
 

Strona 1 z 2 

 

Załącznik do uchwały nr 447/XLIX/2020 Senatu PW 

                              z dnia 22 stycznia 2020 r. 

 

 
Zmiany do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej 

 

W Regulaminie organizacyjnym Politechniki Warszawskiej, stanowiącym załącznik  

do zarządzenia nr 92/2019 Rektora PW z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Administracją centralną kieruje kanclerz z pomocą zastępców, z wyłączeniem jednostek 

organizacyjnych administracji centralnej podległych bezpośrednio Rektorowi  

lub kwestorowi.”; 

 

2) w załączniku nr 1: 

a) w § 23 w ust. 1 w pkt 4: 

− uchyla się lit. c-e, 

− po lit. g dodaje się lit. h-j w brzmieniu: 

„h) Zakład Inżynierii Multimediów (symbol: ……, kod: ….), 

i) Zakładu Radiokomunikacji i Radiolokacji (symbol: ……, kod: ……), 

j) Zakładu Techniki Subterahercowej (symbol: ……, kod: …..);, 

b) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jednostki organizacyjne (instytuty), o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6, podlegają 

organizacyjnie dziekanowi wydziału, a jednostki organizacyjne, o których mowa  

w ust. 1 pkt 1 lit. a – e, pkt 2 lit. a – f, pkt 3 lit. a – f, pkt 4 lit. a – j, pkt 5 lit. a – f,  

pkt 6 lit. a – e (zakłady i działy), podlegają organizacyjnie dyrektorowi instytutu  

do którego należą.”, 

c) § 108 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 108 

WYDZIAŁ SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH 

 

1. W skład Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, zwanego dalej „WSiMR”, 

      (symbol: WSIMR, kod: 11500000), wchodzą: 

1) Instytut Podstaw Budowy Maszyn (symbol: IPBM, kod: 11520000), w skład którego 

wchodzą: 

a) Zakład Mechaniki (symbol: ZMECH, kod: 11520100), 

b) Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn (symbol: ZPKiEM, kod: 11520200), 

c) Zakład Technik Komputerowych (symbol: ZTKOM, kod: 11520300), 

d) Zakład Technik Wytwarzania (symbol: ZTWYT, kod: 11520400), 

e) Dział Administracyjno-Techniczny IPBM (symbol: DATPBM, kod: 11520010); 

2) Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (symbol: IPiMR, kod: 11550000) w skład którego 

wchodzą: 

a) Zakład Silników Spalinowych (symbol: ZSS, kod: 11550100), 

b) Zakład Samochodów (symbol: ZSAM, kod: 11550200), 

c) Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych (symbol: ZCiNH, kod: 11550300), 

d) Zakład Maszyn Budowlanych i Transportu Bliskiego (symbol: ZMBiTB, kod: 

11550400), 

e) Zakład Napędów Wieloźródłowych (symbol: ZNW, kod: 11550500), 

f) Zakład Pojazdów Szynowych (symbol: ZPS, kod: 11550600), 

g) Dział Administracyjno-Techniczny IPiMR (symbol: DATIPiMR, kod: 11550010); 

3) Biblioteka (symbol: BSIMR, kod: 11500030); 

4) jednostki administracji wydziałowej: 

a) Biuro Dziekana (symbol: BDSIMR, kod: 11500040), 
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b) Biuro Finansowe (symbol: BFSIMR, kod: 11500070), 

c) Biuro Obsługi Projektów (symbol: BOPSIMR, kod: 11500080), 

d) Biuro Obsługi Informatycznej (symbol: BOISIMR, kod: 11500060), 

e) Dział Administracyjno-Gospodarczy (symbol: ADSIMR, kod: 11500020), 

f) Biuro ds. Planowania, Analiz i Rozliczeń Procesu Dydaktycznego (symbol: BPDSIMR, 

kod: 11500090), 

g) Biuro Studiów Stacjonarnych (symbol: BSSSIMR, kod: 11500100), 

h) Biuro Studiów Niestacjonarnych (symbol: BSNSIMR, kod: 11500110), 

i) Biuro Spraw Studenckich (symbol: BSSTSIMR, kod: 11500120). 

2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, pkt 1-3 oraz pkt 4 lit. a-f podlegają 

organizacyjnie dziekanowi wydziału, jednostka o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. g podlega 

organizacyjnie prodziekanowi ds. nauczania, jednostka o której mowa  

w ust. 1 pkt 4 lit. h podlega organizacyjnie prodziekanowi ds. studiów niestacjonarnych, 

jednostka o której mowa w ust. 1 pkt 4 lit. i podlega organizacyjnie prodziekanowi  

ds. studenckich, a jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – e  

i pkt 2 lit. a – g podlegają organizacyjnie dyrektorowi instytutu, do którego należą. 

3. Opisy prowadzonej działalności badawczej i dydaktycznej jednostek wymienionych  

w ust. 1 pkt 1 i 2 zawierają charakterystyki tych jednostek zamieszczone  

m. in. na stronach www Uczelni.”; 

 

3) w załączniku nr 2 w § 1 pkt 25 otrzymuje brzmienie: 

„25. Komórkami organizacyjnymi BG PW o charakterze merytorycznym są następujące oddziały  

i sekcje: 

1) Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów (symbol: …., kod: ….), w skład którego 

wchodzi Sekcja Kolekcji Dziedzinowych (symbol: …., kod: ….), 

2) Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych (symbol: …., kod: ….), w skład 

którego wchodzi Ośrodek Informacji Patentowej (symbol: …., kod: ….), 

3) Oddział Utrzymania Systemów Bibliotecznych i Obsługi Informatycznej (symbol: ….., 

kod: …..); 

4) Oddział Kontroli Zbiorów (symbol: KZOBG, kod: 43100500); 

5) Oddział Udostępniania i Przechowywania Zbiorów (symbol: …., kod: ….), w skład 

którego wchodzą: 

a) Sekcja Obsługi Księgozbioru Dydaktycznego i Magazynów (symbol: …., kod: ….), 

b) Sekcja Udostępniania (symbol: …., kod: ….); 

6) Oddział Zbiorów Specjalnych i Tworzenia Zasobów Cyfrowych (symbol: …., kod: ….).; 

 

4) w załączniku nr 3 w § 15 ust. 2 po pkt 8 dostaje się pkt 9-11 w brzmieniu: 

„9) monitorowanie, gromadzenie i wprowadzanie danych do systemów MNiSW i GUS  

w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości i ewaluacji Uczelni; 

10) udostępnianie danych w zakresie informacji niezbędnych do bieżącej sprawozdawczości  

i ewaluacji Uczelni; 

11) określanie wymagań funkcjonalnych dla informatycznych systemów wsparcia procesów,  

o których mowa w pkt 9 i 10.”; 

 

5)  w załączniku nr 4: 

a) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółowy zakres działania Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy i jego uprawnień może określić zarządzeniem prorektor PW  

ds. Filii.”, 

 

b) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Szczegółowy zakres działania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Zarządzania Jakością    

i Środowiskiem oraz ds. Obronnych może określić zarządzeniem prorektor PW ds. Filii.”. 

 


