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Załącznik do uchwały nr 448/XLIX/2020 Senatu PW 

                              z dnia 22 stycznia 2020 r. 

 

 

Zmiany do Statutu Politechniki Warszawskiej 

 

W Statucie Politechniki Warszawskiej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 362/XLIX/2019 

Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Warszawskiej, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Politechnika Warszawska, w zakresie posiadanych uprawnień, nadaje stopnie naukowe 

doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły zawodowe magistra inżyniera, magistra 

inżyniera architekta, magistra, inżyniera, inżyniera architekta oraz licencjata w zakresie 

prowadzonych kierunków studiów.”; 

 

2) w § 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów  

i profesorów uczelni w liczbie 30, z tym że do tej grupy wchodzą: 

a) wybrani na wydziałach przedstawiciele, po jednym z każdego wydziału, 

b) pozostali przedstawiciele tej grupy wybrani w ogólnouczelnianych wyborach 

pośrednich, tj. poprzez wybranych na wydziałach elektorów do wyboru senatorów 

przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni, w liczbie wynikającej z różnicy 

pomiędzy liczbą 30 a liczbą przedstawicieli, o których mowa w lit. a;; 

 

3) w § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Powołanie na funkcje kierownicze następuje na okres nie dłuższy niż kadencja 

powołującego Rektora.”; 

 

4) w § 123 ust. 2 otrzymuje brzmienie  

„2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim zatrudnianym w podstawowej  

lub w ogólnouczelnianej jednostce organizacyjnej nawiązuje Rektor na wniosek 

kierownika jednostki, zaopiniowany przez kolegialne ciało opiniodawczo - doradcze  

w jednostce, jeśli istnieje, oraz właściwą radę naukową dyscypliny, jeśli istnieje,  

w przypadku zatrudnienia w grupie pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych.”; 

 

5) w § 149: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osoby pełniące w dniu 30 września 2019 r. funkcje: dyrektora instytutu, zastępcy 

dyrektora instytutu, kierownika katedry, kierownika zakładu, kierownika i zastępcy 

kierownika jednostki organizacyjnej, o których mowa w § 38 statutu uchylanego  

w § 157 niniejszego statutu, kierownika i zastępców studium ogólnouczelnianego  

i Biblioteki Głównej, powołane przez Rektora na podstawie przepisów 

dotychczasowych pełnią swoje funkcje do końca okresu, na który zostały powołane 

lub do czasu odwołania przez Rektora, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 

2020 r.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Senat PW działa do końca kadencji 2016-2020 w dotychczasowym składzie.”; 

 

6) w § 151 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Istniejące w PW w dniu 30 września 2019 r.: Biblioteka Główna oraz jednostki 

organizacyjne utworzone i działające na podstawie § 36, § 38 ust. 1 pkt 1 i § 54 ust. 2 

statutu uchylanego w § 157 z dniem 1 października 2019 r stają się  ogólnouczelnianymi 

jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2 niniejszego statutu  

i w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia nadania regulaminu organizacyjnego 
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PW, o którym mowa w § 36 niniejszego statutu działają na podstawie dotychczasowych 

regulaminów i zarządzeń określających ich organizację i zakres zadań.”. 

 

 

 


