
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Pismo okólne nr 2 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej  

z dnia 12 marca 2021 r. 

 

w sprawie utraty mocy pism okólnych Rektora Politechniki Warszawskiej 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) w związku z § 156 Statutu PW, 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Tracą moc: 

1) pismo  okólne Rektora PW z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zasad podejmowania decyzji 

finansowych w Politechnice Warszawskiej; 

2) pismo  okólne Rektora PW z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie przekazywania materiałów 

i informacji konferencyjnych do Biblioteki Głównej; 

3) pismo  okólne nr 1 Rektora PW z dnia 7 września 2006 r. w sprawie dodatkowego 

zatrudnienia nauczycieli akademickich, dla których Politechnika Warszawska stanowi 

podstawowe miejsce pracy; 

4) pismo  okólne nr 2 Rektora PW z dnia 7 września 2006 r. w sprawie zasad wydawania 

legitymacji służbowych nauczycielom akademickim zatrudnionym w Politechnice 

Warszawskiej; 

5) pismo okólne Rektora PW z dnia 6 października 2006 r. w  sprawie wyznaczenia osób 

odpowiedzialnych za obliczanie, pobór oraz terminowe wpłaty podatku dochodowego od 

osób fizycznych; 

6) pismo okólne nr 1/2009 Rektora PW z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie źródeł 

finansowania dodatków specjalnych; 

7) pismo okólne nr 2/2009 Rektora PW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kwalifikacji 

wydatków na wynagrodzenia w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych; 

8) pismo okólne nr 4/2009 Rektora PW z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie wymiany  

i wydawania duplikatów elektronicznych legitymacji studenckich; 

9) pismo okólne nr 3/2013 Rektora PW z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalania 

podstawy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 

10) pismo okólne nr 1/2014 Rektora PW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie stosowania wzorów 

umów o dzieło i umów zlecenia; 

11) pismo okólne nr 8/2016 Rektora PW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wypłaty 

dodatkowych wynagrodzeń w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”.  

§ 2 

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
   


