarz�dzeniami Rektora.  

 

§ 27 
1. Rektor, po zasi�gni�ciu opinii kierowników zainteresowanych podstawowych jednostek 

organizacyjnych Uczelni, mo�e utworzy� – za zgod� Senatu – mi�dzywydzia�ow� 
jednostk� organizacyjn� realizuj�c� wspólne przedsi�wzi�cia dydaktyczne, naukowe lub 
organizacyjne zainteresowanych jednostek.  

2. Jednostka mi�dzywydzia�owa, o której mowa w ust. 1, dzia�a na podstawie regulaminu 
organizacyjnego wydanego przez Rektora po zasi�gni�ciu opinii Senatu.  

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni, za zgod� Rektora, mog� tak�e podejmowa� 
wspólne przedsi�wzi�cia dydaktyczne, naukowe lub organizacyjne inne, ni� okre�lone 
w ust. 1 lub w § 25.  

4. Zasady prowadzenia przedsi�wzi��, o których mowa w ust. 3, okre�la Rektor.  
 

§ 28 
Podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni oraz filie i szko�y tworzy, przekszta�ca 
i likwiduje Rektor, po zasi�gni�ciu opinii Senatu.  
 
 
 
 
 
 

13



   

 
ROZDZIA� 2  
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYDZIA�U  
 
 

§ 29 
1. Jednostkami organizacyjnymi wydzia�u mog� by� instytuty, katedry i zak�ady.  
2. W instytucie mog� by� tworzone zak�ady.  
 

§ 30 
Rada wydzia�u okre�la zadania jednostek organizacyjnych wchodz�cych w sk�ad wydzia�u 
i sprawuje nadzór nad ich realizacj�.  
 

§ 31 
1. Instytut jest powo�any do organizowania i prowadzenia w ramach wydzia�u dzia�alno�ci 

dydaktycznej, naukowej i technicznej.  
2. Instytut mo�e by� utworzony, gdy b�dzie w nim zatrudnionych co najmniej o�miu 

nauczycieli akademickich zajmuj�cych stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora 
nadzwyczajnego albo posiadaj�cych stopie� naukowy doktora habilitowanego.  

3. Mienie instytutu stanowi wydzielon� cz��� mienia wydzia�u.  
4. Instytut dysponuje posiadanymi �rodkami finansowymi zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz ustaleniami organów Uczelni.  
 

§ 32 
1. Katedra jest powo�ana do organizowania i prowadzenia dzia�alno�ci naukowej, 

dydaktycznej i technicznej zwi�zanej z okre�lon� szko�� naukow�.  
2. Katedra mo�e by� utworzona, gdy b�dzie w niej zatrudnionych co najmniej o�miu 

nauczycieli akademickich, w tym trzy osoby posiadaj�ce 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� wydzia�u, mo�e wyrazi� zgod� na obni�enie wymaga�, o których mowa w ust. 2.  

 

§ 33 
1. Zak�ad jest powo�any do organizowania i prowadzenia dzia�alno�ci dydaktycznej, 

naukowej i technicznej zwi�zanej z przedmiotem lub grup� przedmiotów kszta�cenia 
prowadzonych w jednostce organizacyjnej, w sk�ad której wchodzi zak�ad.  

2. Zak�ad mo�e by� utworzony, gdy b�dzie w nim zatrudnionych co najmniej pi�ciu 
nauczycieli akademickich, w tym dwie osoby na stanowisku profesora zwyczajnego lub 
profesora nadzwyczajnego albo posiadaj�ce stopie� naukowy doktora habilitowanego.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Senat, na wniosek dziekana zaopiniowany przez 
rad� wydzia�u, mo�e wyrazi� zgod� na obni�enie wymaga�, o których mowa w ust. 2. 

  

§ 34 
Na wydziale i w jednostkach organizacyjnych wydzia�u oraz w kolegium mog� by� tworzone 
komórki organizacyjne, w szczególno�ci zespo�y dydaktyczne i zespo�y badawcze oraz 
laboratoria, pracownie i warsztaty.  
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§ 35 

1. Instytuty, katedry i zak�ady tworzy, przekszta�ca i likwiduje Rektor na wniosek dziekana 
zaopiniowany przez rad� wydzia�u, po zasi�gni�ciu opinii Senatu. 

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w § 34, tworzy, przekszta�ca i likwiduje 
dziekan, po zasi�gni�ciu opinii rady wydzia�u. Utworzenie, przekszta�cenie lub likwidacja 
komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych wydzia�u nast�puje na wniosek 
kierownika w�a�ciwej jednostki organizacyjnej wydzia�u. 

 
 
ROZDZIA� 3  
INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
 
 

§ 36 
1. Studium ogólnouczelniane jest pozawydzia�ow� jednostk� organizacyjn� powo�an� do 

wykonywania wspólnych dla ca�ej Uczelni zada� dydaktycznych, s�u��cych zdobywaniu 
i rozwijaniu wiedzy i umiej�tno�ci z zakresu wykszta�cenia ogólnego, w tym znajomo�ci 
j�zyków obcych, lub s�u��cych podnoszeniu sprawno�ci fizycznej.  

2. Studium ogólnouczelniane dzia�a na podstawie regulaminu organizacyjnego wydanego 
przez Rektora po zasi�gni�ciu opinii Senatu.  

3. Mienie studium ogólnouczelnianego stanowi wydzielon� cz��� mienia Uczelni.  
4. Studium dysponuje posiadanymi �rodkami finansowymi zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz uchwa�ami Senatu i zarz�dzeniami Rektora.  
 

§ 37 
Studium ogólnouczelniane tworzy, przekszta�ca i likwiduje Rektor po zasi�gni�ciu opinii 
Senatu.  
 

§ 38 
1. W Politechnice Warszawskiej mog� by� tworzone jednostki organizacyjne inne ni� 

okre�lone w rozdziale 2, wykonuj�ce zadania naukowe, dydaktyczne, do�wiadczalne lub 
us�ugowe.  

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekszta�ca i likwiduje 
Rektor po zasi�gni�ciu opinii Senatu. Utworzenie, przekszta�cenie lub zlikwidowanie 
tych jednostek na wydziale nast�puje na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad� 
wydzia�u.  

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, dzia�aj� na podstawie regulaminów organizacyjnych 
wydanych przez Rektora po zasi�gni�ciu opinii Senatu, a w odniesieniu do jednostek 
wydzia�owych – tak�e po zasi�gni�ciu opinii rady wydzia�u.  

4. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, wykazuj�ce ujemny wynik finansowy 
przez okres d�u�szy ni� jeden rok s� przekszta�cane lub likwidowane przez Rektora po 
zasi�gni�ciu opinii Senatu. 

 

§ 39 
1. Zadania oraz zasady i tryb tworzenia jednostek organizacyjnych systemu biblioteczno-

informacyjnego okre�laj� przepisy dzia�u VIII statutu.  
2. Zadania oraz zasady i tryb tworzenia administracyjnych i gospodarczych jednostek 

organizacyjnych okre�laj� przepisy dzia�u IX statutu.  
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ROZDZIA� 4  
PRZEPISY WSPÓLNE DOTYCZ�CE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 
 

§ 40 
Utworzenie jednostki organizacyjnej mo�e nast�pi� jedynie wraz z okre�leniem 	róde� 
finansowania dzia�alno�ci tworzonej jednostki.  
 

§ 41 
Jednostka organizacyjna niespe�niaj�ca warunków statutowych wymaganych do jej 
utworzenia przez okres d�u�szy ni� dwa lata, jest przekszta�cana lub likwidowana. Decyzj� 
w tej sprawie podejmuje Rektor po zasi�gni�ciu opinii Senatu.  
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DZIA� III  
ORGANY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 
ROZDZIA� 1  
PRZEPISY OGÓLNE  
 
 

§ 42 
1. Organami kolegialnymi Politechniki Warszawskiej s�: Senat, rady wydzia�ów 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 wrze�nia w roku wyborów, a ko�czy 31 sierpnia w roku, w którym up�ywa kadencja.  
2. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych 

okre�laj� odpowiednio regulamin samorz�du studentów i regulamin samorz�du 
doktorantów.  

3. Cz�onkowie organów kolegialnych Politechniki Warszawskiej nie mog� pe�ni� funkcji 
organu jednoosobowego innej uczelni, mie� statusu za�o	yciela uczelni niepublicznej lub 
statusu cz�onka organu osoby prawnej b�d�cej za�o	ycielem uczelni niepublicznej.  

4. Funkcji organu jednoosobowego Politechniki Warszawskiej lub jego zast�pcy nie mo	e 
pe�ni� osoba pe�ni�ca funkcj� organu jednoosobowego lub jego zast�pcy w innej uczelni 
albo b�d�ca za�o	ycielem uczelni niepublicznej.  

4a. Ta sama osoba nie mo	e by� cz�onkiem Senatu d�u	ej ni	 dwie nast�puj�ce po sobie 
kadencje. Nie dotyczy to osób wchodz�cych w sk�ad Senatu w zwi�zku z pe�nieniem 
funkcji organu jednoosobowego Uczelni. 

5. Zasady dzia�ania organów kolegialnych Politechniki Warszawskiej zawiera za��cznik nr 9 
do statutu.  

 
 
ROZDZIA� 2  
SENAT  
 
 

§ 44 
Senat jest najwy	szym organem kolegialnym Politechniki Warszawskiej.  
 

§ 45 
1. Senat:  

1) ustala g�ówne kierunki dzia�alno�ci i zasady dzia�ania Politechniki Warszawskiej;  
1a) uchwala strategi� rozwoju Uczelni opracowan� przez Rektora; 
2) sprawuje nadzór nad dzia�alno�ci� Politechniki Warszawskiej i dzia�alno�� t� ocenia;  
3) ustala wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie 

wykonywania podstawowych zada� Uczelni okre�lonych w § 5;  
4) zatwierdza roczne sprawozdania Rektora z dzia�alno�ci Politechniki Warszawskiej 

oraz ocenia dzia�alno�� Rektora;  
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5) decyduje lub wyra�a opini� we wszystkich sprawach przewidzianych przez przepisy 

prawa lub statut;  
5a) wyra�a opini� w sprawie utworzenia podstawowej jednostki organizacyjnej oraz filii 

i szko�y; 
6) wyra�a opini� spo�eczno�ci akademickiej Politechniki Warszawskiej we wszystkich 

sprawach, którymi spo�eczno�� ta jest zainteresowana;  
7) wyra�a opini� w sprawach przed�o�onych przez Rektora, rad� podstawowej jednostki 

organizacyjnej albo cz�onków Senatu, w liczbie 1/5 statutowego sk�adu Senatu.  
2. Do kompetencji Senatu nale�y w szczególno�ci:  

1) uchwalanie Statutu Politechniki Warszawskiej i dokonywanie jego wyk�adni;  
2) uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich, regulaminu 

studiów podyplomowych oraz zasad przyj�� na studia i na studia doktoranckie;  
2a) okre�lanie liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kie-runkach 

studiów;  
3) sprawowanie nadzoru nad realizacj� planu rzeczowo-finansowego Uczelni;  
4) okre�lanie zasad ustalania zakresu obowi�zków nauczycieli akademickich, rodzajów 

zaj�� dydaktycznych obj�tych zakresem tych obowi�zków, wymiaru zada� 
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin 
dydaktycznych;  

5) ustalanie zasad rozdzia�u �rodków z bud�etu pa�stwa na poszczególne cele,  
6) okre�lanie zasad polityki kadrowej;  
7) okre�lanie trybu udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom akademickim;  
8) okre�lanie 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) wyra�anie zgody na zawieranie przez Rektora umów o wspó�pracy Politechniki 

Warszawskiej z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granic�;  
11) ustalanie zasad nabywania, zbywania i obci��ania papierów warto�ciowych w zakresie 

nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami 
warto�ciowymi;  

12) rozpatrywanie odwo�a� od decyzji rad podstawowych jednostek organizacyjnych;  
13) rozpatrywanie skarg na dzia�alno�� Rektora, wnoszonych przez cz�onków Senatu.  

3. Do kompetencji Senatu nale�y tak�e:  
1) (uchylony); 
2) tworzenie i likwidacja kierunku studiów i studiów mi�dzyobszarowych; 
2a) uchwalanie efektów kszta�cenia studiów prowadzonych w Uczelni;  
3) zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych Uczelni zgodnie z przepisami ustawy 

o finansach publicznych i ustawy o rachunkowo�ci;  
4) uchylanie uchwa� rad podstawowych jednostek organizacyjnych sprzecznych 

z przepisami prawa, statutem lub wa�nymi interesami Politechniki Warszawskiej;  
5) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachun-

kowo�ci;  
6) wyra�anie zgody na:  

a) nabycie, zbycie lub obci��enie mienia o warto�ci okre�lonej w statucie,  
b) przyst�pienie do spó�ki, spó�dzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz 

utworzenie spó�ki lub fundacji.  
4. Uchwa�y w sprawach, o których mowa w ust. 3, Senat podejmuje bezwzgl�dn� 

wi�kszo�ci� g�osów.  
5. Senat podejmuje uchwa�y na wniosek Rektora, komisji senackiej lub co najmniej pi�ciu 

cz�onków Senatu. 
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6. W sprawach osobowych Senat podejmuje uchwa�y w g�osowaniu tajnym, bezwzgl�dn� 

wi�kszo�ci� g�osów wa�nych. 
 

§ 46 
1. W szczególnych przypadkach Senat, dzia�aj�c w trybie przewidzianym dla uchwalenia 

statutu, mo�e na wniosek innego organu Politechniki Warszawskiej lub z w�asnej 
inicjatywy zawiesi� na czas okre�lony, w ca�o�ci lub w cz��ci, obowi�zywanie przepisu 
statutowego w odniesieniu do konkretnej sprawy, o ile takie zawieszenie nie narusza 
przepisów prawa.  

2. Podejmuj�c uchwa�� zgodnie z ust. 1, Senat okre�la zasady post�powania w sprawie, 
której uchwa�a dotyczy.  

 

§ 47 
Uchwa�y Senatu podj�te w sprawach nale��cych do zakresu jego kompetencji, s� wi���ce dla 
Rektora i innych organów Politechniki Warszawskiej oraz wszystkich cz�onków spo�eczno�ci 
akademickiej.  
 

§ 48 
1. Senat Politechniki Warszawskiej liczy 68 cz�onków.  
2. W sk�ad Senatu wchodz�:  

1) Rektor, jako przewodnicz�cy;  
2) prorektorzy;  
3) dziekani oraz dyrektorzy kolegiów;  
4) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadaj�cych tytu� naukowy profesora lub 

stopie� naukowy doktora habilitowanego wybrani z ich grona w liczbie wynikaj�cej 
z ró�nicy mi�dzy ogóln� liczb� cz�onków Senatu, a sum� liczby cz�onków Senatu, 
o których mowa w pkt 1 – 3 i 5 – 8;  

5) dwunastu przedstawicieli pozosta�ych nauczycieli akademickich;  
6) sze�ciu przedstawicieli pozosta�ych pracowników Uczelni wybranych z grona 

pracowników tej grupy pracuj�cych w jednostkach organizacyjnych zatrudniaj�cych 
nauczycieli akademickich oraz z grona pozosta�ych 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, ka�dy przedstawiciel 
danej grupy jest zatrudniony w innej jednostce organizacyjnej Uczelni.  

4. Nauczyciele akademiccy posiadaj�cy tytu� naukowy profesora lub stopie� naukowy 
doktora habilitowanego stanowi� wi�cej ni� po�ow� sk�adu Senatu, nie wi�cej jednak ni� 
trzy pi�te.  

5. W posiedzeniach Senatu uczestnicz� z g�osem doradczym:  
1) kanclerz;  
2) kwestor;  
3) audytor wewn�trzny;  
4) dyrektor Biblioteki G�ównej; 
5) przedstawiciele zwi�zków zawodowych dzia�aj�cych w Politechnice Warszawskiej, po 

jednym z ka�dego zwi�zku. 
6. Rektor mo�e zaprasza� na posiedzenia Senatu inne osoby z w�asnej inicjatywy lub na 

wniosek Senatu.  
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§ 49 

1. Senat powo�uje sta�e i dora	ne komisje senackie. Zadaniem sta�ych komisji senackich jest 
opiniowanie i przygotowywanie wniosków odnosz�cych si� do okre�lonego obszaru 
dzia�alno�ci Uczelni. Dora	ne komisje senackie s� powo�ywane dla rozpatrzenia 
okre�lonej sprawy. 

2. Sta�ymi komisjami senackimi s�:  
1) Senacka Komisja ds. Kszta�cenia;  
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. Wspó�pracy z Zagranic�;  
7) Senacka Komisja ds. Etyki Zawodowej;  
8) Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji.  

3. Przewodnicz�cego komisji senackiej spo�ród cz�onków Senatu powo�uje, na wniosek 
Rektora, Senat bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów.  

4. Cz�onków komisji senackich Senat wybiera bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów. 
Cz�onkowie Senatu stanowi� co najmniej po�ow� sk�adu komisji senackich 
wymienionych w ust. 2 pkt 1 – 6, komisje te licz� nie wi�cej ni� dwadzie�cia pi�� osób. 

5. Powo�anie sta�ych komisji senackich powinno nast�pi� w ci�gu dwóch miesi�cy po 
rozpocz�ciu kadencji Senatu. 

6. Kadencja komisji senackiej rozpoczyna si� z chwil� wyboru cz�onków komisji, a ko�czy 
si� z up�ywem kadencji Senatu. 

7. Kadencja komisji dora	nej ko�czy si� z chwil� podj�cia przez Senat uchwa�y 
stwierdzaj�cej wykonanie przez komisj� powierzonego jej zadania lub z up�ywem 
kadencji Senatu.  
 

§ 50 
Cz�onkowie Senatu maj� prawo wyst�powa� z interpelacjami do Rektora.  
 
 
ROZDZIA� 3  
KONWENT  
 
 

§ 51 
1. W Politechnice Warszawskiej dzia�a Konwent, który wspiera i promuje Uczelni�.  
2. Do kompetencji Konwentu nale�y w szczególno�ci:  

1) wyra�anie opinii o kierunkach dzia�ania Uczelni;  
2) wspieranie Politechniki Warszawskiej w dzia�alno�ci na rzecz jej rozwoju;  
3) wyra�anie opinii o dzia�alno�ci dydaktycznej i badawczej Politechniki Warszawskiej;  
4) wyra�anie opinii w sprawach dotycz�cych wspó�pracy Politechniki Warszawskiej 

z gospodark�.  
 

§ 52 
1. W sk�ad Konwentu mog� wchodzi� w szczególno�ci przedstawiciele: organów 

administracji rz�dowej, organów samorz�du terytorialnego, organizacji pozarz�dowych, 
przedsi�biorstw i instytucji finansowych, organizacji absolwentów i przyjació� Poli-
techniki Warszawskiej oraz �rodowisk nauki i kultury.  
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2. Liczba cz�onków Konwentu nie jest wi�ksza od jednej trzeciej liczby cz�onków Senatu.  
3. Cz�onków Konwentu powo�uje imiennie Senat na wniosek Rektora. Kadencja Konwentu 

ko�czy si� z ko�cem kadencji Senatu.  
4. Pracami Konwentu kieruje przewodnicz�cy. Przewodnicz�cego wybiera Konwent na 

swoim posiedzeniu, w obecno�ci co najmniej 2/3 sk�adu. Przewodnicz�cym Konwentu 
nie mo�e by� pracownik Politechniki Warszawskiej.  

5. Konwent dzia�a zgodnie z przyj�tym przez siebie regulaminem, zatwierdzonym przez Senat.  
 

§ 53 
1. Posiedzenia Konwentu powinny si� odbywa� nie rzadziej ni� raz w roku i s� zwo�ywane 

przez przewodnicz�cego z jego inicjatywy lub na wniosek:  
1) Rektora;  
2) cz�onków Konwentu w liczbie nie mniejszej ni� 1/5 sk�adu.  

2. W posiedzeniach Konwentu uczestniczy Rektor.  
 
 
ROZDZIA� 4  
REKTOR I PROREKTORZY  
 
 

§ 54 
1. Rektor kieruje dzia�alno�ci� Politechniki Warszawskiej, a w szczególno�ci:  

1) reprezentuje Politechnik� Warszawsk� na zewn�trz;  
1a) opracowuje i realizuje strategi� rozwoju Uczelni; 
2) zwo�uje posiedzenia Senatu i przewodniczy jego posiedzeniom z wyj�tkiem punktu 

porz�dku obrad posiedze�, na których jest oceniana jego dzia�alno��;  
3) przedstawia Senatowi sprawy wymagaj�ce rozstrzygni�cia przez ten organ;  
4) zapewnia realizacj� uchwa� Senatu;  
5) sk�ada Senatowi roczne sprawozdania z dzia�alno�ci Politechniki Warszawskiej;  
6) okre�la zakres dzia�ania prorektorów;  
7) powo�uje komisje rektorskie oraz pe�nomocników Rektora;  
8) sprawuje nadzór nad dzia�alno�ci� jednostek organizacyjnych Uczelni;  
8a) sprawuje nadzór nad wdro�eniem i doskonaleniem uczelnianego systemu 

zapewnienia jako�ci kszta�cenia; 
9) tworzy, przekszta�ca i znosi jednostki organizacyjne Uczelni wskazane w statucie;  
10) sprawuje nadzór nad administracj� i gospodark� Uczelni;  
11) podejmuje decyzje dotycz�ce mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia 

lub obci��enia mienia, do wysoko�ci okre�lonej w art. 90 ust. 4 ustawy; 
12) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpiecze�stwa na terenie Uczelni;  
13) dzia�a na rzecz zapewnienia w�a�ciwych warunków funkcjonowania Uczelni;  
14) jest prze�o�onym wszystkich pracowników Uczelni oraz prze�o�onym i opiekunem 

studentów i doktorantów;  
15) dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych i zdrowotnych pracowników, stu-

dentów i doktorantów;  
16) podejmuje, za zgod� Senatu, decyzje w sprawach wspó�pracy Politechniki 

Warszawskiej z instytucjami naukowymi i gospodarczymi w kraju i za granic�;  
17) rozpatruje odwo�ania od decyzji dziekanów, dyrektorów kolegiów i kanclerza;  
18) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotycz�cych Politechniki Warszawskiej, 

niezastrze�onych przez ustaw� lub statut do kompetencji innych organów Uczelni lub 
kanclerza.  
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2. Rektor mo�e tworzy� podleg�e mu bezpo�rednio jednostki i komórki organizacyjne oraz 

stanowiska pracy. Utworzenie, przekszta�cenie i zlikwidowanie takiej jednostki lub 
komórki organizacyjnej, w zakresie niewynikaj�cym bezpo�rednio z wymaga� przepisów 
prawa, nast�puje po zasi�gni�ciu opinii Senatu.  

3. Rektor mo�e w formie pisemnej upowa�nia� imiennie pracowników Uczelni do 
podejmowania okre�lonych czynno�ci prawnych lub do sk�adania o�wiadcze� woli 
w ustalonym zakresie.  

 

§ 55 
1. Rektor zawiesza wykonanie uchwa�y Senatu niezgodnej z przepisami prawa lub statutu 

albo naruszaj�cej wa�ny interes Uczelni i w terminie czternastu dni zwo�uje posiedzenie 
Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwa�y. Je�li Senat nie zmieni albo nie uchyli 
uchwa�y sprzecznej z przepisami prawa, Rektor przekazuje j� ministrowi w�a�ciwemu do 
spraw szkolnictwa wy�szego. W pozosta�ych przypadkach uchwa�a wchodzi w �ycie, 
je�li Senat wypowie si� za jej utrzymaniem wi�kszo�ci� co najmniej 3/4 g�osów, 
w obecno�ci co najmniej 2/3 statutowego sk�adu.  

2. Rektor uchyla decyzj� dziekana lub dyrektora kolegium sprzeczn� z ustaw�, statutem, 
uchwa�� Senatu, uchwa�� rady wydzia�u lub kolegium, regulaminami lub innymi 
przepisami wewn�trznymi Uczelni albo naruszaj�c� wa�ny interes Politechniki War-
szawskiej.  

 

§ 56 
1. Funkcj� Rektora mo�e pe�ni� nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice 

Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy, posiadaj�cy tytu� naukowy profesora 
lub stopie� naukowy doktora habilitowanego.  

2. Rektorowi przys�uguje tytu� honorowy Magnificencji.  
3. Funkcj� prorektora mo�e pe�ni� nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice 

Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy, posiadaj�cy tytu� naukowy profesora 
lub stopie� naukowy doktora habilitowanego.  

 
 
ROZDZIA� 5  
RADA WYDZIA�U  
 
 

§ 57 
Rada wydzia�u jest najwy�szym organem kolegialnym wydzia�u.  
 

§ 58 
1. Rada wydzia�u:  

1) ustala ogólne kierunki dzia�alno�ci wydzia�u;  
1a) uchwala strategi� rozwoju wydzia�u, zgodn� ze strategi� rozwoju Uczelni; 
2) sprawuje nadzór nad dzia�alno�ci� wydzia�u i jego jednostek organizacyjnych;  
3) podejmuje decyzje, wyra�a opinie i wyst�puje z wnioskami we wszystkich sprawach 

przewidzianych przez przepisy prawa lub statutu;  
4) podejmuje uchwa�y w sprawach dotycz�cych wydzia�u, niezastrze�onych do 

kompetencji innych organów Uczelni;  
5) wyra�a opini� spo�eczno�ci akademickiej wydzia�u we wszystkich sprawach, którymi 

spo�eczno�� ta jest zainteresowana.  
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2. Do kompetencji rady wydzia�u nale�y w szczególno�ci:  

1) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia kierunków studiów na 
wydziale;  

2) okre�lanie programów studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat efektami 
kszta�cenia i innymi wytycznymi Senatu, po zasi�gni�ciu opinii wydzia�owego 
organu uchwa�odawczego samorz�du studentów; 

2a) uchwalanie wniosków w sprawie tworzenia i znoszenia studiów doktoranckich na 
wydziale; 

3) okre�lanie programów studiów doktoranckich, zgodnie z uchwalonymi przez Senat 
efektami kszta�cenia i innymi wytycznymi Senatu, po zasi�gni�ciu opinii 
wydzia�owego organu uchwa�odawczego samorz�du doktorantów;  

4) okre�lanie, zgodnie z uchwalonymi przez Senat efektami kszta�cenia, programów 
studiów podyplomowych oraz kursów dokszta�caj�cych; 

5) uchwalanie projektów zasad i trybu przyjmowania na studia prowadzone na wydziale;  
6) powo�ywanie na wniosek dziekana komisji rekrutacyjnych do spraw przyj�� na studia 

prowadzone na wydziale, za wyj�tkiem studiów doktoranckich; 
7) sprawowanie nadzoru nad prawid�ow� realizacj� i w�a�ciwym poziomem dzia�alno�ci 

dydaktycznej na wydziale;  
8) upowa�nianie pracowników Politechniki Warszawskiej do kierowania pracami 

dyplomowymi;  
9) sprawowanie nadzoru nad dzia�alno�ci� naukow� wydzia�u oraz rozwojem 

naukowym i dydaktycznym jego pracowników;  
10) nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz podejmowanie 

odpowiednich uchwa� w post�powaniu o nadanie tytu�u naukowego profesora – 
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;  

11) dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników, doktorantów i studentów wydzia�u 
oraz wypowiadanie si� w sprawach etyki zawodowej;  

12) uchwalanie planów rzeczowo-finansowych wydzia�u i ustalanie zasad gospo-
darowania �rodkami przyznanymi wydzia�owi;  

13) ocena dzia�alno�ci dziekana oraz zatwierdzanie rocznych sprawozda� dziekana 
z dzia�alno�ci wydzia�u;  

14) uchwalanie, w razie potrzeby, regulaminu dzia�ania wydzia�u i opiniowanie 
regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych wchodz�cych w sk�ad 
wydzia�u, tworzonych w trybie okre�lonym w § 38 statutu;  

15) rozpatrywanie skarg na dzia�alno�� dziekana wnoszonych przez cz�onków rady 
wydzia�u;  

16) opiniowanie wniosków w sprawach nagród i odznacze�.  
3. Rada wydzia�u mo�e powo�ywa� sta�e i dora	ne komisje oraz okre�la� ich sk�ad i za-

dania.  
4. Rada wydzia�u mo�e przekazywa� dziekanowi lub powo�anym przez siebie komisjom 

cz��� swoich kompetencji, które nie s� ustawowo zastrze�one dla rady.  
5. Rada wydzia�u podejmuje uchwa�y na wniosek Rektora, dziekana, komisji rady lub co 

najmniej pi�ciu cz�onków rady. 
6. W sprawach osobowych rada wydzia�u podejmuje uchwa�y w g�osowaniu tajnym, 

bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów wa�nych. 
 

§ 59 
Uchwa�y rady wydzia�u, podj�te w sprawach nale��cych do zakresu jej kompetencji, s� 
wi���ce dla dziekana i wszystkich cz�onków spo�eczno�ci akademickiej wydzia�u.  
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§ 60 

1. Od uchwa� rady wydzia�u przys�uguje dziekanowi odwo�anie do Senatu.  
2. Odwo�anie wnosi si� – za po�rednictwem rady wydzia�u – w terminie czternastu dni od 

dnia og�oszenia uchwa�y lub dor�czenia jej osobie zainteresowanej.  
 

§ 61 
1. W sk�ad rady wydzia�u wchodz�:  

1) dziekan, jako przewodnicz�cy;  
2) prodziekani, w tym jeden w�a�ciwy do spraw studenckich;  
3) nauczyciele akademiccy posiadaj�cy tytu� naukowy profesora lub stopie� naukowy 

doktora habilitowanego zatrudnieni na wydziale w pe�nym wymiarze czasu pracy; 
4) przedstawiciele pozosta�ych 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 wi�kszej ni� 16 % sk�adu rady wydzia�u;  

5) przedstawiciele pozosta�ych pracowników wydzia�u, wybrani z ich grona, w liczbie 
nie mniejszej ni� 4 % i nie wi�kszej ni� 10 % sk�adu rady wydzia�u, zatrudnieni na 
wydziale w pe�nym wymiarze czasu pracy;  

6) przedstawiciele studentów wydzia�u, wybrani z ich grona, w liczbie nie mniejszej ni� 
19 %, w tym przewodnicz�cy wydzia�owej rady samorz�du studentów;  

7) przedstawiciele doktorantów wydzia�u, wybrani z ich grona w liczbie nie wi�kszej ni� 
1 % sk�adu rady wydzia�u, ale nie mniej ni� jedna osoba, w tym przewodnicz�cy 
wydzia�owej rady samorz�du doktorantów.  

2. Nauczyciele akademiccy posiadaj�cy tytu� naukowy profesora lub stopie� naukowy 
doktora habilitowanego stanowi� wi�cej ni� po�ow� statutowego sk�adu rady wydzia�u.  

3. Dok�adn� liczb� przedstawicieli okre�lonych w ust. 1 pkt 4 i 5 ustala ust�puj�ca rada 
wydzia�u.  

4. W posiedzeniach rady wydzia�u uczestnicz� z g�osem doradczym przedstawiciele 
zwi�zków zawodowych dzia�aj�cych na wydziale, po jednym z ka�dego zwi�zku.  

5. Dziekan mo�e zaprasza� na posiedzenia rady wydzia�u inne osoby z w�asnej inicjatywy 
lub na wniosek rady wydzia�u, w tym emerytowanych nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na wydziale przed przej�ciem na emerytur� na stanowisku profesora 
zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego.  

 

§ 62 
Cz�onkowie rady wydzia�u maj� prawo wyst�powania z interpelacjami do dziekana.  
 
 
ROZDZIA� 6  
DZIEKAN I PRODZIEKANI  
 
 

§ 63 
1. Dziekan kieruje wydzia�em, a w szczególno�ci:  

1) reprezentuje wydzia�;  
1a) opracowuje strategi� rozwoju wydzia�u zgodn� ze strategi� rozwoju Uczelni; 
2) zwo�uje posiedzenia rady wydzia�u i przewodniczy im, z wyj�tkiem punktu porz�dku 

obrad posiedze�, na których oceniana jest jego dzia�alno��;  
3) przedstawia radzie wydzia�u sprawy wymagaj�ce rozpatrzenia przez ten organ;  
4) zapewnia realizacj� uchwa� rady wydzia�u;  
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5) wyznacza zakresy dzia�ania prodziekanów;  
6) powo�uje komisje dzieka�skie oraz pe�nomocników dziekana;  
6a) powo�uje komisj� rekrutacyjn� ds. przyj�� na studia doktoranckie prowadzone na 

wydziale; 
7) zarz�dza mieniem wydzia�u i dysponuje �rodkami finansowymi wydzia�u, zgodnie 

z zasadami ustalonymi przez rad� wydzia�u;  
8) sprawuje nadzór nad realizacj� planu rzeczowo-finansowego wydzia�u;  
9) sprawuje nadzór nad dzia�alno�ci� jednostek organizacyjnych wydzia�u;  
10) podejmuje dzia�ania niezb�dne do prawid�owego funkcjonowania wydzia�u;  
11) dba o przestrzeganie prawa oraz porz�dek i bezpiecze�stwo na terenie wydzia�u;  
12) ustala szczegó�owy plan zaj�� dydaktycznych prowadzonych na wydziale;  
13) dokonuje rozdzia�u zaj�� dydaktycznych mi�dzy jednostki organizacyjne wydzia�u;  
14) podejmuje decyzje dotycz�ce wspó�dzia�ania w sprawach dydaktycznych z innymi 

wydzia�ami oraz pozawydzia�owymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki 
Warszawskiej;  

15) wyra�a zgod� na prowadzenie zaj�� dydaktycznych przez osoby niezatrudnione 
w Politechnice Warszawskiej;  

16) jest prze�o�onym wszystkich pracowników wydzia�u oraz prze�o�onym i opiekunem 
doktorantów i studentów wydzia�u;  

17) dba o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów;  
18) w sprawach dotycz�cych studentów i doktorantów wspó�pracuje z wydzia�ow� rad� 

samorz�du studentów i wydzia�ow� rad� samorz�du doktorantów;  
19) podejmuje decyzje dotycz�ce wydzia�u, nienale��ce do kompetencji innych organów 

Uczelni lub kanclerza.  
2. W odniesieniu do jednostek i komórek organizacyjnych wydzia�u niewchodz�cych w sk�ad 

instytutów dziekan wykonuje zadania dyrektora instytutu okre�lone w § 87, chyba �e 
regulamin jednostki organizacyjnej wydany zgodnie z § 38 ust. 3, stanowi inaczej.  

 

§ 64 
1. Funkcj� dziekana mo�e pe�ni� nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale, 

posiadaj�cy tytu� naukowy profesora lub stopie� naukowy doktora habilitowanego.  
2. Dziekan niespe�niaj�cy w chwili wyboru wymogu zatrudnienia na wydziale jest na nim 

zatrudniany najpó	niej w dniu poprzedzaj�cym obj�cie funkcji dziekana. 
3. Liczba prodziekanów na wydziale nie mo�e by� wi�ksza ni� cztery.  
4. Funkcj� prodziekana mo�e pe�ni� nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale, 

posiadaj�cy stopie� naukowy doktora lub spe�niaj�cy wymagania okre�lone w ust. 1.  
5. Co najmniej jeden z prodziekanów na wydziale spe�nia wymagania okre�lone w ust. 1. 
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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 wi�kszej ni� sze�ciu, w tym jednego w�a�ciwego 

do spraw studenckich. Jeden z prorektorów mo�e pe�ni� funkcj�  prorektora ds. Filii. 
Prorektorów wybiera kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na wniosek 
Rektora-elekta.  

3. Kandydatura prorektora w�a�ciwego do spraw studenckich wymaga zgody wi�kszo�ci 
przedstawicieli studentów i doktorantów w kolegium elektorów do wyboru Rektora 
i prorektorów. Niezaj�cie stanowiska w terminie trzech dni roboczych od przedstawienia 
kandydatury uwa�a si� za wyra�enie zgody. 

4. Regulamin wyboru Rektora i prorektorów zawiera za��cznik nr 10 do statutu.  
 

§ 66 
1. Dziekana wybiera kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów.  
2. Prodziekanów, w tym jednego w�a�ciwego do spraw studenckich, wybiera kolegium 

elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów na wniosek dziekana-elekta.  
3. Kandydatura prodziekana w�a�ciwego do spraw studenckich wymaga zgody wi�kszo�ci 

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 wi�cej 
ni� na dwie nast�puj�ce po sobie kadencje.  

§ 67a 
Je�eli nie zostanie dokonany wybór organu jednoosobowego podstawowej jednostki 
organizacyjnej Uczelni, to do czasu dokonania wyboru, zadania nale��ce 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 okre�lonymi 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 przed-

stawicieli do kolegiów elektorów okre�la za��cznik 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 pó�niej ni� 1 marca ostatniego roku kadencji, podejmuje uchwa�� okre�laj�c�:  
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) sk�ad liczbowy kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów oraz podzia� 
mandatów elektorów na poszczególne jednostki organizacyjne.  

§ 71 
1. Mandat organów jednoosobowych i ich zast�pców oraz mandat cz�onka organu 

kolegialnego lub kolegium elektorów albo komisji wyborczej wygasa w przypadku:  
1) up�ywu kadencji;  
2) ustania stosunku pracy; 
3) zrzeczenia si� mandatu;  
4) odwo�ania przez kolegium elektorów;  
5) skazania prawomocnym wyrokiem s�du za przest�pstwo umy�lne; 
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 cz�onka organu 

kolegialnego, mandat cz�onka kolegium elektorów lub komisji wyborczej wygasa równie� 
w przypadku utraty biernego prawa wyborczego.  

1b. Mandat cz�onka Senatu lub cz�onka rady wydzia�u, z wyj�tkiem cz�onków 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 
nieobecno�ci na trzech kolejnych posiedzeniach tego organu kolegialnego albo w przypadku 
niemo�no�ci uczestniczenia w nich przez okres d�u�szy ni� sze�� miesi�cy. 

2. Mandat Rektora wygasa równie� w razie odwo�ania Rektora przez ministra w�a�ciwego 
do spraw szkolnictwa wy�szego, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy.  

3. Zrzeczenie si� mandatu nast�puje na pi�mie i obejmuje okres pozosta�y do ko	ca 
kadencji.  

4. Niewybieralny cz�onek rady wydzia�u lub rady kolegium mo�e zrzec si� na pi�mie swego 
cz�onkostwa na czas okre�lony, nie d�u�szy ni� do ko	ca kadencji.  

 
§ 71a 

1. Wyga�ni�cie mandatu: 
1) Rektora; 
2) prorektora; 
3) cz�onka Senatu; 
4) cz�onka kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów; 
5) cz�onka Rady Bibliotecznej 

 – stwierdza uczelniana komisja wyborcza. 
2. Wyga�ni�cie mandatu: 

1) dziekana; 
2) prodziekana; 
3) cz�onka rady wydzia�u;  
4) cz�onka kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów 

 – stwierdza wydzia�owa komisja wyborcza. 
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3. Wyga�ni�cie mandatu cz�onka uczelnianej komisji wyborczej stwierdza Senat. 
4. Wyga�ni�cie mandatu cz�onka wydzia�owej komisji wyborczej stwierdza rada wydzia�u. 
 

§ 72 
1. W przypadku wyga�ni�cia mandatu Rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana przed 

up�ywem kadencji, wybory na te funkcje przeprowadza si� na okres pozosta�y do ko	ca 
kadencji.  

2. Wybór Rektora lub dziekana powinien nast�pi� przed up�ywem 30 dni od dnia 
wyga�ni�cia mandatu. 

3. Do czasu wyboru Rektora lub powierzenia, o którym mowa w ust. 4, obowi�zki Rektora 
pe�ni najstarszy wiekiem prorektor. 

4. W przypadku wyga�ni�cia mandatu Rektora w okresie ostatnich sze�ciu miesi�cy 
kadencji, Senat mo�e powierzy� jednemu z prorektorów pe�nienie obowi�zków Rektora 
w okresie pozosta�ym do ko	ca kadencji.  

5. Je�eli prorektor przesta� pe�ni� funkcj�, wype�niane przez niego obowi�zki Rektor mo�e 
powierzy� pozosta�ym prorektorom.  

6. Je�eli prorektor przesta� pe�ni� funkcj� w okresie ostatnich sze�ciu miesi�cy kadencji, 
wype�niane przez niego obowi�zki Rektor powierza pozosta�ym prorektorom. 

7. Postanowienia ust. 3 – 6 stosuje si� odpowiednio do dziekana i prodziekanów. Okre�lone 
w tych przepisach uprawnienia Senatu i Rektora przys�uguj� odpowiednio radzie 
wydzia�u i dziekanowi.  

 
§ 73 

1. W razie wyga�ni�cia mandatu cz�onka organu kolegialnego przed up�ywem kadencji 
organ ten zarz�dza wybory uzupe�niaj�ce.  

2. Miejsca w organach kolegialnych nieobsadzone w terminie ustalonym przez Senat traktuje 
si� jak miejsca zwolnione w wyniku wyga�ni�cia mandatu przed up�ywem kadencji.  

3. Organ kolegialny mo�e nie zarz�dza� wyborów uzupe�niaj�cych w ostatnim roku 
kadencji.  

 

§ 74 
1. Wybrany cz�onek organu kolegialnego, który nie wype�nia ci���cych na nim obowi�zków 

lub utraci� zaufanie wyborców, mo�e zosta� przez nich odwo�any.  
2. Podstaw� wszcz�cia post�powania zmierzaj�cego do odwo�ania cz�onka organu 

kolegialnego jest uchwa�a tego organu lub pisemny wniosek z�o�ony na r�ce 
przewodnicz�cego organu kolegialnego, przez co najmniej 1/5 wyborców.  

3. Do odwo�ania cz�onka organu kolegialnego stosuje si� odpowiednio postanowienia 
statutu dotycz�ce zasad i trybu wyboru.  

 

§ 75 
1. Zasady i tryb odwo�ywania Rektora i prorektorów okre�la ustawa.  
2. Dziekan i prodziekan mog� by� odwo�ani przez kolegium elektorów do wyboru dziekana 

i prodziekanów.  
3. Wniosek o odwo�anie dziekana mo�e by� zg�oszony przez co najmniej po�ow� 

statutowego sk�adu rady wydzia�u. Wniosek o odwo�anie prodziekana mo�e by� 
zg�oszony przez dziekana, a pisemny wniosek o odwo�anie prodziekana w�a�ciwego do 
spraw studenckich mo�e by� zg�oszony równie� przez 3/4 przedstawicieli studentów 
i doktorantów wchodz�cych w sk�ad rady wydzia�u.  
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4. Uchwa�a o odwo�aniu dziekana jest podejmowana wi�kszo�ci� co najmniej 3/4 g�osów 

w obecno�ci co najmniej 2/3 statutowego sk�adu kolegium elektorów do wyboru dziekana 
i prodziekanów.  

5. Uchwa�a o odwo�aniu prodziekana jest podejmowana bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów 
w obecno�ci co najmniej 2/3 statutowego sk�adu kolegium elektorów do wyboru dziekana 
i prodziekanów.  

 
 
ROZDZIA� 2  
KOLEGIUM ELEKTORÓW  
 

 
§ 76 

1. W sk�ad kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów wchodz� przedstawiciele 
poszczególnych grup spo�eczno�ci akademickiej Politechniki Warszawskiej w proporcjach 
odpowiadaj�cych proporcjom tych grup w sk�adzie Senatu.  

2. Liczba cz�onków kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów jest co najwy�ej 
dwukrotnie wi�ksza od liczby cz�onków Senatu.  

3. W sk�ad kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów wchodz� 
przedstawiciele poszczególnych grup spo�eczno�ci akademickiej wydzia�u w proporcjach 
odpowiadaj�cych proporcjom tych grup w sk�adzie rady wydzia�u.  

4. Liczba cz�onków kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów jest co 
najwy�ej równa liczbie cz�onków rady wydzia�u.  

§ 77 
1. Cz�onkowie 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 okre�laj� odpowiednio regulamin samorz�du studentów i regulamin samorz�du 
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 uzupe�niaj�cych, chyba �e uczelniana komisja wyborcza postanowi inaczej.  
 
 
ROZDZIA� 3  
KOMISJE WYBORCZE  
 
 

§ 79 
1. Uczelnian� komisj� wyborcz� powo�uje Senat na wniosek Rektora nie pó	niej ni� 1 

lutego ostatniego roku kadencji. Uczelniana komisja wyborcza dzia�a do czasu powo�ania 
przez Senat nowej komisji.  

2. W sk�ad uczelnianej komisji wyborczej wchodz� przedstawiciele wszystkich grup 
spo�eczno�ci akademickiej, reprezentowanych w Senacie.  
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3. Do zada� uczelnianej komisji wyborczej nale�y:  

1) przedk�adanie 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 pozawydzia�owych jednostkach organizacyjnych 

i w administracji centralnej;  
4) nadzór nad wyborami przeprowadzanymi na wydzia�ach przez wydzia�owe komisje 

wyborcze;  
5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotycz�cych wyborów, 

nieuregulowanych w ustawie i statucie; do rozstrzygania w�tpliwo�ci zwi�zanych 
z wyborami przeprowadzanymi na wydzia�ach uczelniana komisja wyborcza mo�e 
upowa�ni� wydzia�owe komisje wyborcze.  

 

§ 80 
1. Wydzia�ow� komisj� wyborcz� powo�uje rada wydzia�u na wniosek dziekana na okres 

pokrywaj�cy si� z kadencj� uczelnianej komisji wyborczej.  
2. W sk�ad wydzia�owej komisji wyborczej wchodz� przedstawiciele wszystkich grup 

spo�eczno�ci akademickiej, reprezentowanych w radzie wydzia�u.  
3. Do zada� wydzia�owej komisji wyborczej nale�y:  

1) przeprowadzanie wyborów do rady wydzia�u;  
2) przeprowadzanie wyborów przedstawicieli wydzia�u 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 cz�onka komisji wyborczych, o których mowa w § 79 i § 80, nie mo�na ��czy� 

z pe�nieniem funkcji: organu jednoosobowego Uczelni lub jego zast�pcy, dyrektora 
instytutu lub jego zast�pcy, kierownika studium ogólnouczelnianego i kierownika 
jednostki organizacyjnej utworzonej zgodnie z § 38 statutu, z pe�nieniem mandatu 
z wyboru w organie kolegialnym lub kolegium elektorów do wyboru rektora i pro-
rektorów lub kolegium elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów. 

2. Z dniem wyra�enia zgody na kandydowanie na funkcje lub pe�nienia mandatu, o których 
mowa w ust. 1, do dnia g�osowania lub powo�ania cz�onkostwo w komisji wyborczej 
zostaje zawieszone. 

3. Z dniem dokonania wyboru lub powo�ania na funkcje lub pe�nienia mandatu, o których 
mowa w ust. 1, mandat cz�onka komisji wyborczej wygasa. 
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DZIA� V  
KIEROWNICY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WYDZIA�U  
 
 

§ 81 
1. Instytutem kieruje dyrektor.  
2. Dyrektorem instytutu mo�e by� nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice 

Warszawskiej, zajmuj�cy stanowisko profesora zwyczajnego albo profesora nadzwy-
czajnego lub posiadaj�cy stopie� naukowy doktora habilitowanego.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek dziekana zaopiniowany 
przez rad� wydzia�u, mo�e powo�a� na stanowisko dyrektora instytutu nauczyciela 
akademickiego posiadaj�cego stopie� naukowy doktora. 

 

§ 82 
1. W instytucie mog� by� powo�ywani zast�pcy dyrektora, w liczbie nie wi�kszej ni� 

dwóch.  
2. O liczbie i zakresie dzia�ania zast�pców dyrektora decyduje dyrektor instytutu w po-

rozumieniu z dziekanem.  
3. Zast�pc� dyrektora mo�e by� nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice 

Warszawskiej.  
 

§ 83 
1. Dyrektora instytutu powo�uje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad� 

wydzia�u.  
2. Kandydata na dyrektora instytutu przedstawia radzie wydzia�u dziekan, po zasi�gni�ciu 

opinii ogó�u pracowników instytutu. Tryb i sposób zasi�gania opinii ustala rada wydzia�u. 
O opinii pracowników dziekan zawiadamia Rektora i rad� wydzia�u.  

 

§ 84 
Zast�pców dyrektora instytutu powo�uje Rektor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany 
przez rad� wydzia�u.  
 

§ 85 
1. Dyrektorzy instytutów i ich zast�pcy s� powo�ywani na kadencje odpowiadaj�ce 

kadencjom organów Uczelni.  
2. Dyrektor instytutu mo�e by� powo�any do pe�nienia tej funkcji nie wi�cej ni� na dwie 

nast�puj�ce po sobie kadencje.  
 

§ 86 
Dyrektora i zast�pców dyrektora instytutu odwo�uje Rektor po zasi�gni�ciu opinii dziekana 
wydzia�u.  
 

§ 87 
Do zada� dyrektora instytutu nale�y w szczególno�ci:  
1) zarz�dzanie mieniem instytutu oraz dysponowanie �rodkami finansowymi instytutu;  
2) zapewnianie warunków do prowadzenia dzia�alno�ci dydaktycznej w instytucie i koordy-

nowanie tej dzia�alno�ci w zakresie okre�lonym przez rad� wydzia�u;  
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3) zapewnianie warunków do prowadzenia dzia�alno�ci badawczej przez pracowników 

instytutu;  
4) wyst�powanie z wnioskami do dziekana w sprawach zatrudniania, awansowania i nagra-

dzania pracowników instytutu;  
5) pozyskiwanie �rodków finansowych dla instytutu i dbanie o jego sytuacj� finansow�;  
6) wyst�powanie do w�a�ciwych organów kolegialnych i jednoosobowych z wnioskami we 

wszystkich sprawach dotycz�cych instytutu;  
7) wykonywanie innych czynno�ci przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami 

statutu oraz uchwa�ami i zarz�dzeniami organów Uczelni;  
8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotycz�cych instytutu, niezastrze�onych 

do kompetencji organów Uczelni.  
 

§ 88 
1. Dyrektor instytutu jest prze�o�onym wszystkich pracowników instytutu.  
2. Dyrektor instytutu jest odpowiedzialny za prac� instytutu przed organami wydzia�u 

i Rektorem.  
 

§ 89 
1. Kierownikiem katedry mo�e by� nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice 

Warszawskiej, posiadaj�cy tytu� naukowy profesora.  
2. Kierownika katedry powo�uje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad� 

wydzia�u.  
3. Kandydata na kierownika katedry przedstawia radzie wydzia�u dziekan po zasi�gni�ciu 

opinii ogó�u pracowników katedry. Tryb i sposób zasi�gania opinii ustala rada wydzia�u. 
O opinii pracowników dziekan zawiadamia Rektora i rad� wydzia�u.  

4. Kierownika katedry odwo�uje Rektor po zasi�gni�ciu opinii dziekana. 
  

§ 90 
Kierownika katedry powo�uje si� na czas okre�lony we wniosku dziekana, jednak nie d�u�szy 
ni� cztery lata. Powo�anie mo�e by� odnawiane.  
 

§ 91 
1. Do zada� kierownika katedry nale�y w szczególno�ci:  

1) dbanie o w�a�ciwy poziom i rozwój kszta�cenia oraz ustalanie obsady zaj�� dy-
daktycznych;  

2) dbanie o w�a�ciwy poziom bada� naukowych oraz sta�y rozwój naukowy pra-
cowników;  

3) pozyskiwanie �rodków finansowych dla katedry i dbanie o jej sytuacj� finansow�;  
4) dbanie o rzetelne wykonywanie obowi�zków przez pracowników, doktorantów i stu-

dentów;  
5) wyst�powanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania 

pracowników katedry;  
6) wyst�powanie z wnioskami do w�a�ciwych organów kolegialnych i jednoosobowych 

we wszystkich sprawach dotycz�cych katedry;  
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotycz�cych katedry, nie-

zastrze�onych do kompetencji organów Uczelni lub kierowników jednostek nad-
rz�dnych;  
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8) wykonywanie innych czynno�ci przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami 

statutu oraz uchwa�ami i zarz�dzeniami organów Uczelni i kierowników jednostek 
nadrz�dnych.  

2. Kierownik katedry jest prze�o�onym pracowników zatrudnionych w katedrze. 
 

§ 92 
1. Kierownikiem zak�adu mo�e by� nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice 

Warszawskiej, zajmuj�cy stanowisko profesora zwyczajnego albo profesora nadzwy-
czajnego lub posiadaj�cy stopie� doktora habilitowanego.  

2. Kierownika zak�adu powo�uje Rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad� 
wydzia�u.  

3. Kandydata na kierownika zak�adu przedstawia radzie wydzia�u dziekan, po zasi�gni�ciu 
opinii ogó�u pracowników zak�adu i – je�eli zak�ad wchodzi w sk�ad instytutu – po 
uzgodnieniu z dyrektorem instytutu. Tryb i sposób zasi�gania opinii ustala rada wydzia�u. 
O opinii pracowników dziekan zawiadamia Rektora i rad� wydzia�u. 

4. Kierownika zak�adu odwo�uje Rektor po zasi�gni�ciu opinii dziekana. 
 

§ 93 
Postanowienia § 90 i § 91 stosuje si� odpowiednio do kierownika zak�adu.  

 

§ 94 
Kierownik katedry i kierownik zak�adu niewchodz�cego w sk�ad instytutu s� odpowiedzialni 
za prac� odpowiednio katedry lub zak�adu przed organami wydzia�u, a kierownik zak�adu 
wchodz�cego w sk�ad instytutu – tak�e przed dyrektorem tego instytutu.  
 

§ 95 
Kierowników komórek organizacyjnych powo�uje spo�ród pracowników jednostki 
organizacyjnej i odwo�uje kierownik jednostki organizacyjnej, w której sk�ad wchodzi ta 
komórka.  
 

§ 96 
1. Z zastrze�eniem § 26 ust. 2, nie mo�na jednocze�nie pe�ni� dwóch funkcji zwi�zanych 

z bezpo�redni� podleg�o�ci� s�u�bow�.  
2. Funkcji kierowniczej w Politechnice Warszawskiej nie mo�e pe�ni� pracownik pe�ni�cy 

jednocze�nie funkcj� kierownicz� w innej uczelni lub instytucji naukowej.  
 

§ 97 
1. Ilekro� statut wymaga dla utworzenia jednostki organizacyjnej zatrudnienia w tej 

jednostce okre�lonej liczby nauczycieli akademickich lub zatrudnienia ich na okre�lonych 
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 okre�lonej liczby 
nauczycieli akademickich lub zatrudnienia ich na okre�lonych stanowiskach oznacza 
zatrudnienie w pe�nym wymiarze czasu pracy.  

3. Ilekro� statut dla pe�nienia okre�lonej 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 mo�e by� nauczyciel akademicki zatrudniony 

w Politechnice Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy.  
2. Kierownika studium ogólnouczelnianego powo�uje i odwo�uje Rektor po zasi�gni�ciu 

opinii ogó�u pracowników studium oraz opinii Senatu. Powo�anie nast�puje na okres 
kadencji, spo�ród kandydatów wy�onionych w drodze konkursu.  

 

§ 99 
Do zada� kierownika studium ogólnouczelnianego nale�y w szczególno�ci:  

1) zarz�dzanie mieniem studium oraz dysponowanie �rodkami finansowymi studium;  
2) organizowanie zaj�� dydaktycznych, prowadzonych przez pracowników studium, 

i dbanie o ich w�a�ciwy poziom;  
3) wyst�powanie z wnioskami do Rektora w sprawach zatrudniania, awansowania i na-

gradzania pracowników studium;  
4) wyst�powanie do Senatu i Rektora z wnioskami we wszystkich sprawach 

dotycz�cych studium;  
5) wykonywanie innych czynno�ci przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami 

statutu oraz uchwa�ami Senatu i zarz�dzeniami Rektora;  
6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotycz�cych studium, niezastrze-

�onych do kompetencji organów Uczelni.  
 

§ 100 
Kierownik studium ogólnouczelnianego jest prze�o�onym wszystkich pracowników studium.  
 

§ 101 
Wymagania kwalifikacyjne, zadania oraz tryb powo�ywania kierowników jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w § 27 i § 38, okre�laj� regulaminy organizacyjne tych 
jednostek.  
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DZIA� VII  
SYSTEM BADA	 NAUKOWYCH  
 
 

§ 102 
1. Politechnika Warszawska prowadzi dzia�alno�� naukowo-badawcz� w celu doskonalenia 

kszta�cenia studentów i doktorantów oraz rozwoju nauki, techniki i gospodarki.  
2. Wydzia�y i kolegia Politechniki Warszawskiej maj� obowi�zek uprawiania i rozwijania 

dyscyplin naukowych zwi�zanych z kierunkami studiów prowadzonych w tych 
jednostkach.  

3. Zadaniem jednostek organizacyjnych wydzia�ów 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, uczestnicz�c w wydzia�owych i uczelnianych programach 
badawczych i projektach badawczych finansowanych z bud�etu pa�stwa lub ze �rodków 
pozabud�etowych.  

5. Politechnika Warszawska podejmuje dzia�ania innowacyjne i aktywnie wspiera proces 
transferu wiedzy na potrzeby gospodarki oraz rozwoju spo�ecze�stwa.  

6. Wyniki bada� naukowych s� oceniane przez organy kolegialne Uczelni raz w roku, a sys-
tem 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 bud�etu pa�stwa i ze �rodków pozabud�etowych oraz mog� by� te� 
finansowane ze �rodków w�asnych Uczelni.  

2. Badania naukowe finansowane ze �rodków przekazywanych z bud�etu pa�stwa s� 
realizowane jako:  
1) dzia�alno�� statutowa;  
2) badania w�asne Uczelni;  
3) projekty badawcze indywidualne i zespo�owe;  
4) projekty celowe;  
5) inne projekty badawcze, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.  

3. Badania naukowe finansowane ze �rodków pozabud�etowych 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 samorz�dowymi.  

4. W celu finansowania bada� z w�asnych �rodków, Uczelnia mo�e utworzy� fundusz bada� 
naukowych, zasilany �rodkami pochodz�cymi z:  
1) dotacji bud�etowej na badania w�asne;  
2) przychodów z transferu technologii i transferu wiedzy;  
3) darowizn celowych na badania naukowe;  
4) innych przychodów pozabud�etowych.  

 

§ 104 
1. Badania finansowane ze �rodków na dzia�alno�� 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 podzia�u �rodków, o których mowa w § 103 ust. 4, na cz��� b�d�c� w dyspozycji 

Rektora i cz��� b�d�c� w dyspozycji kierowników podstawowych jednostek orga-
nizacyjnych, okre�la Senat.  

2. Badania finansowane ze �rodków, o których mowa w § 103 ust. 4, s� realizowane 
w formie:  
1) wydzia�owych projektów badawczych, finansowanych ze �rodków b�d�cych w dys-

pozycji kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej;  
2) uczelnianych programów badawczych, wspó�finansowanych ze �rodków b�d�cych 

w dyspozycji Rektora i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych;  
3) projektów badawczych finansowanych ze �rodków b�d�cych 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 orga-
nizacyjnej lub Rektora, w wyniku post�powania okre�lonego 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, kieruj�cy badaniami naukowymi 
finansowanymi ze �rodków, o których mowa w § 103 ust. 4 pkt 3, mo�e uzyska� status 
profesora dotowanego Politechniki Warszawskiej.  

2. Zakres zada� i uprawnienia profesora dotowanego Politechniki Warszawskiej okre�la 
Rektor w drodze zarz�dzenia.  

 

§ 107 
1. W systemie bada� naukowych Politechniki Warszawskiej, do prowadzenia dzia�alno�ci 

badawczej, projektowej i us�ugowej oraz do prowadzenia interdyscyplinarnej dzia�alno�ci 
naukowo-badawczej mog� by� powo�ywane uczelniane centra badawcze lub inne 
jednostki tworzone w trybie okre�lonym w § 38 statutu.  

2. Jednostk�, o której mowa w ust. 1, kieruje dyrektor powo�ywany przez Rektora.  
3. W jednostce, o której mowa w ust. 1, dzia�a rada, powo�ywana 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 przedsi�biorczo�ci oraz centra transferu technologii.  

2. W celu promocji bada� oraz upowszechniania osi�gni�� nauki i techniki w zakresie 
nowych technologii i konstrukcji, w szczególno�ci opracowanych w Politechnice 
Warszawskiej, mog� by� tworzone, w trybie okre�lonym w § 38 statutu, wydzia�owe 
o�rodki promocji bada�.  
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DZIA� VIII 
SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY  
 
ROZDZIA� 1  
PRZEPISY OGÓLNE  
 
 

§ 109 
1. W Politechnice Warszawskiej dzia�a system biblioteczno-informacyjny, do którego nale��: 

Biblioteka G�ówna i biblioteki specjalistyczne. Biblioteki specjalistyczne wchodz� w sk�ad 
wydzia�ów, instytutów, katedr, studiów ogólnouczelnianych lub innych jednostek 
organizacyjnych.  

2. Podstawowym zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego jest gromadzenie, 
opracowywanie i udost�pnianie zbiorów, niezb�dnych do wspomagania i obs�ugi systemu 
bada� naukowych i realizacji studiów oraz do dokumentowania i archiwizowania 
dorobku pi�mienniczego i wydawniczego pracowników Uczelni i doktorantów.  

3. Do zada� systemu biblioteczno-informacyjnego nale�y tak�e prowadzenie prac 
bibliograficznych, w tym ewidencja dorobku naukowego, dydaktycznego i technicznego 
pracowników i doktorantów, a tak�e prowadzenie dzia�alno�ci dydaktycznej, infor-
macyjnej i wydawniczej.  

 

§ 110 
1. Jednostki tworz�ce system biblioteczno-informacyjny s� bibliotekami o charakterze 

publicznym w zakresie zapewnienia dost�pu do posiadanych zbiorów, w siedzibie 
biblioteki lub na zasadach okre�lonych dla wypo�ycze� mi�dzybibliotecznych.  

2. Zasady funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego, w tym zasady 
udost�pniania zbiorów i �wiadczenia us�ug informacyjnych, okre�la regulamin uchwalony 
przez Senat na wniosek dyrektora Biblioteki G�ównej zaopiniowany przez rad� 
biblioteczn�.  

3. Organizacj� Biblioteki G�ównej okre�la regulamin wydany przez Rektora na wniosek 
dyrektora Biblioteki G�ównej zaopiniowany przez rad� biblioteczn�.  

4. Organizacj� bibliotek specjalistycznych okre�la regulamin wydany przez kierownika 
jednostki, w której sk�ad wchodzi biblioteka specjalistyczna, na wniosek kierownika tej 
biblioteki, zaopiniowany przez dyrektora Biblioteki G�ównej.  

5. Zasady gromadzenia, ewidencjonowania, archiwizowania i udost�pniania dokumentów 
elektronicznych, tworz�cych uczelnian� baz� dorobku pi�mienniczego, wydawniczego 
i dydaktycznego, okre�la Senat na wniosek Rektora po zasi�gni�ciu opinii rady 
bibliotecznej.  

6. W zwi�zku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Politechnika 
Warszawska przetwarza nast�puj�ce dane osobowe osób korzystaj�cych 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 to�samo�ci, PESEL.  

 

§ 111 
1. Biblioteki specjalistyczne wchodz�ce w sk�ad podstawowych lub pozawydzia�owych 

jednostek organizacyjnych tworzy, przekszta�ca i likwiduje Rektor na wniosek dziekana 
lub kierownika pozawydzia�owej jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez w�a�ciw� 
rad� oraz rad� biblioteczn� i dyrektora Biblioteki G�ównej. 
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2. Biblioteki specjalistyczne w jednostkach organizacyjnych wydzia�u tworz�, 

przekszta�caj� i likwiduj� dziekani na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, 
w sk�ad których wchodz� te biblioteki, w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki G�ównej, 
po zasi�gni�ciu opinii rady wydzia�u 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 dzia�a rada biblioteczna jako organ opiniodawczy Rektora.  
2. Do kompetencji rady bibliotecznej nale�y:  

1) opiniowanie kierunków i zasad dzia�alno�ci systemu biblioteczno-informacyjnego 
stosownie do potrzeb procesu dydaktycznego i badawczego Uczelni;  

2) opiniowanie wniosków dotycz�cych struktury organizacyjnej systemu biblioteczno-
informacyjnego;  

3) przedstawianie kandydatów na dyrektora Biblioteki G�ównej;  
4) wyst�powanie do Rektora z wnioskiem o odwo�anie dyrektora Biblioteki G�ównej;  
5) opiniowanie obsady stanowisk kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki 

G�ównej i kierowników bibliotek specjalistycznych;  
6) opiniowanie wniosków o zatrudnienie lub awansowanie dyplomowanych biblio-

tekarzy i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej; 
7) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozda� dyrektora Biblioteki G�ównej;  
8) wyra�anie opinii w innych sprawach dotycz�cych systemu biblioteczno-infor-

macyjnego.  
 

§ 114 
1. W sk�ad rady bibliotecznej wchodz�:  

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich wybrani przez rady podstawowych 
jednostek organizacyjnych, po jednym z ka�dej 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 specja-
listycznych nie mo�e by� mniejsza od czterech;  

3) dwóch przedstawicieli samorz�du studentów delegowanych przez uczelniany organ 
samorz�du studentów;  

4) przedstawiciel samorz�du doktorantów delegowany przez uczelniany organ 
samorz�du doktorantów;  

5) dyrektor Biblioteki G�ównej.  
2. Wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinien by� dokonany w ci�gu 

dwóch miesi�cy od rozpocz�cia 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.  

38



   

 
3. W posiedzeniach rady bibliotecznej uczestnicz� z g�osem doradczym przedstawiciele 

zwi�zków zawodowych dzia�aj�cych w ramach systemu biblioteczno-informacyjnego, po 
jednym z ka�dego zwi�zku.  

4. Przewodnicz�cego rady bibliotecznej wybiera rada spo�ród osób wymienionych w ust. 1 
pkt 1 na swym pierwszym posiedzeniu.  

5. Przewodnicz�cy rady bibliotecznej mo�e zaprasza� na posiedzenia rady inne osoby – 
z w�asnej inicjatywy lub na wniosek rady bibliotecznej.  

 

§ 115 
1. Kadencja cz�onków rady bibliotecznej, wymienionych w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2, trwa 

cztery lata i zaczyna si� oraz ko�czy wraz z kadencj� organów Uczelni.  
2. Czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w radzie bibliotecznej 

okre�laj� odpowiednio regulamin samorz�du studentów i regulamin samorz�du 
doktorantów.  

 

§ 116 
Nadzór nad organizacj� wyborów cz�onków rady bibliotecznej sprawuje uczelniana komisja 
wyborcza.  
 
 
ROZDZIA� 3  
DYREKTOR BIBLIOTEKI G�ÓWNEJ  
 
 

§ 117 
1. Dyrektor Biblioteki G�ównej koordynuje realizacj� zada� systemu biblioteczno-

informacyjnego i kieruje Bibliotek� G�ówn�.  
2. Dyrektor Biblioteki G�ównej organizuje i nadzoruje funkcjonowanie w systemie 

biblioteczno-informacyjnym repozytorium dokumentów elektronicznych obejmuj�cych 
dorobek pi�mienniczy, wydawniczy i dydaktyczny pracowników Uczelni.  

3. Do zada� dyrektora Biblioteki G�ównej nale�y w szczególno�ci:  
1) reprezentowanie Biblioteki G�ównej;  
2) zarz�dzanie mieniem oraz dysponowanie �rodkami finansowymi Biblioteki G�ównej;  
3) nadzorowanie dzia�alno�ci bibliotek specjalistycznych oraz wyst�powanie z od-

powiednimi wnioskami do kierowników jednostek organizacyjnych, w których sk�ad 
wchodz� te biblioteki;  

4) przedstawianie radzie bibliotecznej rocznych sprawozda� z dzia�alno�ci Biblioteki 
G�ównej oraz informacji o dzia�alno�ci systemu biblioteczno-informacyjnego;  

5) przedstawianie radzie bibliotecznej wniosków i propozycji w sprawach dotycz�cych 
systemu biblioteczno-informacyjnego;  

6) wyst�powanie do Senatu i Rektora z wnioskami dotycz�cymi systemu biblioteczno-
informacyjnego.  

4. Dyrektor Biblioteki G�ównej jest prze�o�onym wszystkich pracowników Biblioteki G�ównej. 
  

§ 118 
1. Dyrektora Biblioteki G�ównej zatrudnia Rektor spo�ród kandydatów przedstawionych 

przez rad� biblioteczn�, po zasi�gni�ciu opinii Senatu.  
2. Zast�pców dyrektora Biblioteki G�ównej zatrudnia Rektor na wniosek dyrektora 

Biblioteki G�ównej 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 us�ugowym, zwi�zane z funkcjonowaniem Politechniki Warszawskiej, s� wykonywane 
przez administracj� centraln� oraz administracj� wydzia�ow�.  

2. Administracj� centraln� tworz� jednostki i komórki organizacyjne wykonuj�ce na rzecz 
ca�ej Uczelni zadania okre�lone w ust. 1.  

3. Jednostki administracji centralnej podlegaj� bezpo�rednio Rektorowi albo kanclerzowi.  
4. Administracj� wydzia�ow� tworz� jednostki i komórki organizacyjne wykonuj�ce na 

rzecz wydzia�ów i innych jednostek organizacyjnych zadania okre�lone w ust. 1, 
podlegaj�ce bezpo�rednio kierownikom tych jednostek organizacyjnych.  

 

§ 120 
1. Organizacj� i zasady dzia�ania administracji centralnej i administracji wydzia�owej 

okre�la regulamin organizacyjny Politechniki Warszawskiej, który wydaje Rektor na 
wniosek kanclerza, po zasi�gni�ciu opinii Senatu.  

2. Regulamin organizacyjny Politechniki Warszawskiej okre�la jednostki organizacyjne 
administracji centralnej podlegaj�ce bezpo�rednio Rektorowi.  

3. Struktur� organizacyjn� Uczelni, w tym administracji centralnej, przedstawia schemat 
organizacyjny okre�lany przez Rektora w drodze zarz�dzenia.  

4. Jednostki organizacyjne administracji centralnej wykonuj�ce zadania w zakresie obs�ugi 
finansowo-ksi�gowej Uczelni podlegaj� kwestorowi, który kieruje nimi jako g�ówny 
ksi�gowy i zast�pca kanclerza.  

5. Kwestor sprawuje kontrol� finansow� nad dzia�alno�ci� finansow� wszystkich jednostek 
organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, w zakresie okre�lonym przepisami prawa.  

 

§ 121 
1. Jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej s� dzia�y i biura; jednostki te mog� 

nosi� inne nazwy, wynikaj�ce z charakteru ich dzia�alno�ci albo z przepisów prawa.  
2. Jednostki organizacyjne administracji centralnej tworzy, przekszta�ca i znosi Rektor na 

wniosek kanclerza albo z w�asnej inicjatywy, po zasi�gni�ciu 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 up�ywem 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 uchwa�y, na wniosek Rektora.  

2. Zasady podzia�u pomi�dzy jednostki organizacyjne Uczelni �rodków finansowych 
pochodz�cych z bud�etu pa�stwa, przeznaczonych na dzia�alno�� dydaktyczn� i na-
ukowo-badawcz�, a tak�e �rodków finansowych pochodz�cych z innych 	róde�, okre�la 
Senat.  

 

§ 124 
1. W planie rzeczowo-finansowym Uczelni mo�e by� przewidywane utworzenie, ze 

�rodków wskazanych w art. 104 ustawy, w�asnego funduszu stypendialnego na stypendia 
dla pracowników, studentów i doktorantów.  

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, mog� by� przyznawane niezale�nie od stypendiów 
przyznawanych ze �rodków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 
oraz stypendiów przyznawanych przez ministra w�a�ciwego do spraw szkolnictwa 
wy�szego.  

3. Zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, okre�la Rektor po 
zasi�gni�ciu opinii Senatu, w uzgodnieniu z organem wykonawczym samorz�du stu-
dentów i organem wykonawczym samorz�du doktorantów.  

 

§ 125 
1. Czynno�ci prawnych dotycz�cych praw i obowi�zków maj�tkowych Politechniki 

Warszawskiej dokonuje Rektor.  
2. Rektor mo�e udzieli� kanclerzowi pe�nomocnictwa do dokonywania czynno�ci prawnych 

dotycz�cych praw i obowi�zków maj�tkowych Politechniki Warszawskiej w sprawach 
z zakresu zarz�du zwyk�ego, o którym mowa w § 130.  

 

§ 126 
1. Mienie Politechniki Warszawskiej obejmuje w�asno�� i inne prawa maj�tkowe.  
2. Mienie jednostki organizacyjnej Politechniki Warszawskiej stanowi cz��� mienia 

Uczelni.  
3. Decyzj� o przydzieleniu sk�adników maj�tku trwa�ego jednostkom organizacyjnym 

podejmuje Rektor. Rektor mo�e upowa�ni� kanclerza do przydzielania sk�adników 
maj�tku trwa�ego okre�lonym kategoriom jednostek, z wy��czeniem podstawowych 
jednostek organizacyjnych. 

4. Mienie Politechniki Warszawskiej, jej nazwa i god�o, adresy i zawarto�� stron 
internetowych oraz druki firmowe Uczelni mog� by� wykorzystywane przez 
pracowników, doktorantów i studentów jedynie do celów zwi�zanych z zatrudnieniem lub 
studiowaniem w Politechnice Warszawskiej. Wykorzystywanie w innych celach wymaga 
uzyskania zgody w trybie okre�lonym przez Rektora w drodze zarz�dzenia.  
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§ 127 

Za prawid�owe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego jednostce orga-
nizacyjnej odpowiada kierownik tej jednostki.  
 

§ 128 
1. Politechnika Warszawska mo�e przyjmowa� darowizny, zapisy i spadki.  
2. Decyzj� w sprawie przyj�cia lub odrzucenia darowizny, zapisu lub spadku, o warto�ci 

wi�kszej ni� okre�lona w art. 90 ust. 4 ustawy podejmuje Senat na wniosek Rektora; 
w pozosta�ych przypadkach decyzj� podejmuje Rektor.  

3. (uchylony). 
 

§ 129 
Nabycie, zbycie lub obci��enie przez Politechnik� Warszawsk� sk�adników mienia o warto�ci 
wi�kszej ni� okre�lona w art. 90 ust. 4 ustawy wymaga zgody Senatu. W pozosta�ych 
przypadkach decyzj� podejmuje Rektor.  
 

§ 129a 
1. Politechnika Warszawska mo�e prowadzi� wyodr�bnion� organizacyjnie i finansowo 

dzia�alno�� gospodarcz� w zakresie dzia�alno�ci: badawczej, handlowej, us�ugowej, 
wydawniczej i wytwórczej. 

2. Uczelnia mo�e podj�� dzia�alno�� gospodarcz�, je�eli mo�liwo�ci kadrowe i finansowo-
rzeczowe s� wystarczaj�ce dla prowadzenia takiej dzia�alno�ci, a dochody z niej 
uzyskiwane b�d� przeznaczone na realizacj� zada� statutowych Uczelni. 

3. Dzia�alno�� gospodarcza mo�e by� prowadzona przez jednostki organizacyjne utworzone 
w trybie okre�lonym w § 38 statutu lub w innych formach organizacyjnych prze-
widzianych przepisami prawa. 

 
 
ROZDZIA� 3  
KANCLERZ I JEGO ZAST�PCY  
 
 

§ 130 
1. Kanclerza Politechniki Warszawskiej zatrudnia Rektor po zasi�gni�ciu opinii Senatu, 

spo�ród kandydatów wy�onionych w drodze konkursu.  
2. Kanclerzem Politechniki Warszawskiej mo�e by� osoba posiadaj�ca wy�sze wy-

kszta�cenie oraz kwalifikacje odpowiadaj�ce zajmowanemu stanowisku.  
3. Kanclerz odpowiada za swoj� dzia�alno�� przed Rektorem.  
4. Kanclerz kieruje z upowa�nienia Rektora administracj� i gospodark� Uczelni w zakresie 

okre�lonym przez statut oraz Rektora.  
5. Kanclerz podejmuje decyzje dotycz�ce mienia Politechniki Warszawskiej w zakresie 

zwyk�ego zarz�du z wy��czeniem spraw zastrze�onych w ustawie lub statucie dla 
organów Uczelni.  

6. W zakres zwyk�ego zarz�du wchodz� czynno�ci dotycz�ce mienia, niezb�dne do 
prawid�owego funkcjonowania Uczelni. Zakres ten obejmuje, w szczególno�ci, czynno�ci 
zwi�zane z bie��c� eksploatacj� sk�adników mienia Uczelni i utrzymaniem ich w stanie 
niepogorszonym oraz z pobieraniem korzy�ci z powierzonych sk�adników mienia, jak 
równie� prowadzenie spraw, które s� niezb�dne do dokonywania tych czynno�ci.  
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7. Do zada� kanclerza nale�y:  

1) podejmowanie dzia�a� maj�cych na celu zachowanie, pomna�anie i nale�yte 
wykorzystanie maj�tku Uczelni, w tym pozyskiwanie �rodków na inwestycje;  

2) planowanie i nadzór nad realizacj� inwestycji budowlanych, remontów budynków 
oraz konserwacji urz�dze� technicznych;  

3) zapewnienie obiegu informacji i dokumentacji, w tym zapewnienie sprawno�ci 
systemu telekomunikacyjnego i informatycznego Uczelni;  

4) zapewnienie �rodków technicznych w celu w�a�ciwego funkcjonowania Uczelni;  
5) sprawowanie nadzoru nad mieniem Uczelni;  
6) zapewnienie porz�dku i bezpiecze�stwa w Uczelni;  
7) organizowanie i realizacja dzia�alno�ci socjalnej oraz sprawy ochrony zdrowia 

pracowników, doktorantów i studentów;  
8) nadzór nad bie��c� realizacj� planu rzeczowo-finansowego Uczelni;  
9) dzia�ania na rzecz zapewnienia dyscypliny finansowej w Uczelni;  
10) opiniowanie przepisów wewn�trznych wydawanych przez Rektora;  
11) realizowanie innych zada� powierzonych przez Rektora.  

8. Do kompetencji kanclerza nale�y:  
1) przygotowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej 

oraz opracowywanie i przedstawianie Senatowi analiz ekonomicznych dzia�alno�ci 
Uczelni;  

2) opracowywanie i wyst�powanie z wnioskiem o nadanie przez Rektora regulaminu 
organizacyjnego Politechniki Warszawskiej;  

3) okre�lanie zasad wykonywania czynno�ci administracyjnych, gospodarczych i finan-
sowych w Uczelni w zakresie zwyk�ego zarz�du i sprawowanie nadzoru nad ich 
realizacj�;  

4) ustalanie zasad racjonalnego wykorzystania lokali i wyposa�enia Uczelni oraz 
sprawowanie kontroli w tym zakresie;  

5) kszta�towanie polityki kadrowej i p�acowej w podleg�ych mu jednostkach orga-
nizacyjnych administracji centralnej.  

9. W granicach swych kompetencji kanclerz ma prawo do:  
1) zapoznawania si� z dzia�alno�ci� administracyjn� i gospodarcz� prowadzon� 

w jednostkach organizacyjnych Uczelni;  
2) uzyskiwania niezb�dnych informacji i wyja�nie�, a tak�e udost�pnienia odpo-

wiednich dokumentów;  
3) wyst�powania do Rektora lub kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 

o uchylenie lub zmian� decyzji kierownika jednostki, sprzecznej z prawem lub 
interesem Uczelni;  

4) wyst�powania do Rektora z inicjatyw� wydania przepisów wewn�trznych Uczelni;  
5) wydawania zarz�dze� i decyzji.  

 

§ 131 
1. Na wniosek kanclerza Rektor zatrudnia, z zastrze�eniem ust. 2, zast�pców kanclerza. 

Zast�pcami kanclerza s� w szczególno�ci kwestor oraz osoba kieruj�ca administracj� 
Filii.  

2. Kwestora powo�uje i odwo�uje Rektor na wniosek kanclerza.  
3. Zatrudnienie zast�pcy kanclerza do spraw Filii, nast�puje po zasi�gni�ciu opinii 

prorektora kieruj�cego Fili�.  
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§ 132 

1. Zakresy dzia�ania zast�pców kanclerza, z zastrze�eniem ust. 2, ustala kanclerz 
w uzgodnieniu z Rektorem. Obowi�zki i uprawnienia kwestora jako g�ównego ksi�-
gowego reguluj� odr�bne przepisy.  

2. Zakres dzia�ania zast�pcy kanclerza do spraw Filii okre�la regulamin organizacyjny Filii.  
 

§ 133 
1. Kanclerz jest prze�o�onym pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

administracji podleg�ych bezpo�rednio kanclerzowi.  
2. Kanclerz, z zastrze�eniem postanowie� ust. 5 oraz § 131 i § 164 ust. 1 pkt 1, dokonuje 

czynno�ci prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników 
jednostek administracyjnych podleg�ych mu bezpo�rednio, w tym nawi�zuje, zmienia 
i rozwi�zuje stosunek pracy, wnioskuje o nagrody i wyró�nienia oraz stosuje kary za 
naruszanie obowi�zków s�u�bowych.  

3. W odniesieniu do zast�pców kanclerza czynno�ci prawnych w sprawach wymienionych 
w ust. 2 dokonuje Rektor na wniosek kanclerza.  

4. Kierowników jednostek administracyjnych podleg�ych bezpo�rednio Rektorowi zatrudnia 
Rektor, po zasi�gni�ciu opinii kanclerza.  

5. Kierowników jednostek administracyjnych podleg�ych bezpo�rednio 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 

nieb�d�cy nauczycielami akademickimi.  
2. Wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej, odpowiednio do zakresu swoich 

obowi�zków, uczestnicz� w realizacji zada� Uczelni.  
 

§ 135 
1. W Politechnice Warszawskiej nauczycielami akademickimi s�:  

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni i pracownicy naukowi zatrudniani na stano-
wiskach:  

a) profesora zwyczajnego, 
b) profesora nadzwyczajnego,  
c) profesora wizytuj�cego,  
d) adiunkta, 
e) asystenta; 

2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:  
a) starszego wyk�adowcy, 
b) wyk�adowcy, 
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 nieb�d�cymi nauczycielami akademickimi s�:  
1) pracownicy naukowo-badawczy i naukowo-techniczni; 
2) pracownicy in�ynieryjno-techniczni;  
3) pracownicy biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej;  
4) pracownicy administracyjno-ekonomiczni;  
5) pracownicy dzia�alno�ci wydawniczej i poligraficznej;  
6) pracownicy obs�ugi i robotnicy.  

 
 
ROZDZIA� 2  
NAUCZYCIELE AKADEMICCY  
 
 

§ 136 
Nauczycielami akademickimi w Politechnice Warszawskiej mog� by� osoby spe�niaj�ce 
kryteria okre�lone w ustawie, wykazuj�ce predyspozycje do pracy z m�odzie�� oraz 
uzdolnienia do pracy dydaktycznej i naukowej, reprezentuj�ce wysoki poziom etyczny.  
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§ 137 

1. Na stanowisku profesora zwyczajnego mo�e by� zatrudniona osoba posiadaj�ca tytu� 
naukowy profesora, b�d�ca twórc� szko�y naukowej.  

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego mo�e by� zatrudniona osoba posiadaj�ca tytu� 
naukowy profesora lub stopie� naukowy doktora habilitowanego.  

3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego mo�e by� zatrudniona osoba niespe�niaj�ca 
wymaga� okre�lonych w ust. 2, je�eli posiada stopie� naukowy doktora oraz znaczne 
i twórcze osi�gni�cia 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 formu�uje po zasi�gni�ciu opinii trzech 
recenzentów posiadaj�cych tytu� naukowy profesora, w tym co najmniej dwóch spoza 
Politechniki Warszawskiej. 

4. Na stanowisku profesora wizytuj�cego mo�e by� zatrudniona osoba b�d�ca 
pracownikiem innej uczelni, posiadaj�ca tytu� naukowy profesora lub stopie� naukowy 
doktora habilitowanego.  

5. Na stanowisku profesora wizytuj�cego mo�e by� zatrudniona tak�e osoba niespe�niaj�ca 
wymaga� okre�lonych w ust. 4, je�eli posiada stopie� naukowy doktora oraz znaczne 
i twórcze osi�gni�cia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez 
rad� jednostki organizacyjnej, w której ma by� zatrudniona.  

6. Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytuj�cego mo�e nast�pi� w przypadku realizacji 
umowy o wspó�pracy Uczelni z innym podmiotem lub gdy wymagaj� tego potrzeby Uczelni.  

7.  (uchylony). 
8. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5, nast�puje na okres nieprzekraczaj�cy 

jednorazowo jednego roku.  
9. (uchylony). 
10. Na stanowisku adiunkta mo�e by� zatrudniona osoba, która posiada co najmniej stopie� 

naukowy doktora.  
11. Na stanowisku asystenta mo�e by� zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytu� 

zawodowy magistra lub tytu� równorz�dny.  
 

§ 138 
1. (uchylony). 
2. Na stanowisku starszego wyk�adowcy mo�na zatrudni� osob�, która posiada co najmniej 

tytu� zawodowy magistra, zatrudnion� w szkole wy�szej w pe�nym wymiarze czasu pracy 
przez okres co najmniej o�mioletni, maj�c� wyró�niaj�cy dorobek dydaktyczny lub 
zatrudnion� uprzednio poza Uczelni�, w równowa�nym okresie i wymiarze czasu pracy, 
maj�c� wyró�niaj�cy dorobek zawodowy oraz kwalifikacje do samodzielnego prowa-
dzenia zaj�� dydaktycznych.  

3. Na stanowisku wyk�adowcy mo�na zatrudni� osob�, która posiada co najmniej tytu� 
zawodowy magistra i spe�nia jeden z nast�puj�cych warunków: 
1) by�a zatrudniona w szkole wy�szej w pe�nym wymiarze czasu pracy przez okres co 

najmniej pi�ciu lat i wykazuje szczególne kwalifikacje do pracy dydaktycznej; 
2) by�a zatrudniona poza uczelni�, w równowa�nym okresie i wymiarze czasu pracy, 

o którym mowa w pkt 1, posiada wyró�niaj�cy dorobek zawodowy oraz kwalifikacje 
do prowadzenia zaj�� dydaktycznych; 

3) posiada szczególne predyspozycje do pracy dydaktycznej i do�wiadczenie 
w prowadzeniu zaj�� dydaktycznych na wydziale, na którym ma by� zatrudniona, 
potwierdzone przez rad� wydzia�u na podstawie opinii co najmniej dwóch nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora 
nadzwyczajnego.  
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4. Na stanowisku lektora mo�e zosta� zatrudniona osoba, która posiada:  

1) tytu� zawodowy magistra, w�a�ciwy dla j�zyka obcego, z którego ma prowadzi� 
zaj�cia, albo  

2) tytu� zawodowy magistra lub tytu� równorz�dny w zakresie innym ni� okre�lony 
w pkt. 1 oraz:  
a) zaawansowan� znajomo�� j�zyka obcego, z którego ma prowadzi� zaj�cia, 

potwierdzon� w�a�ciwym dyplomem lub �wiadectwem wydanym na podstawie 
egzaminu przez instytucj� o uznanej pozycji w nauczaniu danego j�zyka, i  

b) uko�czony kurs przysposobienia do nauczania j�zyka obcego, z którego ma 
prowadzi� zaj�cia, potwierdzony w�a�ciwym dyplomem lub �wiadectwem, 
wydanym przez uprawnion� instytucj�.  

5. Na stanowisku instruktora mo�na zatrudni� osob�, która posiada tytu� zawodowy 
magistra, wysokie umiej�tno�ci zawodowe w danej dyscyplinie sportu i predyspozycje do 
pracy dydaktycznej.  

 

§ 139 
1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w Politechnice Warszawskiej w wymiarze 

przewy�szaj�cym po�ow� etatu na czas okre�lony lub nieokre�lony nast�puje po prze-
prowadzeniu otwartego konkursu.  

2. Nauczyciela akademickiego, który naby� uprawnienia emerytalne w Politechnice 
Warszawskiej, mo�na zatrudni� na tym samym stanowisku bez post�powania kon-
kursowego.  

3. Tryb i warunki konkursu, o których mowa w ust. 1, jest okre�lony w za��czniku nr 12 do 
statutu.  

 

§ 140 
1. Nawi�zanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim nast�puje na podstawie 

mianowania albo umowy o prac�. Na podstawie mianowania zatrudnia si� wy��cznie 
nauczyciela posiadaj�cego tytu� naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie 
mianowania nast�puje w pe�nym wymiarze czasu pracy.  

2. Dla nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Politechnice Warszawskiej na pod-
stawie mianowania Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy.  

3. Nauczyciel akademicki mo�e 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 poza-
wydzia�owej jednostce organizacyjnej nawi�zuje i rozwi�zuje Rektor na wniosek 
kierownika jednostki, zaopiniowany przez rad� tej jednostki.  

5. Postanowienia ust. 4 stosuje si� odpowiednio do awansowania nauczycieli akademickich.  
6. Osob� pe�ni�c� funkcj� dziekana lub kierownika pozawydzia�owej jednostki 

organizacyjnej zatrudnia na okre�lonym stanowisku Rektor z w�asnej inicjatywy, po 
uzyskaniu zgody rady jednostki, o ile rada istnieje.  

 

§ 141 
1. Zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby 

posiadaj�cej tytu� naukowy profesora, dla której Politechnika Warszawska jest 
podstawowym miejscem pracy, nast�puje na podstawie mianowania na czas nieokre�lony.  

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 nieposiadaj�cej 

tytu�u naukowego profesora, dla której Politechnika Warszawska jest podstawowym 
miejscem pracy w rozumieniu ustawy, nast�puje na okres pi�ciu lat lub na czas 
wykonania okre�lonej pracy, nie d�u�szy ni� pi�� lat.  

4. Po up�ywie pierwszego pi�cioletniego okresu zatrudnienia na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego osoby nieposiadaj�cej tytu�u naukowego profesora, kolejne zatrudnienie 
mo�e nast�pi�, po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego, na czas okre�lony 
lub, w przypadkach szczególnych, na czas nieokre�lony.  

5. (uchylony) 
6. Osoba, która po up�ywie okresu zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

nie zosta�a ponownie zatrudniona na tym stanowisku mo�e 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, nast�puje na podstawie umowy 
o prac� na czas nieokre�lony lub okre�lony. 

2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj�cej stopnia naukowego 
doktora habilitowanego nie mo�e przekroczy� dziewi�ciu lat, a w przypadku zatrudnienia 
po dniu 30 wrze�nia 2013 roku, o�miu lat.  

3. Nieuzyskanie przez osob� zatrudnion� na stanowisku adiunkta stopnia naukowego 
doktora habilitowanego w okresie wskazanym w ust. 2 stanowi podstaw� do rozwi�zania 
umowy o prac� za wypowiedzeniem. 

 

§ 143 
1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby, dla której Politechnika Warszawska jest 

podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, nast�puje na podstawie umowy 
o prac� na czas nieokre�lony lub okre�lony. 

2. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj�cej stopnia naukowego 
doktora nie mo�e przekroczy� o�miu lat. 

3. W przypadku zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj�cej stopnia 
naukowego doktora, dla której Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem 
pracy w rozumieniu ustawy, na okres krótszy ni� okre�lony w ust. 2, okres zatrudnienia 
mo�e by� jednorazowo przed�u�ony na czas pozosta�y do up�ywu okresu okre�lonego 
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 rozwi�zania 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 macierzy�skiego, dodatkowego urlopu 
macierzy�skiego, urlopu na warunkach urlopu macierzy�skiego, dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzy�skiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, urlopu dla 
poratowania zdrowia, powo�ania do s�u�by wojskowej lub s�u�by zast�pczej, ulegaj� 
przed�u�eniu odpowiednio o czas trwania urlopu lub okres odbywania s�u�by. W razie 
skrócenia urlopu lub czasu odbywania s�u�by, 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, nast�puje na czas okre�lony 
nieprzekraczaj�cy jednorazowo okresu trzech lat lub na czas wykonania okre�lonej pracy nie 
d�u�szy ni� trzy lata.  
 

§ 148 
1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest okre�lony zakresem jego obowi�zków 

dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.  
2. Zasady ustalania zakresu obowi�zków nauczycieli akademickich, rodzaje zaj�� dy-

daktycznych obj�tych zakresem tych obowi�zków, w tym wymiar zada� dydaktycznych 
dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych okre�la 
Senat.  

3. Szczegó�owy zakres obowi�zków i zadania nauczyciela akademickiego ustala kierownik 
jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.  

4. Rektor mo�e obni�y� wymiar zaj�� dydaktycznych poni�ej 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 mi�dzynarodowymi programami 

edukacyjnymi; 
3) pe�nienia przez nauczyciela akademickiego odpowiedzialnych funkcji w instytucjach 

nauki i szkolnictwa wy�szego; 
4) realizacji przez nauczyciela akademickiego projektu innego ni� dydaktyczny, którego 

�rodki finansowe pokrywaj� w cz��ci lub ca�o�ci koszty wynagrodzenia zasadniczego 
tego nauczyciela akademickiego. 

5. Rektor podejmuje decyzj�, o której mowa w ust. 4, po zasi�gni�ciu opinii kierownika 
jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki. 

6. Obni�ony wymiar zaj�� dydaktycznych nie mo�e by� ni�szy ni� 50 % dolnej granicy 
wymiaru ustalonej zgodnie z ustaw�.  

 

§ 149 
Obowi�zkowy wymiar czasu pracy, pracowników wymienionych w § 135 ust. 1 pkt 3, a tak�e 
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 mo�e rozwi�za� stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za 

wypowiedzeniem, z ko�cem semestru z zachowaniem trzymiesi�cznego okresu 
wypowiedzenia, w przypadkach okre�lonych w art. 124 ustawy.  
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1a. Rektor mo�e rozwi�za� 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 mo�e by� rozwi�zany przez 
Rektora równie� z innych wa�nych przyczyn, po uzyskaniu opinii rady podstawowej lub 
pozawydzia�owej jednostki organizacyjnej, a w przypadku pozawydzia�owej jednostki 
organizacyjnej, w której nie ma rady – opinii Senatu.  

3. Obowi�zek okre�lenia wa�nych przyczyn, o których mowa w ust. 2, spoczywa na 
kierowniku jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.  

4. Rektor mo�e rozwi�za� stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez 
wypowiedzenia w przypadkach okre�lonych w art. 126 ustawy.  

5. Je�eli ustawa przewiduje rozwi�zanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego 
z ko�cem semestru, przez koniec semestru rozumie si� odpowiednio ostatni dzie� lutego 
albo dzie� 30 wrze�nia.  

 

§ 151 
1. Podj�cie 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 prowadz�cego dzia�alno�� dydaktyczn� lub naukowo-
badawcz� i kryteria udzielania zgody, o której mowa w ust. 1, okre�la Senat, bior�c pod 
uwag� interes Politechniki Warszawskiej, a w szczególno�ci:  
1) wymiar i rodzaj zaj�� dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych nauczyciela 

akademickiego w Politechnice Warszawskiej; 
2) zwi�zek dodatkowego zatrudnienia z wykonywanymi w Politechnice Warszawskiej 

zadaniami dydaktycznymi lub prowadzonymi badaniami; 
3) mo�liwo�� podniesienia przez nauczyciela akademickiego kwalifikacji naukowych, 

dydaktycznych lub organizacyjnych; 
4) mo�liwo�� nabycia umiej�tno�ci praktycznych przydatnych do wykonywania 

obowi�zków nauczyciela akademickiego; 
5) uwarunkowania wynikaj�ce ze wspó�pracy z innymi uczelniami lub potrzebami 

instytucji partnerskich.  
 

§ 152 
1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek mianowanego nauczyciela 

akademickiego, za zgod� rady tej jednostki, mo�e udzieli� mu na warunkach okre�lonych 
w art. 134 ust. 1 ustawy p�atnego urlopu dla celów naukowych.  

2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek nauczyciela aka-
demickiego, za zgod� rady tej jednostki, mo�e udzieli� mu na warunkach okre�lonych 
w art. 134 ust. 3 ustawy p�atnego urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy 
doktorskiej, uzasadnionego stopniem jej przygotowania. Stopie� przygotowania rozprawy 
doktorskiej okre�la jej promotor.  

 

§ 153 
1. P�atnego urlopu dla poratowania zdrowia, o którym mowa w art. 134 ust. 5 ustawy, 

udziela Rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego; do wniosku nauczyciel 
akademicki do��cza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lecz�cego tego 
nauczyciela.  
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2. Prawo do p�atnego urlopu dla poratowania zdrowia przys�uguje nauczycielowi 

akademickiemu po przepracowaniu co najmniej pi�ciu lat w Uczelni.  
3. ��czny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie ca�ego zatrudnienia 

nauczyciela akademickiego nie mo�e przekracza� dwóch lat.  
 

§ 154 
Pracownik korzystaj�cy z p�atnego urlopu, o którym mowa w § 153, nie mo�e w tym czasie 
wykonywa� pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzi� dzia�alno�ci gospodarczej.  
 

§ 155 
Rektor na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez rad� podstawowej 
jednostki organizacyjnej, mo�e udzieli� nauczycielowi urlopu bezp�atnego dla celów 
naukowych.  
 

§ 156 
Postanowienia § 152 i 155 stosuje si� odpowiednio w odniesieniu do nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w pozawydzia�owych jednostkach organizacyjnych, z tym �e 
decyzje podejmuje Rektor. 
 

§ 157 
Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego okre�la Senat.  
 

§ 158 
1. Bie��ca ocena pracy nauczycieli akademickich jest obowi�zkiem ich bezpo�rednich 

prze�o�onych.  
2. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegaj� okresowej ocenie stosownie do zakresu ich 

obowi�zków wynikaj�cych z ustawy, statutu, innych przepisów wewn�trznych i decyzji 
prze�o�onego; ocenie podlega równie� przestrzeganie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych, a tak�e prawa w�asno�ci przemys�owej.  

3. Oceny nauczycieli akademickich dokonuje si� nie rzadziej ni� raz na dwa lata, 
a nauczyciela akademickiego posiadaj�cego 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� tak�e w przypadku zawarcia stosunku 
pracy na czas okre�lony, przed up�ywem tego okresu.  

5. Decyzje w sprawie dokonania oceny podejmuje kierownik podstawowej lub poza-
wydzia�owej jednostki organizacyjnej.  

6. Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje jego bezpo�redni prze�o�ony, na podstawie 
wykazu osi�gni�� przygotowanego przez osob� ocenian� oraz w�asnej wiedzy o wy-
konywaniu obowi�zków przez ocenianego. W przygotowaniu oceny mo�e by� 
uwzgl�dniona opinia ekspertów spoza Uczelni, uzyskana zgodnie z obowi�zuj�cymi 
w Politechnice Warszawskiej przepisami. 

7. Przy ocenie nauczyciela akademickiego brane s� pod uwag�:  
1) dzia�alno�� dydaktyczna; 
2) dzia�alno�� naukowa, je�li dotyczy; 
3) osi�gni�cia w kszta�ceniu kadry naukowej, je�li dotyczy; 
4) dzia�alno�� organizacyjna na rzecz wydzia�u lub Uczelni; 
5) dzia�alno�� w organizacjach pozarz�dowych w obszarze edukacji, nauki i gospodarki; 
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6) udzia� w pracach organów ustawowych w obszarze edukacji, nauki i gospodarki; 
7) pe�nienie funkcji kierowniczych w Uczelni.  

8. W ocenie dzia�alno�ci dydaktycznej nauczyciela akademickiego uwzgl�dnia si� ocen� 
przedstawion� przez studentów i doktorantów, po zako�czeniu ka�dego cyklu zaj�� 
dydaktycznych. Zasady dokonywania oceny przez studentów i doktorantów i sposób jej 
wykorzystania s� przedstawione w za��czniku nr 15 do statutu.  

9. Od oceny dokonanej przez bezpo�redniego prze�o�onego nauczycielowi akademickiemu 
przys�uguje, w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania oceny wraz z uzasadnieniem, 
prawo odwo�ania do komisji odwo�awczej ds. oceny nauczycieli akademickich za 
po�rednictwem kierownika podstawowej lub pozawydzia�owej jednostki organizacyjnej.  

10. Komisj� odwo�awcz�, o której mowa w ust. 9, powo�uje na okres kadencji organów 
Uczelni rada wydzia�u na wniosek dziekana, a w jednostce pozawydzia�owej – Senat na 
wniosek kierownika tej jednostki. Na wniosek ocenianego nauczyciela akademickiego 
w posiedzeniach komisji mo�e uczestniczy� przedstawiciel zwi�zku zawodowego, 
wskazanego przez tego nauczyciela.  

11. Prawo odwo�ania od oceny dokonanej przez bezpo�redniego prze�o�onego, w terminie 
okre�lonym w ust. 9, przys�uguje tak�e kierownikowi podstawowej lub pozawydzia�owej 
jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.  

12. Nauczycielowi akademickiemu przys�uguje prawo zwrócenia si� do Rektora z wnioskiem 
o zbadanie oceny dokonanej przez komisj� odwo�awcz�, o której mowa w ust. 9. Termin 
z�o�enia wniosku do Rektora wynosi czterna�cie dni od dnia otrzymania oceny dokonanej 
przez komisj� wraz z uzasadnieniem.  

13. Decyzja Rektora w sprawie oceny nauczyciela akademickiego jest ostateczna.  
14. W przypadku negatywnej oceny nauczyciela akademickiego, ponown� ocen� prze-

prowadza si� po up�ywie jednego roku.  
15. Rektor rozwi�zuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim 

w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen 
negatywnych. 

16. Wnioski wynikaj�ce z dokonanej oceny s� brane pod uwag� w szczególno�ci przy 
awansach i wyró�nieniach przyznawanych nauczycielowi akademickiemu oraz przy 
powierzaniu mu pe�nienia funkcji kierowniczych.  

 

§ 159 
1. Nauczyciele akademiccy mog� otrzymywa� za osi�gni�cia naukowe, dydaktyczne lub 

organizacyjne albo za ca�okszta�t dorobku nagrody Rektora oraz nagrody ministra 
w�a�ciwego do spraw szkolnictwa wy�szego.  

2. Zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich z funduszu, 
o którym mowa w art. 155 ust. 4 ustawy, okre�la regulamin uchwalony przez Senat.  

 
 
ROZDZIA� 3  
ODPOWIEDZIALNO
! DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  
 
 

§ 160 
1. Nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej za post�powanie 

uchybiaj�ce obowi�zkom nauczyciela akademickiego lub godno�ci zawodu na-
uczycielskiego.  
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2. W szczególno�ci nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej za:  

1) przyw�aszczenie sobie autorstwa albo wprowadzenie w b��d co do autorstwa ca�o�ci 
lub cz��ci 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 zniekszta�cenie takiego utworu, artys-
tycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub nadania; 

4) naruszenie cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób; 
5) fa�szowanie bada� lub wyników bada� naukowych lub dokonanie innego oszustwa 

naukowego; 
6) przyjmowanie, w zwi�zku z pe�nieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska 

w uczelni, korzy�ci maj�tkowej lub osobistej albo jej obietnicy; 
7) powo�ywanie si� na wp�ywy w uczelni, instytucji pa�stwowej lub samorz�dowej albo 

wywo�ywanie przekonania innej osoby lub utwierdzanie jej w przekonaniu o istnieniu 
takich wp�ywów i podj�cie si� po�rednictwa w za�atwieniu sprawy w zamian za 
korzy�� maj�tkow� lub osobist� albo jej obietnic�; 

8) udzielenie albo obiecywanie udzielenia korzy�ci maj�tkowej lub osobistej w zamian 
za po�rednictwo w za�atwieniu sprawy w uczelni, polegaj�ce na wywarciu wp�ywu na 
decyzj�, dzia�anie lub zaniechanie osoby pe�ni�cej funkcj� lub zajmuj�cej stanowisko 
w uczelni, w zwi�zku z pe�nieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.  

 

§ 161 
1. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w Politechnice Warszawskiej 

orzeka pochodz�ca z wyboru uczelniana komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli 
akademickich.  

2. W sk�ad uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich wchodzi:  
1) siedmiu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora 

zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadaj�cych stopie� naukowy 
doktora habilitowanego, dla których Politechnika Warszawska jest podstawowym 
miejscem pracy;  

2) pi�ciu 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 

zg�aszaj� – spo�ród nauczycieli akademickich – rady podstawowych jednostek orga-
nizacyjnych, po jednym kandydacie spo�ród grup nauczycieli akademickich wymie-
nionych w ust. 2 pkt 1 i 2.  

4. Kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich spo�ród 
studentów zg�asza organ uchwa�odawczy samorz�du studentów.  

5. Wyboru cz�onków uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich 
dokonuje Senat, spo�ród kandydatów zg�oszonych zgodnie z ust. 3 i 4. Tryb dokonywania 
wyboru okre�la Senat.  

6. Rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów, dyrektor Biblioteki 
G�ównej i rzecznik dyscyplinarny nie mog� by� cz�onkami uczelnianej komisji 
dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich.  

7. Kadencja uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich zaczyna si� 
w dniu wyboru i ko�czy wraz z wyborem nowej komisji.  

8. Do wyborów uzupe�niaj�cych sk�ad 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 
przewodnicz�cego i jego zast�pc�.  

2. Do zada� przewodnicz�cego nale�y w szczególno�ci wyznaczanie, zgodnie z art. 142 
ust. 1 ustawy, sk�adów orzekaj�cych, ich przewodnicz�cych i protokolantów oraz ter-
minów rozpraw.  

3. Przewodnicz�cy uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich 
powiadamia Rektora o udzieleniu kary dyscyplinarnej nauczycielowi akademickiemu.  

4. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem jest w��czany do akt 
osobowych nauczyciela akademickiego.  

 
 
ROZDZIA� 4  
PRACOWNICY NIEB�D�CY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI  
 
 

§ 163 
Pracownicy nieb�d�cy nauczycielami akademickimi s� zatrudniani w Politechnice War-
szawskiej w szczególno�ci w celu:  

1) wykonywania prac badawczych i us�ugowych;  
2) wykonywania prac pomocniczych zwi�zanych z badaniami naukowymi oraz przy-

gotowywaniem i prowadzeniem zaj�� dydaktycznych;  
3) prowadzenia dzia�alno�ci informacyjnej i bibliotecznej, wspieraj�cej proces dydak-

tyczny i badania naukowe;  
4) wykonywania zada� o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, 

technicznym i us�ugowym, zwi�zanych z funkcjonowaniem Uczelni.  
 

§ 164 
1. Zatrudnienie pracownika nieb�d�cego nauczycielem akademickim nast�puje na pod-

stawie 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 G�ównej i w pozawydzia�owych jednostkach orga-
nizacyjnych, o których mowa w § 36 i § 38, oraz z pracownikami zatrudnianymi 
w jednostkach administracji centralnej podleg�ych bezpo�rednio Rektorowi;  

2) kanclerz – z pracownikami zatrudnianymi w jednostkach administracji centralnej 
podleg�ych bezpo�rednio kanclerzowi.  

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, okre�la zakres 
jego obowi�zków oraz podleg�o�� s�u�bow�.  

3. Pracownicy nieb�d�cy nauczycielami akademickimi podlegaj�, w ramach systemu oceny 
pracowników, o którym mowa w § 181, ocenie nie rzadziej ni� raz na trzy lata. 

  

§ 165 
Pracownikom nieb�d�cym nauczycielami akademickimi, posiadaj�cym co najmniej tytu� 
zawodowy magistra mo�e by�, za zgod� rady podstawowej lub pozawydzia�owej jednostki 
organizacyjnej i za ich zgod�, powierzone prowadzenie zaj�� dydaktycznych.  
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§ 166 

1. Pracownicy nieb�d�cy nauczycielami akademickimi mog� otrzymywa� za osi�gni�cia 
w pracy zawodowej nagrody Rektora z funduszu, o którym mowa w art. 155 ust. 8 
ustawy.  

2. Zasady podzia�u i przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, okre�la za��cznik nr 13 
do statutu.  

3. Szczegó�owy tryb naliczania funduszu i wr�czania nagród, o których mowa w ust. 1, 
okre�la Rektor w drodze zarz�dzenia.  

 
 
ROZDZIA� 5  
PRZEPISY WSPÓLNE DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI  
 
 

§ 167 
1. Za szczególne osi�gni�cia pracownicy Politechniki Warszawskiej mog� by� wyró�niani 

i nagradzani niezale�nie od charakteru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska.  
2. Rektor, po zasi�gni�ciu opinii Senatu wyst�puje z wnioskiem o nadanie orderów, 

odznacze�, wyró�nie� oraz nagród pa�stwowych i resortowych wyró�niaj�cym si� 
pracownikom i osobom zas�u�onym 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 posiadaj�cym tytu� naukowy profesora lub stopie� naukowy 

doktora habilitowanego, którzy przeszli na emerytur� lub rent�, Politechnika Warszawska 
umo�liwia, na zasadach okre�lonych przez Senat na wniosek Rektora, kontynuowanie 
dzia�alno�ci naukowej.  
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DZIA� XI  
STUDIA, STUDENCI, DOKTORANCI  
 
ROZDZIA� 1  
STUDIA 
  
 

§ 169 
1. Politechnika Warszawska prowadzi studia wy�sze pierwszego i drugiego stopnia oraz 

mo�e 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 
dokszta�caj�ce.  

3. Na warunkach okre�lonych w ustawie Politechnika Warszawska mo�e prowadzi� studia 
i inne formy kszta�cenia w ramach jednostek mi�dzyuczelnianych i jednostek wspólnych, 
utworzonych na podstawie porozumie� z innymi uczelniami oraz innymi podmiotami, 
w tym równie� zagranicznymi.  

4. Politechnika Warszawska mo�e prowadzi� ró�ne formy kszta�cenia dla osób nieb�d�cych 
studentami lub doktorantami.  

5. Studia oraz studia doktoranckie mog� by� prowadzone jako stacjonarne lub nie-
stacjonarne, stosownie do uchwa�y Senatu.  

6. Uruchomienie lub zniesienie kszta�cenia w Uczelni na kierunku studiów lub na studiach 
mi�dzyobszarowych nast�puje na podstawie uchwa�y Senatu.  

7. Regulamin studiów, regulamin studiów doktoranckich oraz regulamin studiów po-
dyplomowych uchwala Senat.  

8. Zasady i tryb tworzenia studiów podyplomowych i kursów dokszta�caj�cych okre�la 
Rektor w drodze zarz�dzenia.  

9. Organizacj� i tok studiów oraz tryb ustalania harmonogramu zaj�� okre�la regulamin 
studiów.  

10. Organizacj� i tok studiów doktoranckich okre�la regulamin studiów doktoranckich.  
11. Jednym z dokumentów stwierdzaj�cych przebieg studiów jest indeks, który jest w�as-

no�ci� studenta.  
 
 
ROZDZIA� 2  
PRZYJ�CIA NA STUDIA  
 
 

§ 170 
1. Przyj�cia na studia w Politechnice Warszawskiej s� prowadzone zgodnie z ustaw� oraz 

uchwa�� Senatu, o której mowa w art. 169 ust. 2 ustawy.  
2. Uchwa�a Senatu, o której mowa w ust. 1, jest podawana do wiadomo�ci w formie 

og�osze� na Uczelni oraz na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.  
3. Rekrutacj� na studia przeprowadzaj� i decyzje w sprawie przyj�� na studia podejmuj� 

komisje rekrutacyjne powo�ane na okres jednego roku przez rad� podstawowej jednostki 
organizacyjnej lub rad� jednostki mi�dzywydzia�owej prowadz�cej kierunek studiów.  

4. Organem odwo�awczym w sprawach przyj�� na studia jest uczelniana komisja 
rekrutacyjna powo�ana przez Senat na wniosek Rektora.  

5. W sk�ad komisji rekrutacyjnych i uczelnianej komisji rekrutacyjnej wchodz� nauczyciele 
akademiccy oraz przedstawiciele samorz�du 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. Uchwa�a Senatu, o której mowa w ust. 1, jest podawana do publicznej wiadomo�ci w for-
mie og�osze� na Uczelni i na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej. 

3. Rekrutacje na studia doktoranckie przeprowadzaj� komisje rekrutacyjne na studia 
doktoranckie powo�ane na okres jednego roku przez dziekanów. Komisje rekrutacyjne 
podejmuj� decyzje w sprawach przyj�cia na studia doktoranckie. 

4. W sk�ad komisji rekrutacyjnych na studia doktoranckie wchodz� nauczyciele akademiccy 
i przedstawiciele samorz�du doktorantów. 

5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie s�u�y odwo�anie do Rektora, 
w terminie czternastu dni od dnia dor�czenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

§ 171 
1. Liczb� studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów okre�la Senat. 
2. Liczb� miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach i na pierwszym 

roku studiów doktoranckich okre�la Rektor na wniosek kierowników podstawowych 
jednostek organizacyjnych. 

 

§ 172 
1. Przyj�cie w poczet studentów Politechniki Warszawskiej nast�puje z chwil� 

immatrykulacji i po z�o�eniu przez studenta – wobec Rektora lub dziekana – �lubowania 
akademickiego o tre�ci okre�lonej w za��czniku nr 14 do statutu.  

2. Postanowienia ust. 1 stosuje si� odpowiednio do doktorantów.  
3. 
lubowanie akademickie w Politechnice Warszawskiej sk�ada si� jeden raz.  
 
 
ROZDZIA� 3  
PRAWA I OBOWI�ZKI STUDENTÓW  
 
 

§ 173 
1. Politechnika Warszawska zapewnia swoim studentom mo�liwo�ci zdobywania wiedzy 

i umiej�tno�ci potrzebnych do przysz�ej pracy zawodowej oraz mo�liwo�ci wszech-
stronnego rozwoju naukowego i kulturalnego. Obowi�zkiem studenta jest wykorzystanie 
mo�liwo�ci stworzonych przez Uczelni�.  

2. Studenci Politechniki Warszawskiej maj�, w miar� mo�liwo�ci jednostki organizacyjnej, 
m.in. prawo do: udzia�u w pracach badawczych, tworzenia kó� naukowych i organizacji 
studenckich, dzia�alno�ci spo�ecznej, kulturalnej, turystycznej i sportowej.  

3. Studenci maj� prawo do pomocy materialnej na warunkach okre�lonych w ustawie oraz 
regulaminie ustalonym przez Rektora w porozumieniu z uczelnianym organem 
samorz�du studentów.  

4. Studenci maj� prawo do opieki lekarskiej na zasadach okre�lonych w ustawie i przepisach 
wykonawczych do ustawy.  

5. Student jest zobowi�zany do post�powania zgodnie z tre�ci� �lubowania, do prze-
strzegania regulaminu studiów oraz stosowania si� do przepisów i zarz�dze� obo-
wi�zuj�cych w Politechnice Warszawskiej.  

6. Politechnika Warszawska wspiera dzia�alno�� samokszta�ceniow� studentów.  
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7. Formy opieki nad studenckim ruchem naukowym i zasady jego finansowania okre�la 

Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorz�du studentów.  
 
 
ROZDZIA� 4  
PRAWA I OBOWI�ZKI DOKTORANTÓW  
 
 

§ 174 
1. Politechnika Warszawska zapewnia swoim doktorantom mo�liwo�ci zdobywania wiedzy 

i umiej�tno�ci potrzebnych do przysz�ej pracy zawodowej oraz mo�liwo�ci wszech-
stronnego rozwoju naukowego i kulturalnego. Obowi�zkiem doktoranta jest wyko-
rzystanie mo�liwo�ci stworzonych przez Uczelni�.  

2. Jednostka organizacyjna wydzia�u, 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 okre�lonym w regulaminie studiów doktoranckich.  

4. Do doktorantów stosuje si� odpowiednio postanowienia § 173 ust. 2 – 7, z tym �e 
uprawnienia samorz�du studentów przys�uguj� samorz�dowi doktorantów.  

 
 
ROZDZIA� 5  
ASYSTENCI-STA"Y
CI  
 
 

§ 175 
1. Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, 

wyró�niaj�cy si� osi�gni�ciami w zdobywaniu wiedzy, mo�e odbywa� sta� przy-
gotowuj�cy do podj�cia obowi�zków nauczyciela akademickiego. Student ten jest dalej 
zwany asystentem-sta�yst�.  

2. Asystent-sta�ysta odbywa sta� na podstawie decyzji Rektora, podj�tej na wniosek 
dziekana lub dyrektora kolegium. Warunki i tryb podejmowania decyzji okre�la Rektor 
w drodze zarz�dzenia.  

3. Powierzenie obowi�zków asystenta-sta�ysty nast�puje na okres do dwóch semestrów.  
4. Powierzenie obowi�zków asystenta-sta�ysty nie oznacza nawi�zania stosunku pracy.  
5. Asystent-sta�ysta w okresie sta�u mo�e otrzymywa� stypendium ze �rodków w�asnego 

funduszu stypendialnego, o którym mowa w § 124, lub z innych �rodków w�asnych 
Uczelni, w wysoko�ci okre�lanej corocznie przez Senat.  

6. Podstawowy zakres obowi�zków asystenta-sta�ysty oraz tryb przyznawania stypendium 
okre�la Senat.  

 
 
ROZDZIA� 6  
SAMORZ�D STUDENTÓW  
 
 

§ 176 
1. Wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej stanowi� samorz�d studentów i bior� udzia� 

w jego dzia�alno�ci.  
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2. Samorz�d studentów dzia�a na podstawie ustawy i regulaminu samorz�du studentów, 

uchwalonego przez w�a�ciwy organ samorz�du studentów. Samorz�d studentów dzia�a 
zgodnie ze statutem oraz uchwa�ami organów uchwa�odawczych samorz�du studentów. 
Regulamin samorz�du studentów wchodzi w �ycie po stwierdzeniu przez Senat jego 
zgodno�ci z ustaw� i statutem.  

3. Samorz�d studentów wyra�a opini� spo�eczno�ci studenckiej, a tak�e reprezentuje jej 
interesy. W�a�ciwe organy samorz�du studentów s� uprawnione do wyra�ania opinii 
w imieniu ogó�u studentów, w trybie okre�lonym w regulaminie samorz�du studentów.  

4. Organy samorz�du studentów decyduj� lub wspó�decyduj� z organami Politechniki 
Warszawskiej we wszystkich sprawach dotycz�cych studentów, w zakresie okre�lonym 
przepisami prawa lub uzgodnionym z tymi organami.  

5. Samorz�d studentów mo�e dla poparcia swych ��da� – gdy s� one przedmiotem sporu 
zbiorowego i dotycz� istotnych spraw i interesów studentów – podj�� akcj� protestacyjn�, 
na zasadach okre�lonych w ustawie i nienaruszaj�c� przepisów obowi�zuj�cych 
w Politechnice Warszawskiej.  

 
 
ROZDZIA� 7  
SAMORZ�D DOKTORANTÓW  
 
 

§ 177 
1. Wszyscy doktoranci Politechniki Warszawskiej stanowi� samorz�d doktorantów i bior� 

udzia� w jego dzia�alno�ci.  
2. Do samorz�du 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 orze-

kaj�, pochodz�ce z wyboru:  
1) komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów,  
2) odwo�awcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów i doktorantów.  

2. W sk�ad komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów wchodzi:  
1) dwunastu nauczycieli akademickich, dla których Politechnika Warszawska jest 

podstawowym miejscem pracy; 
2) sze�ciu studentów; 
3) czterech doktorantów.  

3. W sk�ad odwo�awczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i doktorantów 
wchodzi:  
1) dziewi�ciu nauczycieli akademickich, dla których Politechnika Warszawska jest 

podstawowym miejscem pracy; 
2) czterech studentów; 
3) dwóch doktorantów.  

4. Nie mo�na by� jednocze�nie cz�onkiem komisji dyscyplinarnej ds. studentów i do-
ktorantów oraz odwo�awczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów i doktorantów.  
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5. Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 1, zg�aszaj�: spo�ród nauczycieli 

akademickich – rady podstawowych jednostek organizacyjnych, po jednym kandydacie 
do okre�lonej komisji, spo�ród studentów – uczelniany organ uchwa�odawczy samorz�du 
studentów, a spo�ród doktorantów – uczelniany organ uchwa�odawczy samorz�du 
doktorantów.  

6. Tryb powo�ywania komisji, o których mowa w ust. 1, okre�la Senat.  
7. Komisja dyscyplinarna ds. studentów i doktorantów oraz komisja odwo�awcza ds. 

studentów i doktorantów, zwane dalej komisjami dyscyplinarnymi, wybieraj� spo�ród 
swego grona przewodnicz�cych. Do zada� przewodnicz�cych odpowiednich komisji 
dyscyplinarnych nale�y w szczególno�ci wyznaczanie sk�adów orzekaj�cych, ich 
przewodnicz�cych i protokolantów oraz terminów rozpraw.  

8. Komisje dyscyplinarne rozstrzygaj�ce spraw� studenta orzekaj� w sk�adzie z�o�onym 
z przewodnicz�cego sk�adu orzekaj�cego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz 
w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i studentów.  

9. Komisje dyscyplinarne rozstrzygaj�ce spraw� doktoranta orzekaj� w sk�adzie z�o�onym 
z przewodnicz�cego sk�adu orzekaj�cego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz 
w równej liczbie, z nauczycieli akademickich i doktorantów.  

10. Kadencja komisji dyscyplinarnych trwa cztery lata. Powo�anie przez Senat nast�puje nie 
pó	niej ni� w ci�gu trzech miesi�cy od rozpocz�cia kadencji organów Uczelni.  

11. Do wyborów uzupe�niaj�cych sk�adów komisji dyscyplinarnych w trakcie kadencji 
stosuje si� odpowiednio postanowienia ust. 2 – 6.  
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DZIA� XII  
WEWN
TRZNE SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKO�CI  
 
 

§ 179 
1. W Politechnice Warszawskiej dzia�alno�� dydaktyczna jest doskonalona w ramach 

systemu zapewnienia jako�ci kszta�cenia.  
2. System zapewnienia jako�ci kszta�cenia jest zbiorem dobrych praktyk kszta�cenia 

i przepisów okre�laj�cych standardy i procedury dotycz�ce toku studiów i jego oceny, 
obowi�zuj�ce we wszystkich podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni.  

3. System zapewnienia jako�ci kszta�cenia odpowiada standardom europejskiej przestrzeni 
edukacyjnej, której tworzenie zosta�o zapocz�tkowane Deklaracj� Bolo�sk�.  

4. System zapewnienia jako�ci kszta�cenia, po zaopiniowaniu przez uchwa�odawcze organy 
samorz�du studentów i samorz�du doktorantów, zatwierdza Senat na wniosek Rektora.  

5. Oceny funkcjonowania systemu zapewnienia jako�ci kszta�cenia dokonuje Senat co 
najmniej raz w okresie kadencji.  

 

§ 180 
1. Na wniosek Rektora Senat wprowadza, jednolity dla ca�ej Uczelni, system zapewnienia 

jako�ci w badaniach naukowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej.  
2. System zapewnienia jako�ci w badaniach naukowych jest zbiorem zasad, regu� i procedur, 

maj�cych na celu osi�ganie wysokiego poziomu bada� naukowych i dzia�alno�ci w zakresie 
innowacji, doradztwa, dzia�alno�ci eksperckiej i publikacyjnej, a tak�e w zakresie kszta�cenia 
kadr naukowych.  

3. Integraln� cz��ci� systemu zapewnienia jako�ci w badaniach naukowych jest zbiór dobrych 
praktyk w badaniach naukowych, okre�laj�cy w�a�ciwe postawy, relacje i dzia�ania 
w obszarze bada� naukowych i rozwoju kadry oraz we wspó�pracy z podmiotami 
zewn�trznymi.  

4. System zapewnienia jako�ci w badaniach naukowych uwzgl�dnia w szczególno�ci zasady 
okre�lone w Europejskiej Karcie Naukowca.  

5. Po wprowadzeniu systemu zapewnienia jako�ci 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 dzia�a system oceny pracowników, którego celem jest 

dokonywanie w sposób przejrzysty i regularny oceny wyników pracy zawodowej 
wszystkich pracowników Uczelni.  

2. System oceny pracowników okre�la zakres oceny, szczegó�owy zbiór kryteriów i zasad 
oraz tryb przeprowadzania oceny w odniesieniu do nauczycieli akademickich i pra-
cowników nieb�d�cych nauczycielami akademickimi.  

3. W odniesieniu do nauczycieli akademickich system oceny pracowników zawiera ponadto 
zasady, tryb przeprowadzania, wzór ankiety i sposób wykorzystania opinii studentów, 
dotycz�cej wype�niania obowi�zków dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego.  

4. System oceny pracowników przyjmuje Senat na wniosek Rektora, po zaopiniowaniu 
przez zak�adowe organizacje zwi�zków zawodowych i uchwa�odawcze organy samorz�du 
studentów i doktorantów.  

5. Oceny funkcjonowania systemu oceny pracowników dokonuje Senat co najmniej raz 
w okresie kadencji.  

61



   

 
6. Postanowienia ust. 1–5 nie naruszaj� postanowie� § 158.  
 

§ 182 
1. W Politechnice Warszawskiej dzia�a system zarz�dzania jako�ci� w administracji 

centralnej i wydzia�owej, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu i zwi�k-
szenie efektywno�ci dzia�a� jednostek organizacyjnych we wszystkich obszarach 
dzia�alno�ci Uczelni.  

2. System zarz�dzania jako�ci� w administracji ma na celu:  
1) standaryzacj� dzia�a� w zakresie obs�ugi administracyjnej, finansowej, gospodarczej 

i technicznej, zwi�zanej z funkcjonowaniem Politechniki Warszawskiej;  
2) zapewnienie przejrzysto�ci zada� wykonywanych przez pracowników i jednostki 

organizacyjne administracji;  
3) usprawnienie przep�ywu informacji mi�dzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni;  
4) doskonalenie struktury organizacyjnej administracji Uczelni.  

3. System zarz�dzania jako�ci� w administracji, oparty na standardach ISO, jest 
udokumentowany przez ksi�g� jako�ci, karty procesów realizowanych w okre�lonym 
obszarze dzia�alno�ci Uczelni, procedury oraz instrukcje i karty zada�.  

4. System zarz�dzania jako�ci� w administracji jest wprowadzany przez Rektora w drodze 
zarz�dzenia i podlega audytowi zgodnie ze standardami.  

 

§ 183 
1. W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje system wewn�trznej kontroli finansowej 

i system audytu wewn�trznego, zgodnie z prawem dotycz�cym finansów publicznych.  
2. Wewn�trzna kontrola finansowa i audyt wewn�trzny s� przeprowadzane zgodnie ze 

standardami kontroli finansowej i audytu wewn�trznego w jednostkach sektora finansów 
publicznych.  

3. Systemy kontroli finansowej i audytu wewn�trznego s� wprowadzane przez Rektora 
w drodze zarz�dzenia.  
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DZIA� XIII 
PRZEPISY PRZEJ�CIOWE I KO	COWE 

 
 

§ 184 
Nauczycielami akademickimi w Politechnice Warszawskiej s� tak�e pracownicy mianowani 
na stanowisko docenta, zajmuj�cy to stanowisko w dniu wej�cia w �ycie ustawy. 

 

§ 185 
Postanowienia statutu dotycz�ce szko�y, o której mowa w § 25, nie maj� zastosowania do 
jednostek organizacyjnych utworzonych na podstawie § 38 statutu, w których nazwie 
wyst�puje wyraz „szko�a”. 

 

§ 186 
(uchylony) 

 

§ 187 
1. Og�oszone i niezako�czone przed dniem wej�cia 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 zosta�y wszcz�te i niezako�czone 
przed dniem wej�cia w �ycie niniejszego statutu stosuje si� postanowienia statutu, 
o którym mowa w § 193.  

 
§ 188 

1. Organy kolegialne Politechniki Warszawskiej wybrane przed dniem wej�cia w �ycie 
niniejszego statutu dzia�aj� w dotychczasowym sk�adzie do ko�ca kadencji, na któr� 
zosta�y wybrane.  

2. Osoby wybrane na funkcje organów jednoosobowych Uczelni lub ich zast�pców przed 
dniem wej�cia w �ycie niniejszego statutu pe�ni� te funkcje do ko�ca kadencji, na któr� 
zosta�y wybrane. 

3. Osoby wybrane lub powo�ane na inne funkcje kierownicze przed dniem wej�cia w �ycie 
niniejszego statutu zachowuj� te funkcje do ko�ca okresu, na który zosta�y wybrane lub 
powo�ane, chyba �e funkcje te przesta�y istnie� wskutek wej�cia w �ycie statutu. W takim 
przypadku przestaj� pe�ni� te funkcje z dniem wej�cia 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 miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie 
statutu, dokona wyborów uzupe�niaj�cych sk�ad 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 odwo�awcza komisja dyscyplinarna do spraw studentów staje si� 
odwo�awcz� komisj� dyscyplinarn� do spraw studentów i doktorantów w rozumieniu § 
178 ust. 1 pkt 2 niniejszego statutu. Senat, w terminie dwóch miesi�cy od dnia wej�cia 
w �ycie statutu, dokona wyborów uzupe�niaj�cych sk�ad komisji zgodnie z niniejszym 
statutem.  
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§ 190 

Kolegia elektorów oraz komisje wyborcze istniej�ce w dniu wej�cia w �ycie statutu pe�ni� 
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 dzia�aj�ce 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 ci�gu 12 miesi�cy od wej�cia w �ycie statutu w�a�ciwe organy Politechniki 
Warszawskiej dostosuj� do jego tre�ci wszystkie obowi�zuj�ce w Uczelni akty 
wewn�trzne oraz wydadz� nowe akty, których obowi�zek wydania przewiduje statut.  

2. Do czasu dostosowania ich tre�ci do statutu, istniej�ce akty, o których mowa w ust. 1, s� 
stosowane w zakresie niesprzecznym ze statutem. W przypadku sprzeczno�ci stosuje si� 
bezpo�rednio postanowienia statutu.  

 
§ 193 

Traci moc Statut Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 1991 roku, z pó	niejszymi 
zmianami, z wyj�tkiem § 152 i za��cznika nr 10, które trac� moc z dniem wej�cia w �ycie 
uchwa�y Senatu w sprawie systemu oceny pracowników, o którym mowa w § 181 niniejszego 
statutu.  
 

§ 194 
Statut wchodzi w �ycie z dniem uchwalenia, z wyj�tkiem przepisów:  

1) dzia�u X, które wchodz� w �ycie z dniem 1 wrze�nia 2006 r.;  
2) § 96 ust. 1, który wchodzi w �ycie z dniem 1 wrze�nia 2008 r.; do tego czasu nie 

mo�na jednocze�nie pe�ni� �adnych dwóch spo�ród nast�puj�cych funkcji: rektor, 
prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor kolegium, zast�pca dyrektora kolegium, 
dyrektor instytutu, zast�pca dyrektora instytutu;  

3) § 158, który wchodzi w �ycie z dniem wej�cia w �ycie uchwa�y Senatu w sprawie 
systemu oceny pracowników, o którym mowa w § 181. 
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Za��cznik nr 1 
 
SZTANDAR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
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Za��cznik nr 2 
 
WZÓR I OPIS GOD�A POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 
 
Popiersie m��czyzny z g�ow� zwrócon� w prawo, trzymaj�cego w prawej r�ce m�ot, a w lewej 
p�on�cy kaganek. Poni�ej popiersia tarcza herbowa z bia�ym or�em w koronie z g�ow� zwrócon� 
w praw� stron�. Wokó� god�a wieniec laurowy. 
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Za��cznik nr 3 
 
FLAGA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
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Za��cznik nr 4 
 
WZÓR I OPIS MEDALU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 
 
Opis Medalu: 
Na awersie Medalu, w jego górnej cz��ci, znajduje si� napis: „ALMA MATER BENE 
MERENTIBUS”. 
Na rewersie Medalu znajduje si� stylizowane god�o Politechniki Warszawskiej otoczone 
napisem: POLITECHNIKA WARSZAWSKA 1997”. 

rednica Medalu wynosi 106 mm. 
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Za��cznik nr 5 
 
WZÓR I OPIS ODZNAKI ZAS�U"ONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 
 
Opis Odznaki: 
Odznak� stanowi stylizowane god�o politechniki Warszawskiej z napisem na obrze�u: 
„ZAS�U"ONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”. 

rednica Odznaki wynosi 18 mm. 
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Za��cznik nr 6 
 

LUBOWANIE DOKTORA 
 
Otrzymali�cie stopnie naukowe doktora na mocy uchwa� rad wydzia�ów naszej Uczelni 
i ubiegajcie si� o to, by�my Wam na tym uroczystym zebraniu godno�� t� potwierdzili 
uroczystym aktem promocji.  
Trzeba jednak, by�cie nas utwierdzili przedtem w przekonaniu, �e zawsze b�dziecie takimi, 
jak Wam to nakazywa� b�dzie ta godno��, któr� otrzymacie, i jak my si� po Was tego 
spodziewamy. 
 
Przyrzekniecie przeto: Najpierw, �e Uczelni� nasz�, która Was wznios�a na ten wysoki 
stopie� wiedzy, zawsze mie� b�dziecie we wdzi�cznej pami�ci oraz �e wspomaga� j� 
b�dziecie w miar� mo�liwo�ci w jej sprawach i poczynaniach. Dalej, �e godno�� doktorsk�, 
któr� Wam nadano, uchowacie w ca�o�ci i nienaruszon� i nie splamicie jej niegodziwymi 
post�pkami ani �yciem nies�awnym. 
Wreszcie, �e usiln� prac� uprawia� i pomna�a� b�dziecie nauk� nie dla pospolitej korzy�ci 
ani pró�nej chwa�y, ale by szerzy�a si� coraz bardziej prawda, od której zawis�a przysz�o�� 
i szcz��cie rodzaju ludzkiego. 
  
Czy dobrowolnie i ze szczerym przekonaniem �lubujecie to i przyrzekacie?  

 

lubujemy i przyrzekamy  
 

lubowanie to potwierdzicie u�ciskiem d�oni Jego Magnificencji Rektora i Waszych 
Czcigodnych Promotorów.  
 
Nic wi�c ju� nie stoi na przeszkodzie, by�my Was uroczy�cie promowali.  
 
Przeto na mocy uchwa� rad wydzia�ów og�aszamy, �e mianowano Was DOKTORAMI 
i nadano Wam wszelkie prawa i przywileje z tym zwi�zane; w dowód czego otrzymacie 
dyplomy opatrzone Piecz�ci� Politechniki Warszawskiej. 
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Za��cznik nr 7 
 
CZAPKA STUDENCKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 
Ciemnobr�zowa z czarnym otokiem i czarnym daszkiem. Na otoku nad daszkiem podwójny 
z�oty sznurek. Z lewej strony na otoku metalowy znaczek z god�em Politechniki 
Warszawskiej. Kszta�t wierzchu czapki beretowy, uformowany zaszewkami w o�miobok. 
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Za��cznik nr 8 
 
PRZEPISY PORZ�DKOWE DOTYCZ�CE ZGROMADZE#  
 

1. Pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Warszawskiej maj� prawo orga-
nizowania zgromadze� na terenie Uczelni.  

2. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu Uczelni wymaga zgody Rektora.  
3. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy powiadamiaj� na pi�mie 

Rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpocz�ciem zgromadzenia, podaj�c: cel, 
form�, miejsce, przewidywan� liczb� uczestników i przewidywany czas trwania 
zgromadzenia.  

4. W sytuacjach uzasadnionych nag�o�ci� sprawy Rektor mo�e przyj�� powiadomienie, 
o którym mowa w pkt 3, z�o�one w krótszym terminie.  

5. Zgromadzenie powinno by� przeprowadzone w taki sposób, aby nie uniemo�liwia�o 
wykonywania normalnych czynno�ci przez osoby niebior�ce udzia�u w zgromadzeniu.  

6. Organizatorzy zgromadzenia odpowiadaj� przed organami Uczelni za przebieg 
zgromadzenia oraz zachowanie porz�dku i ochron� mienia w czasie jego orga-
nizowania, trwania i zako�czenia lub rozwi�zania.  

7. Na zgromadzenie Rektor mo�e delegowa� swego przedstawiciela.  
8. Rektor lub jego przedstawiciel, po uprzedzeniu organizatorów, rozwi�zuje 

zgromadzenie, je�eli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa lub statutu.  
9. Z chwil� zako�czenia albo rozwi�zania zgromadzenia uczestnicy obowi�zani s� do 

opuszczenia miejsca, w którym si� ono odbywa�o.  
10. Przepisów niniejszych nie stosuje si� do zebra� pracowniczych oraz do zebra� 

zwo�ywanych przez organizacje spo�eczne, zawodowe, doktoranckie lub studenckie 
dzia�aj�ce w Politechnice Warszawskiej, organy samorz�du studentów, organy 
samorz�du doktorantów lub wybieralnych przedstawicieli do organów kolegialnych 
Uczelni.  

11. Je�eli zebranie, o którym mowa w pkt 10, ma si� odby� w lokalu innym ni� lokal 
organizatorów, wymagana jest zgoda w�a�ciwego dziekana, kanclerza lub Rektora na 
wykorzystanie tego lokalu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72



Za��cznik nr 9  
 
ZASADY DZIA�ANIA ORGANÓW KOLEGIALNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  
 
1. Niniejsze zasady okre�laj� tryb prac Senatu, rad wydzia�ów i rad kolegiów zwanych dalej 

organami kolegialnymi.  
2. Organy kolegialne obraduj� na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.  
3. Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W razie nieobecno�ci Rektora na posiedzeniu 

Senatu obradom przewodniczy prorektor. Tej cz��ci obrad, która dotyczy oceny pracy 
Rektora, przewodniczy wybrany cz�onek Senatu.  

4. Do przewodniczenia obradom rad wydzia�ów i rad kolegiów stosuje si� odpowiednio 
przepis pkt 3.  

5. Posiedzenia zwyczajne Senatu zwo�uje Rektor nie rzadziej ni� raz na dwa miesi�ce, 
z wy��czeniem przerwy wakacyjnej.  

6. Posiedzenia nadzwyczajne Senatu zwo�uje Rektor:  
a) z w�asnej inicjatywy;  
b) na wniosek co najmniej 1/5 cz�onków Senatu;  
c) na wniosek dziekanów co najmniej po�owy wydzia�ów.  

7. Posiedzenia zwyczajne rady wydzia�u lub rady kolegium zwo�uje dziekan lub dyrektor 
kolegium nie rzadziej ni� raz na dwa miesi�ce, z wy��czeniem przerwy wakacyjnej.  

8. Posiedzenia nadzwyczajne rady wydzia�u zwo�uje dziekan:  
a) z w�asnej inicjatywy;  
b) na wniosek co najmniej 1/5 cz�onków rady wydzia�u lub rady kolegium;  
c) na wniosek Rektora.  

9. Zwo�anie posiedzenia zwyczajnego organu kolegialnego dokonuje przewodnicz�cy 
danego organu przez wys�anie do wszystkich cz�onków tego organu oraz osób stale 
bior�cych udzia� w jego posiedzeniach z g�osem doradczym imiennych zawiadomie�, 
okre�laj�cych dok�adny termin i miejsce posiedzenia oraz projekt porz�dku obrad.  

10. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projekcie porz�dku obrad wywiesza si� na 
tablicy og�osze� danego organu kolegialnego.  

11. Czynno�ci, o których mowa w pkt 9 i 10, powinny zosta� wykonane nie pó	niej ni� na 
tydzie� przed terminem posiedzenia.  

12. Projekt porz�dku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala przewodnicz�cy organu 
kolegialnego.  

13. Projekt porz�dku obrad posiedzenia zwyczajnego obejmuje:  
a) sprawy wynikaj�ce z bie��cej pracy organu kolegialnego, zaproponowane przez jego 

przewodnicz�cego;  
b) sprawy okre�lone przez dany organ kolegialny na jego poprzednich posiedzeniach,  
c) sprawy zg�oszone przewodnicz�cemu organu kolegialnego w pisemnym wniosku 

z�o�onym przez co najmniej 1/5 cz�onków danego organu kolegialnego;  
d) sprawy zg�oszone przewodnicz�cemu 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� zg�oszone w formie pisemnej nie 
pó	niej ni� na 10 dni przed terminem posiedzenia.  

15. Przewodnicz�cy organu kolegialnego jest odpowiedzialny za wprowadzenie we 
w�a�ciwym czasie do projektu porz�dku obrad spraw, które powinny by� rozpatrzone 
przez ten organ.  

16. Organ kolegialny zatwierdza porz�dek obrad posiedzenia zwyczajnego.  
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17. Nieumieszczenie w porz�dku obrad spraw obj�tych projektem porz�dku obrad mo�e 

nast�pi� jedynie w wyniku uchwa�y podj�tej bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów wa�nych. 
Organ kolegialny mo�e umie�ci� w porz�dku obrad sprawy wniesione przez cz�onków 
tego organu, a nieobj�te projektem porz�dku obrad.  

18. Do zwo�ania nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego stosuje si� odpowiednio 
postanowienia pkt 9, 10, 11.  

19. Wniosek o zwo�anie nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego powinien by� 
z�o�ony na pi�mie do przewodnicz�cego organu kolegialnego.  

20. Porz�dek obrad nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego okre�la 
przewodnicz�cy tego organu. Zwo�uj�c nadzwyczajne posiedzenie organu kolegialnego 
na wniosek cz�onków danego organu, przewodnicz�cy organu okre�la porz�dek obrad 
zgodnie z tre�ci� wniosku.  

21. Termin nadzwyczajnego posiedzenia organu kolegialnego ustala przewodnicz�cy tego 
organu, przy czym termin posiedzenia nadzwyczajnego zwo�ywanego na wniosek 
cz�onków tego organu nie mo�e przypada� pó	niej ni� w czterna�cie dni od daty z�o�enia 
wniosku.  

22. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodnicz�cy organu kolegialnego mo�e, 
z w�asnej inicjatywy, zwo�a� posiedzenie nadzwyczajne tego organu bez zachowania 
wymaga� okre�lonych w pkt 9 i 11.  

23. Prze�o�enie obrad nad niewyczerpan� cz��ci� porz�dku obrad nie jest uwa�ane za ich 
zako�czenie, lecz za przerw� w obradach. Czas trwania tej przerwy okre�la organ 
kolegialny.  

24. Poszczególne sprawy s� referowane przez tych cz�onków organu kolegialnego, którzy 
wnosili o ich umieszczenie w porz�dku obrad. Pozosta�e sprawy referuje przewodnicz�cy 
organu kolegialnego lub osoba przez niego wskazana.  

25. Uchwa�y, z wyj�tkiem przypadków okre�lonych w pkt 26, s� podejmowane w g�osowaniu 
jawnym.  

26. W g�osowaniu tajnym podejmowane s� uchwa�y:  
a) w sprawach personalnych;  
b) na zarz�dzenie przewodnicz�cego;  
c) na wniosek cz�onka organu kolegialnego, poparty w g�osowaniu przez co najmniej 

1/5 cz�onków tego organu obecnych na posiedzeniu.  
27. Uchwa�a obejmuj�ca wi�cej ni� jedn� decyzj� mo�e by� g�osowana ��cznie, je�eli nikt 

z obecnych nie zg�osi sprzeciwu.  
28. Do podj�cia uchwa�y organu kolegialnego konieczna jest obecno�� co najmniej po�owy 

ogólnej liczby uprawnionych do g�osowania cz�onków tego organu, je�eli przepis 
szczególny nie wymaga wy�szego kworum.  

29. Uchwa�y organów kolegialnych zapadaj� zwyk�� wi�kszo�ci� g�osów wa�nych, chyba �e 
ustawa lub statut okre�laj� wy�sze wymagania.  

30. Uchwa�y w sprawach wniesionych, nieobj�tych projektem porz�dku obrad, mog� by� 
podejmowane jedynie na zwyczajnych posiedzeniach organów kolegialnych, o ile zostan� 
��cznie spe�nione nast�puj�ce warunki:  
a) na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 cz�onków danego organu kolegialnego;  
b) co najmniej 2/3 bior�cych udzia� w posiedzeniu cz�onków danego organu 

kolegialnego wyrazi zgod� na przeprowadzenie g�osowania.  
31. Ilekro� w statucie jest mowa o podj�ciu uchwa�y zwyk�� wi�kszo�ci� g�osów wa�nych, 

nale�y przez to rozumie�, �e do podj�cia uchwa�y niezb�dne jest, aby liczba g�osów za 
podj�ciem uchwa�y by�a wi�ksza od liczby g�osów przeciwnych, niezale�nie od liczby 
osób, które wstrzyma�y si� od g�osu.  
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32. Ilekro� w statucie jest mowa o podj�ciu uchwa�y bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów 

wa�nych, nale�y przez to rozumie�, �e do podj�cia uchwa�y niezb�dne jest, aby za jej 
podj�ciem oddano wi�cej ni� 1/2 g�osów.  

33. Cz�onkowie organów kolegialnych maj� prawo wyst�powania z interpelacjami do 
przewodnicz�cych tych organów.  

34. Przewodnicz�cy organu kolegialnego lub osoba przez niego upowa�niona ma obowi�zek 
odpowiedzie� na interpelacj� na najbli�szym posiedzeniu danego organu.  

35. Organ kolegialny mo�e – z w�asnej inicjatywy lub na wniosek przewodnicz�cego organu 
kolegialnego – powo�a� zespó� do zbadania sprawy b�d�cej przedmiotem interpelacji.  

36. Organ kolegialny okre�la zadania i uprawnienia komisji sta�ych i dora	nych.  
37. Komisje s� powo�ywane do wszechstronnego badania spraw b�d�cych przedmiotem ich 

dzia�alno�ci i przygotowywania na potrzeby organów kolegialnych opinii, wniosków 
i informacji przydatnych do podejmowania decyzji przez te organy. Komisje s� nie-
zale�ne w swej dzia�alno�ci i formu�owaniu swych opinii.  

38. Komisje sta�e mog� uchwali� swój regulamin. Regulamin zatwierdza organ kolegialny.  
39. W sk�ad komisji mog� wchodzi�, poza cz�onkami organów kolegialnych, tak�e inne 

osoby zatrudnione w Politechnice Warszawskiej oraz doktoranci i studenci, delegowani 
do komisji przez uczelniane organy samorz�du studentów i samorz�du doktorantów.  

40. Komisja przyjmuje do rozpatrzenia sprawy skierowane do niej przez organ kolegialny lub 
jego przewodnicz�cego.  

41. W przypadku rozbie�no�ci zda� stanowisko komisji ustala si� przez g�osowanie.  
42. Obrady komisji s� protoko�owane.  
43. Przewodnicz�cy komisji informuje organ kolegialny o wynikach pracy komisji i przed-

stawia jej stanowisko. Na najbli�szym posiedzeniu komisji referuje przebieg dyskusji 
i decyzj� organu kolegialnego w danej sprawie.  

44. Ka�dy cz�onek komisji ma prawo ��da� przedstawienia komisji materia�ów, dokumentów 
lub wyja�nie� zwi�zanych ze spraw� b�d�c� przedmiotem pracy komisji.  

45. Obrady organów kolegialnych s� protoko�owane.  
46. Uchwa�y i protoko�y obrad organów kolegialnych s� jawne dla wszystkich cz�onków 

spo�eczno�ci akademickiej Politechniki Warszawskiej.  
47. Przewodnicz�cy organów kolegialnych s� obowi�zani zagwarantowa� osobom wymie-

nionym w pkt 39 dost�p do uchwa� i protoko�ów obrad.  
48. Nie mog� by� udost�pnione cz��ci protoko�ów obrad obj�te tajemnic� pa�stwow� lub 

s�u�bow�, je�eli osoba domagaj�ca si� dost�pu do protoko�u nie ma niezb�dnych 
uprawnie�.  

49. Przewodnicz�cy organów kolegialnych publikuj� komunikaty informuj�ce spo�eczno�� 
akademick� o podj�tych uchwa�ach.  

50. Ka�dy organ kolegialny mo�e, nie naruszaj�c niniejszych zasad, uchwali� w�asny 
regulamin.  
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Za��cznik nr 10  
 
REGULAMIN WYBORU REKTORA I PROREKTORÓW  
 
I. Wybory Rektora  
 
1. Terminarz dzia�a� zmierzaj�cych do wyboru Rektora okre�la uchwa�a Senatu podj�ta 

zgodnie z § 70 statutu. Szczegó�owy harmonogram tych dzia�a� okre�la uczelniana ko-
misja wyborcza.  

2. Lista kandydatów na stanowisko Rektora zostaje otwarta w dniu okre�lonym uchwa�� 
Senatu, o której mowa w pkt 1.  

3. Prawo zg�aszania kandydatur na stanowisko Rektora ma ka�dy pracownik, doktorant 
i student Politechniki Warszawskiej, któremu przys�uguje czynne prawo wyborcze. 
Pisemne zg�oszenia kandydatów na Rektora przyjmuje uczelniana komisja wyborcza, 
która niezw�ocznie og�asza nazwiska kandydatów.  

4. Po wp�yni�ciu zg�oszenia uczelniana komisja wyborcza zwraca si� do kandydata 
o wyra�enie pisemnej zgody na kandydowanie. O wyra�eniu lub niewyra�eniu zgody 
przez kandydata komisja informuje przez og�oszenie.  

5. Bezpo�rednio po up�ywie przewidzianego uchwa�� Senatu okresu na zg�aszania 
kandydatów na Rektora uczelniana komisja wyborcza og�asza ostateczn� list� 
kandydatów oraz list� osób zg�oszonych, które nie wyrazi�y zgody na kandydowanie.  

6. W okresie mi�dzy og�oszeniem listy osób kandyduj�cych na stanowisko Rektora a dniem 
wyborów uczelniana komisja wyborcza organizuje spotkanie lub spotkania prze-
dwyborcze z kandydatami na Rektora oraz podaje do publicznej wiadomo�ci dane 
charakteryzuj�ce kandydatów.  

7. W posiedzeniu wyborczym kolegium elektorów bior� udzia� wy��cznie elektorzy oraz 
cz�onkowie uczelnianej komisji wyborczej – bez prawa g�osu.  

8. Do wa�no�ci wyborów niezb�dna jest obecno�� w czasie g�osowania 2/3 sk�adu kolegium 
elektorów.  

9. Posiedzenie wyborcze kolegium elektorów otwiera przewodnicz�cy uczelnianej komisji 
wyborczej, który:  
a) przedstawia list� kandydatów na stanowisko Rektora;  
b) stwierdza prawomocno�� posiedzenia wyborczego po sprawdzeniu spe�nienia wy-

maga� pkt 7 i 8;  
c) przeprowadza w g�osowaniu jawnym wybór przewodnicz�cego kolegium elektorów 

z grona elektorów niekandyduj�cych do stanowiska Rektora i przekazuje mu prze-
wodnictwo posiedzenia.  

10. Przewodnicz�cy posiedzenia wyborczego przeprowadza w g�osowaniu jawnym wybór:  
a) dwóch zast�pców przewodnicz�cego;  
b) komisji skrutacyjnej w sk�adzie pi�ciu osób oraz jej przewodnicz�cego, spo�ród jej 

cz�onków;  
c) sekretarza posiedzenia wyborczego.  

11. Wybór Rektora nast�puje w g�osowaniu tajnym, bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�osów 
wa�nych.  

12. G�osowanie przeprowadza si� na kartach do g�osowania, na których zamieszczona jest 
lista kandydatów w porz�dku alfabetycznym oraz numer g�osowania.  

13. G�os na danego kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyró�nienie jego nazwiska 
na karcie do g�osowania. Za wyró�nione uwa�a si� nazwisko kandydata, które nie zosta�o 
skre�lone.  
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14. Z ka�dego g�osowania komisja skrutacyjna sporz�dza protokó� podpisany przez 

wszystkich cz�onków komisji. W protokole nale�y okre�li� liczb� g�osuj�cych oraz liczb� 
g�osów wa�nych oddanych na ka�dego z kandydatów. Wyniki g�osowania og�asza 
przewodnicz�cy komisji skrutacyjnej.  

15. G�os uwa�a si� za niewa�ny, je�eli:  
a) numer g�osowania na karcie jest niew�a�ciwy;  
b) na karcie jest wyró�nione wi�cej ni� jedno nazwisko kandydata;  
c) sposób wyró�nienia na karcie jest niew�a�ciwy lub niejednoznaczny.  

16. Je�eli w g�osowaniu �aden z kandydatów nie uzyska wymaganej wi�kszo�ci g�osów, 
g�osowanie zostaje powtórzone wed�ug nast�puj�cych zasad:  
a) je�eli kandydatów jest wi�cej ni� pi�ciu, nast�pne g�osowanie odbywa si� na pi�ciu 

kandydatów, którzy w poprzednim g�osowaniu uzyskali najwi�ksz� liczb� g�osów;  
b) je�eli kandydatów jest czterech lub pi�ciu, nast�pne g�osowanie odbywa si� na trzech 

kandydatów, którzy w poprzednim g�osowaniu uzyskali najwi�ksz� liczb� g�osów;  
c) je�eli jest trzech kandydatów, nast�pne g�osowanie odbywa si� na dwóch 

kandydatów, którzy w poprzednim g�osowaniu uzyskali najwi�ksz� liczb� g�osów;  
d) je�eli w g�osowaniu kilku kandydatów uzyska�o jednakow� liczb� g�osów i wskutek 

tego nie mo�na okre�li�, których pi�ciu, trzech lub dwóch kandydatów (pkt a, b i c) 
uzyska�o najwi�ksz� liczb� g�osów, liczba kandydatów bior�cych udzia� w nas-
t�pnym g�osowaniu (pkt a, b i c) zostaje odpowiednio zwi�kszona;  

e) je�eli jest dwóch kandydatów, g�osowanie powtarza si� na tych samych kandydatów;  
f) je�eli jest jeden kandydat, g�osowanie powtarza si� na tego samego kandydata.  

17. Je�eli w nast�pnym g�osowaniu �aden z kandydatów nie uzyska wymaganej wi�kszo�ci 
g�osów to:  
a) gdy g�osowanie by�o powtórzeniem g�osowania na dwóch kandydatów (pkt 16e) lub 

jednego kandydata (pkt 16f) g�osowanie zostaje zako�czone;  
b) w pozosta�ych przypadkach g�osowanie powtarza si� przy zastosowaniu zasad 

okre�lonych w pkt 16 a–f.  
18. Je�eli w kolejnym g�osowaniu �aden z kandydatów nie uzyska wymaganej wi�kszo�ci 

g�osów, kontynuuje si� post�powanie zgodnie z pkt 17b a� do wyboru Rektora lub 
zako�czenia g�osowania (pkt 17a).  

19. Je�eli po kolejnych dwóch g�osowaniach na tych samych kandydatów nie nast�pi 
zmniejszenie liczby kandydatów zgodnie z pkt 16, z listy kandydatów wykre�la si� osoby, 
które otrzyma�y najmniejsz� jednakow� liczb� g�osów. Je�eli wszyscy kandydaci uzyskali 
jednakow� liczb� g�osów – g�osowanie zostaje zako�czone.  

20. Przed ka�dym kolejnym g�osowaniem przewodnicz�cy posiedzenia podaje aktualn� list� 
kandydatów oraz numer kolejnego g�osowania. Komisja skrutacyjna dostarcza elektorom 
uaktualnione karty do g�osowania.  

21. Przewodnicz�cy zamyka posiedzenie wyborcze kolegium elektorów w przypadku:  
a) wyboru Rektora;  
b) zako�czenia g�osowania (pkt 17a, 18, 19);  
c) braku w czasie g�osowania kworum przewidzianego w pkt 8.  

22. W przypadku okre�lonym w pkt 21c uczelniana komisja wyborcza zwo�uje nast�pne 
posiedzenie kolegium elektorów w celu kontynuowania wyborów.  

23. W przypadkach okre�lonych w pkt 21b uczelniana komisja wyborcza zarz�dza ponowne 
wybory i ustala ich szczegó�owy harmonogram. Je�eli terminarz ustalony w uchwale 
Senatu, o której mowa w § 70 statutu, nie przewiduje ponownych wyborów, uczelniana 
komisja wyborcza wyst�puje do Senatu o zmian� terminarza.  
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24. Z posiedzenia kolegium elektorów sporz�dza si� protokó� przedstawiaj�cy przebieg 

posiedzenia i jego ostateczny wynik. Za��cznikami do protoko�u s� protoko�y g�osowa� 
sporz�dzone przez komisj� skrutacyjn�.  

25. O dokonanym wyborze Rektora przewodnicz�cy uczelnianej komisji wyborczej 
powiadamia niezw�ocznie ministra w�a�ciwego do spraw szkolnictwa wy�szego.  

26. We wszystkich sprawach dotycz�cych procedury wyborczej, nieuregulowanych w statucie 
i regulaminie wyborów Rektora, decyduje kolegium elektorów zwyk�� wi�kszo�ci� g�osów.  

 
II. Wybory prorektorów  
 
27. Uczelniana komisja wyborcza og�asza list� kandydatów, zg�oszonych przez Rektora-

elekta i zwo�uje w porozumieniu z Rektorem-elektem posiedzenie kolegium elektorów 
w celu dokonania wyboru prorektorów.  

28. Posiedzenie kolegium elektorów dla wyboru prorektorów odbywa si� pod 
przewodnictwem przewodnicz�cego kolegium elektorów lub – w razie nieobecno�ci – 
jednego z jego zast�pców. 

29. Postanowienia regulaminu wyboru Rektora stosuje si� odpowiednio do wyborów 
prorektorów. 

30. G�osowanie na ka�dego kandydata na prorektora przeprowadza si� jeden raz. Je�eli 
kandydat nie uzyska wi�kszo�ci g�osów wymaganej w pkt 11, uczelniana komisja 
wyborcza zwo�uje nast�pne posiedzenie kolegium elektorów dla przeprowadzenia 
g�osowania na nast�pnego kandydata zg�oszonego przez Rektora-elekta.  

 
III. Wybory dziekana i prodziekanów  
 
31. Regulamin wyboru Rektora i prorektorów stosuje si� odpowiednio do wyboru dziekana 

i prodziekanów. Postanowienia dotycz�ce uczelnianej komisji wyborczej odnosz� si� 
odpowiednio do wydzia�owej komisji wyborczej.  
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Za��cznik nr 11  
 
TRYB WYBORÓW PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW DO ORGANÓW  
KOLEGIALNYCH I DO KOLEGIÓW ELEKTORÓW  
 
1. Wybory poszczególnych grup przedstawicieli mog� by� po�rednie. Decyzj� w tej sprawie 

podejmuje uczelniana komisja wyborcza.  
2. Wybory mog� odbywa� si� na zebraniach wyborczych lub przez oddawanie g�osów do 

urny. Decyzj� w tej sprawie podejmuje w�a�ciwa komisja wyborcza.  
3. Na zebraniu wyborczym przewodnicz�cy w�a�ciwej komisji wyborczej:  

a) otwiera zebranie i stwierdza jego prawomocno��;  
b) przeprowadza w g�osowaniu jawnym wybór przewodnicz�cego zebrania i przekazuje 

mu przewodnictwo.  
4. Zebranie wyborcze wybiera w g�osowaniu jawnym komisj� skrutacyjn�, a w razie 

potrzeby – zast�pców przewodnicz�cego zebrania i sekretarza.  
5. Przewodnicz�cy zebrania wyborczego, jego zast�pcy, sekretarz oraz cz�onkowie komisji 

skrutacyjnej, a tak�e cz�onkowie komisji wyborczej nie mog� kandydowa� w wyborach.  
6. G�osowanie przeprowadza w�a�ciwa komisja wyborcza, a g�osowanie na zebraniu 

wyborczym – przewodnicz�cy zebrania i komisja skrutacyjna.  
7. G�osowanie odbywa si� na kartach do g�osowania, na których zamieszczona jest lista 

kandydatów w porz�dku alfabetycznym.  
8. Zasady przechodzenia kandydatów do nast�pnych g�osowa� okre�la w�a�ciwa komisja 

wyborcza przed pierwszym g�osowaniem.  
9. G�os na danego kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyró�nienie jego nazwiska 

na karcie do g�osowania. Za wyró�nione uwa�a si� nazwiska kandydatów, które nie 
zosta�y skre�lone.  

10. G�os uwa�a si� za niewa�ny, je�eli:  
a) na karcie wyró�nionych jest wi�cej nazwisk ni� mandatów do obsadzenia;  
b) sposób wyró�nienia na karcie jest niew�a�ciwy lub niejednoznaczny.  

11. Z wyborów sporz�dza si� protokó� przedstawiaj�cy przebieg wyborów i ich rezultat. 
Protokó� z zebrania wyborczego podpisuje przewodnicz�cy zebrania i komisja 
skrutacyjna. W pozosta�ych wypadkach protokó� podpisuj� cz�onkowie w�a�ciwej komisji 
wyborczej.  

12. Komisje wyborcze og�aszaj� wyniki wyborów niezw�ocznie po ich zako�czeniu. Wyniki 
poszczególnych g�osowa� og�aszaj� w�a�ciwe komisje wyborcze albo komisje 
skrutacyjne.  
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Za��cznik nr 12  
 
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW PRZY ZATRUDNIANIU 
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH  
 
1. Zatrudnienie nauczycieli akademickich wymaga post�powania konkursowego w przy-

padkach przewidzianych przez ustaw� i statut.  
2. Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego og�asza 

Rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej zaopiniowany przez 
rad� tej jednostki. 

3. Konkurs na inne stanowisko nauczyciela akademickiego w podstawowej jednostce 
organizacyjnej og�asza 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 pozawydzia�owej jednostce 
organizacyjnej og�asza Rektor na wniosek kierownika tej jednostki.  

5. Konkurs mo�e by� og�oszony po stwierdzeniu potrzeby zatrudnienia i okre�leniu 
wymaga� kwalifikacyjnych niezb�dnych do zaj�cia stanowiska.  

6. Og�oszenie konkursu nast�puje przez zamieszczenie informacji o konkursie na: 
1) tablicach informacyjnych w Politechnice Warszawskiej; 
2) stronie internetowej Politechniki Warszawskiej; 
3) stronie internetowej urz�du obs�uguj�cego ministra w�a�ciwego do spraw szkolnictwa 

wy�szego; 
4) stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych 

naukowców, przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców. 
7. Og�oszenie o konkursie powinno okre�la� wymagania stawiane kandydatowi oraz 

wymienia� dokumenty, których z�o�enie jest niezb�dne.  
8. Okres pomi�dzy dat� og�oszenia konkursu i dat� ko�cow� sk�adania przez kandydatów 

dokumentów nie powinien by� krótszy ni� dwa tygodnie, a w odniesieniu do stanowiska 
profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego – jeden miesi�c.  

9. Organ og�aszaj�cy konkurs powo�uje komisj� konkursow� i wyznacza jej prze-
wodnicz�cego.  

10. W sk�ad komisji konkursowej wchodzi od trzech do pi�ciu nauczycieli akademickich oraz 
przysz�y bezpo�redni prze�o�ony zatrudnionego.  

11. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zg�oszone na konkurs po przeprowadzeniu 
rozmów z kandydatami i po zapoznaniu si� z przedstawion� dokumentacj�.  

12. Na wniosek komisji konkursowej rada podstawowej lub pozawydzia�owej jednostki 
organizacyjnej powo�uje recenzenta lub recenzentów posiadaj�cych tytu� naukowy 
profesora, w tym co najmniej jednego spoza PW, do zaopiniowania dorobku kandydata 
ubiegaj�cego si� o stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego.  

13. Komisja konkursowa rekomenduje kandydata do zatrudnienia b�d	 stwierdza, �e �aden 
z kandydatów nie spe�nia stawianych wymaga�.  

14. Rekomendacja Komisji Konkursowej jest warunkiem wszcz�cia post�powania 
zmierzaj�cego do zatrudnienia kandydata. Post�powanie to wszczyna kierownik jednostki 
organizacyjnej, w której kandydat ma by� zatrudniony.  

15. Posiedzenia komisji konkursowej s� protoko�owane.  
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Za��cznik nr 13  
 
ZASADY PODZIA�U I PRZYZNAWANIA NAGRÓD Z 1 % FUNDUSZU NAGRÓD  
DLA PRACOWNIKÓW NIEB�D�CYCH 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 osi�gni�cia w pracy zawodowej;  
2) wieloletni� wyró�niaj�c� postaw� w pracy, w szczególno�ci wzorowe wype�nianie 

obowi�zków, inicjatyw� i zaanga�owanie w wykonywaniu zada�, podnoszenie wydaj-
no�ci i jako�ci pracy.  

2. Przyznaj�c nagrod� uwzgl�dnia 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 porz�dku i dyscypliny pracy.  
 

§ 3 
1. Nagrody s� przyznawane raz w roku, na pocz�tku roku akademickiego, za osi�gni�cia 

z roku poprzedniego.  
2. Uroczyste wr�czenie nagród odbywa si� z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mog� by� przyznawane i wr�czane 

w innych terminach ni� okre�lone w ust. 1 i 2, w szczególno�ci w przypadku:  
1) odej�cia na emerytur� lub rent�;  
2) wykazania przez pracownika przy wykonywaniu powierzonych mu zada� szczególnie 

du�ego stopnia osobistego zaanga�owania, które zas�uguje na niezw�oczne wyró�-
nienie;  

3) dzia�ania w warunkach niebezpiecze�stwa gro��cego ludziom lub mieniu, a zw�asz-
cza nara�enia w takiej sytuacji �ycia lub zdrowia.  

4. Wysoko�� nagrody nie powinna by� ni�sza ni� czterokrotna wysoko�� kwoty funduszu 
nagród przypadaj�cej na jednego pracownika Uczelni nieb�d�cego nauczycielem 
akademickim i wy�sza ni� pi�tnastokrotna wysoko�� tej kwoty.  

 
§ 4 

1. Fundusz nagród tworzy si� w wysoko�ci 1 % planowanych na dany rok wynagrodze� 
osobowych.  

2. Z funduszu nagród, okre�lonego w ust. 1, wydziela si� rezerw�, przeznaczon� na nagrody 
przyznawane w przypadkach okre�lonych w § 3 ust. 3.  

3. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni naliczaj�, od planowanych wynagrodze� 
osobowych na dany rok kalendarzowy, fundusz nagród we w�asnym zakresie, 
pomniejszaj�c go o rezerw�, o której mowa w ust. 2.  

4. Wysoko�� rezerwy, o której mowa w ust. 2, okre�la Rektor w drodze zarz�dzenia, po 
zasi�gni�ciu opinii zwi�zków zawodowych dzia�aj�cych 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 G�ównej – dla pracowników Biblioteki;  
3) kierowników pozawydzia�owych jednostek organizacyjnych – dla pracowników tych 

jednostek;  
4) kierowników studiów ogólnouczelnianych – dla pracowników tych jednostek;  
5) kanclerza – dla pracowników jednostek administracji centralnej podleg�ych 

kanclerzowi.  
2. Nagrody dla pracowników jednostek administracji centralnej, podleg�ych bezpo�rednio 

Rektorowi, przyznaje Rektor na wniosek kierowników tych jednostek lub w�a�ciwego 
prorektora.  

3. Rektor mo�e przyznawa� nagrody z rezerwy, o której mowa w § 4 ust. 2, z w�asnej 
inicjatywy.  
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Za��cznik nr 14 
 

LUBOWANIE AKADEMICKIE 
 
 

lubuj�: 
 

� strzec godno�ci akademickiej i dobrego imienia Politechniki Warszawskiej,  
� wytrwale zdobywa� wiedz� i umiej�tno�ci oraz stale je pog��bia�,  
� docieka� prawdy, g�osi� j� oraz dawa� jej �wiadectwo swoim post�powaniem,  
� przestrzega� zasad tolerancji �wiatopogl�dowej,  
� przyczynia� si� do pomna�ania dorobku spo�eczno�ci akademickiej Politechniki 

Warszawskiej. 
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Za��cznik nr 15 
 
ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OCENY 
DZIA�ALNO
CI DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I SPOSÓB JEJ 
WYKORZYSTANIA 
 
 

1. Po zako�czeniu prowadzenia przez nauczyciela akademickiego cyklu zaj�� 
dydaktycznych ze studentami lub doktorantami, w�ród 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 poufno�ci i bezpiecze�stwa 

danych osobowych.  
4. Ankietyzacji podlegaj� wszystkie zaj�cia dydaktyczne prowadzone na studiach 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 
5. Wynik ankietyzacji jest elementem oceny dzia�alno�ci dydaktycznej nauczyciela 

akademickiego, przeprowadzonej przez bezpo�redniego prze�o�onego. 
6. W przypadku opinii studentów lub doktorantów znacz�co ni�szej od �redniej na 

wydziale, bezpo�redni prze�o�ony dokonuje dodatkowej oceny prowadzenia zaj�� 
dydaktycznych przez tego nauczyciela akademickiego.  

7. Podsumowania wyniku ankietyzacji s� analizowane i oceniane przez rad� wydzia�u 
jako 	ród�o informacji s�u��cej doskonaleniu programów kszta�cenia i organizacji 
dydaktyki. 

8. Szczegó�owy tryb przeprowadzania ankietyzacji zaj�� dydaktycznych okre�la Rektor 
w drodze zarz�dzenia. 
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Wyci�g z uchwa�y nr 337/XLVII/2011 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 
grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej – zawieraj�cy 
przepisy przej�ciowe  
 

§ 2 

Organy jednoosobowe i ich zast�pcy oraz organy kolegialne Uczelni wybrane na kadencj� 2008 – 
2012 pe�ni� swoj� funkcj� do ko�ca kadencji, na któr� zosta�y wybrane. 
  

§ 3 

1. Nauczyciele akademiccy mianowani przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y 
pozostaj� mianowani na dotychczasowych stanowiskach, odpowiednio na czas 
nieokre�lony albo na czas okre�lony, wskazany w akcie mianowania, z zastrze�eniem 
postanowie� ust. 3 – 9. 

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y na 
podstawie umowy o prac�, pozostaj� zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach, 
odpowiednio na czas nieokre�lony, na czas pozosta�y do wykonania okre�lonych zada�, albo 
na czas okre�lony, wskazany w umowie o prac�, z zastrze�eniem postanowie� ust. 3 – 9. 

3. Okres mianowania na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj�cej 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.  

4. Dziewi�cioletni okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadaj�cej stopnia 
naukowego doktora habilitowanego, mianowanego w Politechnice Warszawskiej przed 
dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y na stanowisku adiunkta, mo�e by� przed up�ywem 
tego okresu przed�u�ony, nie wi�cej ni� o 3 lata, o ile uzasadnia to stopie� zaawansowania 
rozprawy habilitacyjnej i dorobek naukowy, potwierdzony przez rad� wydzia�u.  

5. Rozpocz�ty przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y czteroletni okres 
zatrudnienia na podstawie umowy o prac� na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj�cej 
stopnia naukowego doktora, która nie by�a poprzednio zatrudniona w Politechnice 
Warszawskiej na tym stanowisku, mo�e by� przed up�ywem tego okresu przed�u�ony 
o dalsze cztery lata, o ile uzasadnia to ocena jej pracy przeprowadzona w ramach systemu 
oceny pracowników, o którym mowa w § 181. 

6. Rozpocz�ty przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y czteroletni okres 
zatrudnienia na podstawie umowy o prac� na stanowisku asystenta osoby nieposiadaj�cej 
stopnia naukowego doktora, która by�a poprzednio zatrudniona w Politechnice 
Warszawskiej na tym stanowisku na okres czterech lat, mo�e by� przed up�ywem tego 
drugiego okresu przed�u�ony, nie wi�cej ni� o jeden rok, w przypadku z�o�enia rozprawy 
doktorskiej i podj�cia przez rad� wydzia�u uchwa�y o wyznaczeniu recenzentów. 

7. Okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3 – 6, ulegaj� przed�u�eniu o czas trwania 
urlopu macierzy�skiego, dodatkowego urlopu macierzy�skiego, urlopu na warunkach 
urlopu macierzy�skiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy�skiego, 
urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz 
o czas trwania s�u�by wojskowej lub s�u�by zast�pczej.  

8. Osoby mianowane przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y 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 wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y na stanowisku docenta 

na podstawie mianowania lub umowy o prac� na czas nieokre�lony, pozostaje zatrudniona na 
tym stanowisku w dotychczasowej formie, jednak nie d�u�ej ni� do ko�ca roku 
akademickiego, w którym uko�czy�a sze��dziesi�ty pi�ty rok �ycia. 

 
§ 4 

1. Nauczyciel akademicki, który w dniu wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y wykonuje 
dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u pracodawcy prowadz�cego dzia�alno�� 
dydaktyczn� lub naukowo – badawcz�, mo�e je wykonywa� do dnia 1 pa	dziernika 2014 r., 
chyba, �e uzyska zgod�, o której mowa w art. 129 ust. 1 lub 5 ustawy. 

2. W terminie do dnia 1 pa	dziernika 2012 r. Uczelnia dostosuje stosunki pracy powsta�e 
przed dniem 1 pa	dziernika 2011 roku do wymogów przepisów art. 118 ust. 7 i art. 135 
ust. 2 ustawy. 

 
§ 5 

1. W terminie 8 miesi�cy od dnia wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y w�a�ciwe organy 
Politechniki Warszawskiej dostosuj� tre�� aktów wewn�trznych obowi�zuj�cych w Uczelni 
do tre�ci Statutu w brzmieniu nadanym niniejsz� uchwa��. 

2. Akty wewn�trzne obowi�zuj�ce w Politechnice Warszawskiej w dniu wej�cia w �ycie 
niniejszej uchwa�y, do czasu dostosowania ich tre�ci do postanowie� Statutu w brzmieniu 
nadanym niniejsz� uchwa��, zachowuj� moc obowi�zuj�c� w zakresie niesprzecznym ze 
Statutem. W pozosta�ym zakresie stosuje si� bezpo�rednio postanowienia Statutu. 

3. Og�oszone przed dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y konkursy na stanowiska 
nauczycieli akademickich s� prowadzone zgodnie z brzmieniem Statutu okre�lonym 
niniejsz� uchwa�� i stanowi� podstaw� do zatrudnienia na podstawie Statutu w brzmieniu 
okre�lonym niniejsz� uchwa��. 

4. Do ocen okresowych nauczycieli akademickich wszcz�tych i niezako�czonych przed 
dniem wej�cia w �ycie niniejszej uchwa�y stosuje si� postanowienia Statutu w brzmieniu 
okre�lonym niniejsz� uchwa��.  
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Uchwa�a nr 138/XLVI/2006 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 grudnia 2006 r. 

 

 

w sprawie wyk�adni § 45 ust. 2 pkt 10 Statutu PW 

 

 

 Senat Politechniki Warszawskiej, dzia�aj�c na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu PW, 

postanowi� dokona� nast�puj�cej wyk�adni § 45 ust. 2 pkt 10 Statutu PW: 

 U�yte w § 45 ust. 2 pkt 10 Statutu PW okre�lenie: „umowy o wspó�pracy” nie 

obejmuje umów, których przedmiotem s� �wiadczenia jednorazowe lub �wiadczenia jednego, 

okre�lonego rodzaju, w szczególno�ci umów o prace badawcze, sprzeda�y, dostawy, najmu, 

dzier�awy. 

 

 

 

Sekretarz Senatu 

dr in�. Teresa Ostrowska 

Rektor 

prof. dr hab. in�. W�odzimierz Kurnik 
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Uchwa�a nr 310/XLVII/2011 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 kwietnia 2011 r. 

 

 

w sprawie wyk�adni § 25 ust. 1 Statutu PW 

 

 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzia�aj�c na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu PW, 

postanowi� dokona� nast�puj�cej wyk�adni § 25 ust. 1 Statutu PW: 

 

§ 25 ust. 1 Statutu PW okre�la minimalne wymogi formalnoprawne niezb�dne do utworzenia 

szko�y jako zwi�zku podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w tym co najmniej 

jednego wydzia�u, kszta�c�cych na tym samym lub pokrewnych kierunkach studiów. 

Postanowienia § 25 ust. 1 Statutu PW nie wy��czaj� dopuszczalno�ci uczestnictwa w tworzeniu 

szko�y równie� innych jednostek organizacyjnych ni� wymienione w zdaniu poprzedzaj�cym. 

 

 

 

 

Sekretarz Senatu 

dr in�. Teresa Ostrowska 

Rektor 

prof. dr hab. in�. W�odzimierz Kurnik 
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Uchwa�a nr 437/XLVII/2012 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

 

 

w sprawie wyk�adni § 43 ust. 4a Statutu Politechniki Warszawskiej  

 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzia�aj�c na podstawie § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu PW, 
postanowi� dokona� nast�puj�cej wyk�adni § 43 ust. 4a Statutu PW. 

  

 

Regu�a okre�lona w § 43 ust. 4a Statutu PW, zgodnie z któr�: „ta sama osoba nie mo�e 
by� cz�onkiem Senatu d�u�ej ni� dwie nast�puj�ce po sobie kadencje” oznacza, �e przy 
obliczaniu liczby kadencji nale�y uwzgl�dnia� pe�ne, nast�puj�ce po sobie, kadencje 
rozpocz�te po dniu 1 pa	dziernika 2011 r.  

 

 

 

 

Sekretarz Senatu 

dr in�. Teresa Ostrowska 

Rektor 

prof. dr hab. in�. W�odzimierz Kurnik 
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