
 

 

Załącznik do uchwały nr 282/XLIX/2018 Senatu PW  

                                                                                                                 z dnia 19 grudnia 2018 r. 

  

  

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha 

 

 § 1 

 

1. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, zwany dalej 

„Instytutem” jest pozawydziałową jednostką organizacyjną o charakterze 

międzyuczelnianym, wykonującą zadania badawcze, edukacyjne i organizacyjne. 

2. Instytut działa od dnia 11 czerwca 1996 r., aktualnie na podstawie Porozumienia  

o współpracy w ramach Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka 

Dietricha z dnia 21 listopada 2018 r., zawartego przez następujące szkoły wyższe, zwane 

dalej „Uczelniami Założycielskimi”: 

 

1) Politechnika Warszawska; 

2) Uniwersytet Warszawski; 

3) Warszawski Uniwersytet Medyczny; 

4) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; 

5) SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie. 

3. Instytut działa na rzecz Uczelni Założycielskich oraz środowiska akademickiego 

Warszawy, a także innych instytucji akademickich i naukowych, krajowych 

i zagranicznych. 

4. Kolegium Rektorów, w skład którego wchodzą rektorzy Uczelni Założycielskich ustala 

zakres zadań Instytutu i sprawuje nadzór nad jego realizacją.  

 

 § 2 

 

1. Działalność Instytutu ukierunkowana jest na problematykę współczesnej cywilizacji, 

wpływ nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństwa, a w szczególności społeczności 

akademickiej, zarówno w aspekcie poznawczym, jak i funkcjonalnym. Instytut realizuje 

działania służące integracji środowiska akademickiego.  

2. Instytut wykonuje swoje zadania przez: 

 

1) opracowywanie studiów, analiz i raportów oraz udostępnianie i rozpowszechnianie  

ich wyników; 

2) organizowanie konferencji i seminariów środowiskowych, krajowych i zagranicznych; 

3) organizowanie szkoleń dotyczących spraw akademickich, w tym kształcenia 

ustawicznego; 

4) opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni wyższych. 

  

 § 3 

1. Instytutem kieruje dyrektor. 

2. Dyrektora Instytutu zatrudnia Rektor, na wniosek Kolegium Rektorów, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 porozumienia z dnia 25.02.2015 r.  

3. Dyrektor kieruje działalnością Instytutu, a w szczególności: 

1) reprezentuje Instytut na zewnątrz; 

2) zarządza mieniem Instytutu i dysponuje środkami finansowymi Instytutu; 

3) proponuje strukturę organizacyjną Instytutu; 

4) przygotowuje plany i programy działalności oraz plany finansowe Instytutu;   



5) zapewnia warunki do prawidłowej realizacji zadań Instytutu i dba o wysoki poziom 

prac prowadzonych w Instytucie; 

6) ustala zakresy obowiązków pracowników Instytutu oraz wnioskuje w sprawach  

ich zatrudniania, awansowania, nagradzania i karania; 

7) udziela lub wnioskuje o udzielenie pracownikom Instytutu płatnych i bezpłatnych 

urlopów oraz kieruje lub wyraża zgodę na ich kierowanie w celach naukowych, 

dydaktycznych i szkoleniowych za granicę; 

8) wykonuje inne czynności przewidziane przepisami prawa, postanowieniami 

niniejszego Regulaminu, uchwałami Kolegium Rektorów oraz aktami wewnętrznymi 

PW; 

9) podejmuje decyzje we wszystkich bieżących sprawach Instytutu, niezastrzeżonych  

do kompetencji Kolegium Rektorów oraz organów PW. 

4.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Instytucie. 

5. Na wniosek dyrektora Instytutu Rektor zatrudnia zastępcę dyrektora. Zakres zadań 

zastępcy określa dyrektor. 

 § 4 

 

1. Do kompetencji Kolegium Rektorów należy w szczególności: 

 

1) określanie kierunków działalności Instytutu; 

2) uchwalanie budżetu Instytutu oraz zatwierdzanie planów i programów działalności  

oraz planów finansowych Instytutu; 

3) opiniowanie sprawozdań dyrektora z działalności Instytutu; 

4) wnioskowanie o zatrudnianie dyrektora Instytutu. 

2. Kolegium Rektorów może, na wniosek dyrektora Instytutu, powołać Radę Naukową 

Instytutu jako organ doradczy dyrektora oraz określić jej zakres zadań i zasady działania. 

 

 § 5 

 

1. Mienie Instytutu stanowią środki trwałe i obrotowe przekazane Instytutowi przez Uczelnie 

Założycielskie oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne. 

2. Instytut dysponuje posiadanymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ustaleniami Kolegium 

Rektorów. 

3. Do gospodarki finansowej Instytutu, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym 

Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej 

publicznych szkół wyższych, przepisy wewnętrzne Politechniki Warszawskiej  

oraz postanowienia porozumienia zawartego pomiędzy PW a Uczelniami 

Wspomagającymi. 

 

 § 6 

 

1. Koszty działalności Instytutu są pokrywane z: 

 

1) wpłat Uczelni Założycielskich; 

2) środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne oraz inne organizacje i instytucje, 

krajowe i zagraniczne. 

2. Obsługę administracyjno-finansową prowadzą odpowiednie jednostki organizacyjne PW. 

  

 

 

 

 

 

 § 7 



 

1. Pracownicy Instytutu zatrudniani są na podstawie umów o pracę. Liczbę i rodzaj 

stanowisk, wymagania kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania określa Rektor  

na wniosek dyrektora Instytutu zaopiniowany przez Kolegium Rektorów. 

2. Podstawowym obowiązkiem pracowników naukowych jest realizacja zadań ustalonych 

przez Kolegium Rektorów. Sprawozdanie z realizacji tych zadań jest podstawą  

do okresowej oceny Instytutu. 

3. W sprawach pracowniczych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, 

stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące publicznych szkół wyższych, przepisy 

kodeksu pracy oraz przepisy wewnętrzne Politechniki Warszawskiej. 


