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Załącznik do uchwały nr 111/L/2021 Senatu PW  

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 

 

 

§ 1 

 

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) § 2 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 2 

1. Politechnika Warszawska w swojej działalności kieruje się wartościami i zasadami 

określonymi w dokumencie Misja Politechniki Warszawskiej. 

2. Politechnika Warszawska realizuje zadania określone w ustawie oraz cele zawarte  

w Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej.”; 

2) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Prowadzenie działalności dydaktycznej i badań naukowych w Politechnice  

Warszawskiej odbywa się z uwzględnieniem przepisów prawa, z poszanowaniem 

wymogów rzetelności naukowej i dobrych praktyk oraz z uwzględnieniem zasad 

określonych w Europejskiej Karcie Naukowca.”; 

3) w § 15: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Politechnika Warszawska przyznaje swoim szczególnie zasłużonym pracownikom 

(obecnym i emerytowanym) lub innym osobom, które przyczyniły się do rozwoju 

Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia i chwały, Medal Politechniki 

Warszawskiej (Alma Mater Bene Merentibus).”,  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uczelnia przyznaje swoim wieloletnim pracownikom (obecnym i emerytowanym) 

oraz innym osobom, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni lub przysporzyły jej 

dobrego imienia odznakę Zasłużony Dla Politechniki Warszawskiej.”;  

4) w § 16: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Status honorowego profesora Politechniki Warszawskiej przyznaje Rektor 

na wniosek dziekana lub kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej 

prowadzącej kształcenie, złożony po zaopiniowaniu przez odpowiednio: radę 

wydziału lub radę ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.  

4. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania statusu honorowego profesora 

Politechniki Warszawskiej ustala Rektor w drodze zarządzenia.”; 

5) w § 21: 

a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. a, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi podstawowych jednostek 

organizacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą być:”, 

c) uchyla się ust. 4, 
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d) ust. 6 i ust. 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje Rektor, z zastrzeżeniem 

ust. 7, ust. 7a i ust. 8. 

7. Utworzenie, przekształcenie lub likwidacja wewnętrznych jednostek 

organizacyjnych w podstawowych jednostkach organizacyjnych, w tym również 

jednostek organizacyjnych administracji, odbywa się na wniosek dziekana, 

po zaopiniowaniu przez radę wydziału, z zastrzeżeniem ust. 7a.”, 

e) po ust.7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

 „7a. Utworzenie, przekształcenie lub likwidacja wydziału, kolegium, instytutu, 

katedry, zakładu lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej następuje 

po zaopiniowaniu przez Senat.”, 

f) ust. 8 i ust. 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Biblioteki specjalistyczne wchodzące w skład podstawowych, ogólnouczelnianych 

jednostek organizacyjnych lub Filii tworzy, przekształca i likwiduje Rektor 

na wniosek odpowiednio: dziekana, kierownika ogólnouczelnianej jednostki 

organizacyjnej lub prorektora ds. Filii zaopiniowany przez właściwą radę 

i dyrektora Biblioteki Głównej. 

9. W razie potrzeby Rektor może tworzyć samodzielne stanowiska pracy.”; 

6) uchyla się § 22; 

7) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wydział jest jednostką organizacyjną właściwą do organizowania i prowadzenia 

działalności naukowej w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz działalności 

dydaktycznej w zakresie kierunków studiów, dla których wiodące są dyscypliny 

naukowe uprawiane na wydziale.”; 

8) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kolegium jest jednostką organizacyjną właściwą do organizowania i prowadzenia 

działalności naukowej w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz działalności 

dydaktycznej w zakresie kierunków studiów, dla których wiodące są dyscypliny 

naukowe uprawiane w kolegium.”; 

9) w § 25 uchyla się ust. 1;  

10) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Postanowienia statutu dotyczące wydziału, jednostek i komórek organizacyjnych 

wydziału oraz rady wydziału, dziekana i prodziekanów, wydziałowych kolegiów  

elektorów stosuje się odpowiednio: do kolegium, jego jednostek i komórek 

organizacyjnych, rady kolegium, dyrektora i zastępców dyrektora kolegium, kolegium 

elektorów w kolegium, zastrzeżeniem ust. 2 i § 85 ust. 3.”; 

11) w § 28 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Instytut może być utworzony, gdy będzie w nim zatrudnionych co najmniej ośmiu 

nauczycieli akademickich na stanowiskach profesora lub profesora uczelni albo 

posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego, z których co najmniej jedna 

osoba zatrudniona jest na stanowisku profesora.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek dziekana może, 

na czas określony, obniżyć wymagania, o których mowa w ust. 2.”; 

12) w § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek dziekana może, 

na czas określony, obniżyć wymagania, o których mowa w ust. 2.”; 

13) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
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„3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, na wniosek dziekana może, 

na czas określony, obniżyć wymagania, o których mowa w ust. 2.”; 

14) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W jednostkach organizacyjnych PW i w Filii mogą być tworzone komórki 

organizacyjne, w szczególności: zespoły, zespoły dydaktyczne, zespoły badawcze, 

laboratoria, pracownie, warsztaty, biblioteki specjalistyczne, sekcje oraz komórki  

o innych nazwach.”; 

15) § 35 otrzymuje brzmienie: 

„§ 35  

1. W Politechnice Warszawskiej mogą być tworzone szkoły jako związki podstawowych 

jednostek organizacyjnych, kształcących na pokrewnych kierunkach studiów albo 

prowadzących badania w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej. 

2. Utworzenie szkoły oraz szczegółowe zasady współpracy jednostek ją tworzących 

określa umowa zawarta pomiędzy jednostkami, zatwierdzona przez Rektora.”; 

16) § 36 otrzymuje brzmienie: 

„§ 36  

Strukturę organizacyjną PW, w tym jednostki organizacyjne, ich organizację i zasady 

działania oraz podział zadań w ramach tej struktury, a także organizację oraz zasady 

działania administracji określa regulamin organizacyjny Politechniki Warszawskiej 

nadany przez Rektora.”; 

17) w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kadencja rad naukowych dyscyplin trwa 4 lata i rozpoczyna się dnia 1 stycznia roku 

następującego po roku rozpoczęcia kadencji Rektora i Senatu.”;  

18) § 39 otrzymuje brzmienie: 

                                                               „§ 39 

1. Zadania i kompetencje Rady Uczelni określa ustawa. 

2. Do zadań Rady Uczelni należy także wyrażanie opinii w sprawach nawiązywania 

i rozwiązywania stosunku pracy z kierownikiem Zespołu Audytu Wewnętrznego oraz 

osobą kierującą administracją centralną.”;  

19) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rada Uczelni na wniosek Rektora przedstawia swoje stanowisko we wskazanych 

przez niego sprawach lub z własnej inicjatywy w sprawach objętych zakresem jej 

zadań.”;  

20) w § 46 w ust. 1: 

a) pkt 8 i pkt 9 otrzymują brzmienie: 

     „8) dyrektor Studium Języków Obcych; 

9) dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;”, 

b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) przedstawiciel samorządu doktorantów.”; 

21) w § 47 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Liczebność komisji ustala Senat, przy czym członkowie Senatu stanowią co najmniej 

jedną trzecią składu komisji senackich wymienionych w ust. 2 pkt 3-8 i 100% składu 

komisji wymienionej w ust. 2 pkt 9.”; 

22) w § 49 w ust. 3: 
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a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) określa zasady i tryb podziału środków finansowych na badania naukowe  

przyznanych przez Rektora do dyspozycji rady;”, 

b) pkt 7 i pkt 8 otrzymują brzmienie: 

„7) ustala wartości wielkości kryterialnych w zakresie działalności naukowej w ocenie 

okresowej nauczycieli akademickich oraz przy zatrudnianiu pracowników  

w grupach pracowników: badawczych i badawczo-dydaktycznych;  

8) wyraża opinie w sprawach wskazanych przez Rektora;”, 

c) uchyla się pkt 9, pkt 10 i pkt 12; 

23) w § 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Rektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice 

Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy, posiadający tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.”; 

24) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Uczelni działa Konwent Politechniki Warszawskiej, który wspiera i promuje 

Uczelnię.”; 

25) w § 58 w ust. 2: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) opiniuje kandydatów na funkcje kierownicze na wydziale, z wyłączeniem funkcji 

dziekana i prodziekanów;”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) opiniuje sprawozdanie dziekana z działalności wydziału.”; 

26) w § 59: 

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale,  

dla których Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy, wybrani  

z ich grona, w liczbie nie mniejszej niż 10 % i nie większej niż 16 % składu rady 

wydziału określonego w ust. 1;”, 

b) ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Nauczyciele akademiccy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stanowią nie mniej niż 

połowę składu rady wydziału określonego w ust. 1.   

4. Dokładną liczbę przedstawicieli określonych w ust. 1 pkt 4 i 5 ustala rada 

wydziału. Do liczby przedstawicieli określonych w ust. 1 pkt 4 nie wlicza się 

prodziekanów. W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może ustalić także 

dokładną liczbę przedstawicieli nauczycieli akademickich, o których mowa  

w ust. 1 pkt 3.”, 

c) ust.6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Dziekan może zapraszać na posiedzenia rady wydziału inne osoby z własnej 

inicjatywy lub na wniosek rady wydziału, w tym byłych profesorów.”; 

27) § 60 otrzymuje brzmienie: 

„§ 60 

1. Na wydziale do przedstawiania lub opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji 

kierowniczej dziekana oraz opiniowania kandydatów do pełnienia funkcji kierowniczej 

prodziekanów wybiera się wydziałowe kolegia elektorów. 
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2. W skład wydziałowego kolegium elektorów wchodzą przedstawiciele poszczególnych 

grup wspólnoty wydziału, określonych w § 59 ust. 1 pkt 3-6 w proporcjach 

odpowiadających proporcjom tych grup w składzie rady wydziału, z zastrzeżeniem  

ust. 3. 

3. W skład wydziałowego kolegium elektorów wchodzą nauczyciele akademiccy, 

dla których Politechnika Warszawska jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni 

na wydziale na stanowiskach profesora lub profesora uczelni albo posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego. 

4. Członkowie wydziałowego kolegium elektorów są wybierani na okres kadencji 

i zachowują mandaty do czasu wyboru nowego wydziałowego kolegium elektorów. 

5. Członkowie wydziałowego kolegium elektorów wybierają spośród siebie 

przewodniczącego.”; 

28) uchyla się § 61; 

29) § 62 otrzymuje brzmienie: 

„§ 62 

„1. W jednostkach ogólnouczelnianych mogą istnieć kolegialne ciała opiniodawczo-

doradcze, w tym rady, utworzone i działające w zakresie, na zasadach i w sposób 

określony w regulaminie organizacyjnym PW. 

2. Skład osobowy kolegialnych ciał opiniodawczo-doradczych, o których mowa  

w ust. 1, ustala Rektor, po zaopiniowaniu przez Senat.”; 

30) po § 62 dodaje się § 62a w brzmieniu: 

„§ 62a 

„W uzasadnionych przypadkach organy kolegialne Uczelni, organy kolegialne samorządu 

studenckiego i doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane  

w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu, inne komisje i zespoły oraz inne 

ciała kolegialne, w tym ciała opiniodawczo-doradcze działające w Uczelni mogą 

prowadzić posiedzenia i podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”; 

31) w § 63: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) organizację i terminarz wyborów do Senatu, kolegium elektorów do wyboru Rektora, 

rad wydziałów, wydziałowych kolegiów elektorów oraz terminarz wyborów 

Rektora;”, 

b)  ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Wybory przedstawicieli pracowników PW do Senatu, rad wydziałów, kolegium 

elektorów do wyboru Rektora i do wydziałowych kolegiów elektorów odbywają 

się z uwzględnieniem przepisów § 45, § 59, § 60 i § 66, zgodnie ze sposobem 

określonym w załączniku nr 10 do statutu.  

3. Wybory Rektora oraz wybory do Senatu, kolegium elektorów do wyboru Rektora, 

wybory do rad wydziałów, a także do wydziałowych kolegiów elektorów 

organizują i przeprowadzają odpowiednio: uczelniana lub wydziałowe komisje 

wyborcze.”; 

32) w § 64 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Od dnia stwierdzenia wyboru do dnia rozpoczęcia kadencji, osoba wybrana 

na Rektora jest Rektorem elektem. W przypadku reelekcji na drugą kadencję status 

ten nie przysługuje.”; 

33) § 65 otrzymuje brzmienie: 

„§ 65 

Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów 

do Senatu, kolegium elektorów do wyboru Rektora oraz do rad wydziałów i wydziałowych 

kolegiów elektorów określają odpowiednio: regulamin samorządu studentów i regulamin 

samorządu doktorantów.”; 

34) § 67 otrzymuje brzmienie: 

„§ 67 

Na miejsce w kolegium elektorów do wyboru Rektora nieobsadzone w terminie ustalonym 

przez Senat w uchwale, o której mowa w § 63 ust. 1 lub zwolnione w okresie kadencji, nie 

przeprowadza się wyborów uzupełniających, chyba że na wniosek uczelnianej komisji 

wyborczej Senat postanowi inaczej.”; 

35) w § 68 w ust. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedkładanie Senatowi propozycji organizacji i terminarza wyborów 

do kolegium elektorów do wyboru Rektora, Senatu, rad wydziałów 

i wydziałowych kolegiów elektorów;”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących wyborów, 

nieuregulowanych w ustawie, statucie lub uchwałach Senatu.”; 

36) w § 69: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wydziałową komisję wyborczą, w tym jej przewodniczącego, powołuje 

uczelniana komisja wyborcza, spośród kandydatów rekomendowanych przez radę 

wydziału, na okres zgodny z kadencją uczelnianej komisji wyborczej.”, 

b) w ust. 3: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przeprowadzanie wyborów do rady wydziału, z uwzględnieniem przepisów  

§ 65 i wyborów do wydziałowego kolegium elektorów;”, 

- po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) przyjmowanie kandydatur do pełnienia funkcji kierowniczej dziekana, oraz 

wykonywanie czynności zgodnie z § 84 ust. 3.”; 

37) § 70 otrzymuje brzmienie: 

     „§70 

1. Członkiem komisji wyborczych, o których mowa w § 68 i § 69, nie może być Rektor, 

osoba pełniąca funkcję kierowniczą: prorektora, zastępcy prorektora ds. Filii, dziekana, 

dyrektora kolegium, prodziekana, zastępcy dyrektora kolegium, dyrektora jednostki 

ogólnouczelnianej, osoba będąca członkiem kolegium elektorów do wyboru Rektora lub 

wydziałowego kolegium elektorów. 

2. Członkostwo w komisjach wyborczych, o których mowa w § 68 i § 69 wygasa z dniem 

wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach Rektora, do Senatu, do kolegium 

elektorów do wyboru Rektora, do rady wydziału i wydziałowego kolegium elektorów.”; 

38) w § 73: 
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a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Mandat Rektora oraz mandat członka organu kolegialnego, za wyjątkiem 

członków Rady Uczelni pochodzących spoza wspólnoty uczelni, kolegium 

elektorów do wyboru Rektora albo komisji wyborczej wygasa również  

w przypadku ustania stosunku pracy w PW.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Mandat członka organu kolegialnego, za wyjątkiem członków Rady Uczelni 

pochodzących spoza wspólnoty uczelni, mandat członka kolegium elektorów 

do wyboru Rektora lub komisji wyborczej wygasa również w przypadku zmiany 

zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej na zatrudnienie w niepełnym 

wymiarze czasu pracy.”, 

c) uchyla się ust. 6;  

39) w § 74 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) członka wydziałowego kolegium elektorów stwierdza przewodniczący wydziałowej 

komisji wyborczej.”; 

40) w § 78 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydatów do uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich 

zgłaszają – spośród nauczycieli akademickich – kolegialne ciała opiniodawczo-

doradcze istniejące w jednostkach, co najmniej po jednym kandydacie spośród grup 

nauczycieli akademickich wymienionych w § 125 ust. 2 pkt 1 i 2.”; 

41) w § 79 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Członkiem komisji, o których mowa w ust. 1, nie może być Rektor oraz osoba pełniąca 

funkcję kierowniczą dziekana.”; 

42) w § 80 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisy § 79 ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio.”; 

43) w § 80a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Decyzję o możliwości przeprowadzenia wyborów w sposób wskazany w ust. 1 

podejmuje Senat. Zakres oraz szczegółowy sposób przeprowadzenia tych wyborów  

z wykorzystaniem technologii informatycznych określają odpowiednio: uczelniana 

komisja wyborcza lub wydziałowe komisje wyborcze.”; 

44) w § 81:  

a) w ust. 1: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) prorektor – w tym prorektor ds. Filii;”, 

- uchyla się pkt 2, 

- pkt 13-15 otrzymują brzmienie: 

„13) powoływany dyrektor jednostki ogólnouczelnianej; 

14) powoływany zastępca dyrektora jednostki ogólnouczelnianej; 

15) dyrektor szkoły doktorskiej.”, 

b) ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Osoby do pełnienia funkcji kierowniczych w PW powołuje i odwołuje Rektor 

spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w PW. 

3. Powołanie na funkcje kierownicze, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 następuje 

na okres nie dłuższy niż kadencja powołującego Rektora.”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i ust. 3b w brzmieniu: 
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„3a. Powołanie na funkcje kierownicze, o których mowa w ust. 1 pkt 8-15, następuje 

na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia roku, w którym kończy się kadencja 

powołującego Rektora, z tym że w nowej kadencji Rektor może odwołać 

z pełnienia funkcji kierowniczej przed dniem 31 grudnia, osobę powołaną 

w poprzedniej kadencji, bez stosowania procedury odwołania.  

3b. Rektor elekt może podejmować czynności zmierzające do powołania osób 

do pełnienia funkcji kierowniczych w nowej kadencji.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dziekan, dyrektor kolegium, dyrektor instytutu i dyrektor szkoły doktorskiej nie 

mogą być powołani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące 

po sobie pełne kadencje Rektora.”; 

45) w § 82: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prorektorów powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii kolegium 

elektorów do wyboru Rektora, z zastrzeżeniem § 86.”, 

b) uchyla się ust. 3 i ust. 4; 

46) w § 83 uchyla się ust. 1 i ust. 2; 

47) § 84 otrzymuje brzmienie: 

     „§ 84 

1. Funkcję dziekana może pełnić nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale, 

posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

2. Prawo zgłaszania kandydatur do pełnienia funkcji dziekana ma co najmniej 

3 członków rady wydziału.  

3. Po wpłynięciu zgłoszeń do wydziałowej komisji wyborczej, komisja zwraca się 

do kandydatów o wyrażenie pisemnej zgody na kandydowanie i złożenie 

oświadczenia o spełnianiu przez nich wymagań ustawowych i statutowych, a następnie 

przekazuje kandydatury do wydziałowego kolegium elektorów. 

4. Wydziałowe kolegium elektorów wyłania kandydata w głosowaniu tajnym 

bezwzględną większością głosów ważnych i we wskazanym przez Rektora elekta albo 

Rektora terminie przedstawia do powołania. 

5. Jeżeli Rektor nie zaakceptuje i nie powoła pierwszego przedstawionego kandydata, 

wydziałowe kolegium elektorów wyłania nowego kandydata. W przypadku 

niezaakceptowania nowego kandydata, Rektor powołuje dziekana z własnej 

inicjatywy.  

6. Rektor powołuje dziekana z własnej inicjatywy również w przypadku jeżeli 

wydziałowe kolegium elektorów nie przedstawi kandydata na dziekana w terminie 

wskazanym przez Rektora elekta albo Rektora. 

7. Dziekana odwołuje Rektor na wniosek wydziałowego kolegium elektorów 

lub z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu przez to kolegium.”; 

48) w § 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prodziekanów, w liczbie nie większej niż 4 w danej jednostce, powołuje i odwołuje 
Rektor po zaopiniowaniu przez wydziałowe kolegium elektorów, z zastrzeżeniem  

§ 86.”; 

49) w § 87 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 
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„2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana, 

zaopiniowany przez radę wydziału może powołać do pełnienia funkcji dyrektora 

instytutu nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora.  

3. Dyrektora instytutu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana 

po zaopiniowaniu przez radę wydziału, albo z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu 

przez dziekana oraz radę wydziału.”; 

50) § 88 otrzymuje brzmienie: 

          „§ 88 

Zastępców dyrektora instytutu, w liczbie nie większej niż dwóch, powołuje i odwołuje 

Rektor na wniosek dziekana po zaopiniowaniu przez radę wydziału, albo z własnej 

inicjatywy po zaopiniowaniu przez dziekana i radę wydziału. Zastępcy dyrektora instytutu 

powoływani są spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie.”; 

51) w § 89 ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Kierownika katedry powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana, 

po zaopiniowaniu przez radę wydziału, albo z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu 

przez dziekana i radę wydziału. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor na wniosek dziekana, 

zaopiniowany przez radę wydziału może powołać do pełnienia funkcji kierownika 

katedry nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora 

habilitowanego.”; 

52) w § 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dziekana 

po zaopiniowaniu przez radę wydziału, albo z własnej inicjatywy po zaopiniowaniu 

przez dziekana oraz radę wydziału.”; 

53) § 91 otrzymuje brzmienie: 

„§ 91 

1. Dyrektorem szkoły doktorskiej może być nauczyciel akademicki zatrudniony  

w Politechnice Warszawskiej, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego oraz posiadający w dniu powołania uprawnienia 

do pełnienia funkcji promotora w rozprawach doktorskich. 

2. Dyrektora szkoły doktorskiej powołuje i odwołuje Rektor, po zaopiniowaniu przez 

Senat, z zastrzeżeniem § 86.”; 

54) w § 92 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Funkcji kierowniczej w Politechnice Warszawskiej nie może pełnić pracownik 

jednocześnie zatrudniony na stanowisku kierowniczym lub pełniący funkcję 

kierowniczą w innej uczelni lub instytucji naukowej.”; 

55) w § 102: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szkołę doktorską tworzy i likwiduje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Szkoła doktorska może być prowadzona również wspólnie z podmiotami,  

o których mowa w art. 198 ust. 5 ustawy i na zasadach określonych w tym 

przepisie.”; 

56) § 103 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 103 

1. Zasady organizacji i funkcjonowania szkoły doktorskiej, w szczególności zadania  

i uprawnienia rady szkoły doktorskiej oraz komisji stałych szkoły doktorskiej określa 

Senat. 

2. Szkołą doktorską kieruje dyrektor, o którym mowa w § 91.  

3. Radę szkoły doktorskiej powołuje i odwołuje Rektor po zaopiniowaniu przez Senat.  

4. W skład rady szkoły doktorskiej wchodzą:  

1) dyrektor szkoły doktorskiej jako przewodniczący;  

2) przedstawiciele rad naukowych dyscyplin właściwych dla szkoły, zgłoszeni przez 

te rady, po jednym z każdej rady; 

3) przedstawiciele wydziałów, w których doktoranci odbywający kształcenie w szkole 

doktorskiej, realizują obowiązki dydaktyczne oraz badania prowadzące 

do uzyskania stopnia doktora, zgłoszeni przez dziekanów, po zaopiniowaniu przez 

rady wydziałów, po jednym z każdego wydziału; 

4) przedstawiciele samorządu doktorantów, zgłoszeni przez ten samorząd, w liczbie 

nie mniejszej niż 10 % składu rady szkoły doktorskiej; 

5) przewodniczący stałych komisji szkoły doktorskiej.  

5. Rada szkoły doktorskiej może uchwalić, w razie potrzeby, regulamin działania rady 

szkoły doktorskiej.”; 

57) w § 116: 

a) w ust. 1: 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a)  starszego asystenta;”, 

- uchyla się pkt 8,  

- część wspólna otrzymuje brzmienie: 

  „w jednej z grup pracowników: badawczych, badawczo-dydaktycznych 

lub dydaktycznych, z tym że na stanowiskach określonych w pkt 5a-10 zatrudnia się 

tylko w grupie pracowników dydaktycznych.”, 

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W Politechnice Warszawskiej pracowników niebędącymi nauczycielami 

akademickimi zatrudnia się na stanowiskach określonych w Regulaminie 

wynagradzania pracowników PW w jednej z następujących grup:”; 

58) w § 118: 

a) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Na stanowisku profesora wizytującego zatrudnia się osobę będącą pracownikiem 

innej uczelni, która posiada tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego  

i jest uznanym autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie. 

3. Na stanowisku profesora wizytującego, może być zatrudniona osoba niespełniająca 

wymagań określonych w ust. 2, jeżeli posiada stopień naukowy doktora oraz 

znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej. 

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3, następuje w trybie określonym  

w § 123 ust. 2 i ust. 3 na okres nieprzekraczający jednorazowo jednego roku.”, 
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b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Na stanowisku starszego asystenta, w grupie pracowników dydaktycznych, 

zatrudnia się nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra, 

magistra inżyniera albo równorzędny, mającego znaczące osiągnięcia 

i doświadczenie w dydaktyce oraz co najmniej czteroletni staż pracy na uczelni 

na stanowisku asystenta.”; 

59) § 119 otrzymuje brzmienie: 

„§ 119 

1. Na stanowiskach nauczycieli akademickich w jednostce organizacyjnej prowadzącej 

działalność dydaktyczną w zakresie nauczania języków obcych zatrudnia się osoby 

mające uprawnienia do nauczania języków obcych nowożytnych. 

2. Na stanowisku adiunkta, w jednostce wymienionej w ust. 1, zatrudnia się osoby mające 

dodatkowo znaczące osiągnięcia w dydaktyce nauczania języków obcych.  

3. Na stanowisku starszego asystenta, w jednostce wymienionej w ust. 1, zatrudnia 

się osoby mające osiągnięcia w dydaktyce nauczania języków obcych, oraz znacząco 

zaangażowane w prace organizacyjne. 

4. Na stanowisku asystenta, w jednostce wymienionej w ust. 1, zatrudnia się osoby mające 

dodatkowo osiągnięcia w dydaktyce nauczania języków obcych.  

5. Na stanowisku lektora w jednostce wymienionej w ust. 1 zatrudnia się osoby 

posiadające wykształcenie wyższe.”; 

60) § 120 otrzymuje brzmienie: 

„§ 120 

1. Na stanowiskach nauczycieli akademickich w jednostce organizacyjnej prowadzącej 

działalność dydaktyczną w zakresie kultury fizycznej zatrudnia się osoby posiadające 

tytuł zawodowy magistra oraz umiejętności w danej dyscyplinie sportu i predyspozycje 

do pracy z młodzieżą akademicką. 

2. Na stanowisku starszego asystenta, w jednostce, o której mowa w ust. 1, zatrudnia się 

osoby zatrudnione w szkole wyższej przez okres minimum 8 lat na stanowisku asystenta 

w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadające wyróżniające osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej, trenerskiej lub mające znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy poza 

Uczelnią w równoważnym okresie i wymiarze czasu pracy. 

3. Na stanowisku asystenta, w jednostce wymienionej w ust. 1, zatrudnia się osoby 

posiadające dodatkowo co najmniej czteroletni staż pracy w szkole wyższej w pełnym 

wymiarze czasu pracy oraz kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia zajęć 

dydaktycznych w zakresie kultury fizycznej z młodzieżą akademicką lub zawodnikami 

w danej dyscyplinie sportu. 

4. Na stanowisku instruktora w jednostce wymienionej w ust. 1, zatrudnia się osoby 

posiadające tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku przyporządkowanym 

do nauk o kulturze fizycznej.”; 

61) 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, z zastrzeżeniem § 49 ust. 3 pkt 8 i § 124a.”; 

62) w § 124 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni następuje po uzyskaniu opinii Senatu, 

a w przypadku zatrudnienia w grupie pracowników badawczych lub badawczo-
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dydaktycznych również po zaopiniowaniu przez właściwą radę naukową dyscypliny, 

a w przypadku jej braku, przez prorektora właściwego ds. nauki.”; 

63) po § 124 dodaje się § 124a w brzmieniu: 

„§ 124a 

Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku profesora następuje po zaopiniowaniu przez 

Senat, a w przypadku zatrudnienia w grupie pracowników badawczych lub badawczo-

dydaktycznych również po zaopiniowaniu przez właściwą radę naukową dyscypliny,  

a w przypadku jej braku, przez prorektora właściwego ds. nauki.”; 

64) w § 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Osobom posiadającym tytuł naukowy profesora, którzy przeszli na emeryturę, 

lub posiadającym status Professor Emeritus Politechnika Warszawska umożliwia, 

na zasadach określonych przez Senat, kontynuowanie działalności naukowej.”; 

65) w § 135 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do czasu zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelnia prowadzi gospodarkę 

finansową na podstawie prowizorium budżetowego zatwierdzonego przez Rektora.”; 

66) w § 136 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Rektor, w trybie informacji Rektora, przedstawia Senatowi spawy dotyczące budżetu  

i mienia Uczelni.”; 

67) w § 146 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W Politechnice Warszawskiej działa system biblioteczno-informacyjny, do którego 

należą: Biblioteka Główna i biblioteki specjalistyczne. Biblioteki specjalistyczne 

wchodzą w skład wydziałów, instytutów, katedr, studiów ogólnouczelnianych 

lub innych jednostek organizacyjnych.”; 

68) w załączniku nr 9 pkt 42 otrzymuje brzmienie: 

„42. Uchwały, stanowiska i protokoły obrad Senatu są jawne dla wszystkich członków  

wspólnoty uczelni.”; 

69) w załączniku nr 10: 

a) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„SPOSÓB WYBORU PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW DO SENATU, RAD  

WYDZIAŁÓW, DO KOLEGIUM ELEKTORÓW DO WYBORU REKTORA  

I DO WYDZIAŁOWYCH KOLEGIÓW ELEKTORÓW”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory poszczególnych grup przedstawicieli mogą być pośrednie. Decyzję w tej 

sprawie podejmuje Senat na wniosek uczelnianej komisji wyborczej.”; 

70) w załączniku nr 11:  

a) pkt 2-4 otrzymują brzmienie: 

„2. Lista zgłoszeń kandydatów na Rektora zostaje otwarta w dniu określonym uchwałą 

Senatu, o której mowa w pkt 1.  

3. Prawo zgłaszania kandydatur na Rektora ma Rada Uczelni oraz co najmniej  

7 członków Senatu. Pisemne zgłoszenia kandydatów na Rektora przyjmuje 

uczelniana komisja wyborcza.  

4. Po wpłynięciu zgłoszenia uczelniana komisja wyborcza zwraca się do kandydata 

o wyrażenie pisemnej zgody na kandydowanie i złożenie oświadczenia o spełnianiu 

przez niego wymagań ustawowych i statutowych.”, 

b) w pkt 12: 
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- lit. a otrzymuje brzmienie: 

 „a) przedstawia listę kandydatów na Rektora”,  

- lit. c otrzymuje brzmienie: 

 „c) przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór przewodniczącego kolegium 

elektorów z grona elektorów niekandydujących na Rektora i przekazuje  

mu przewodnictwo posiedzenia.”; 

71) w załączniku nr 13 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a. W przypadku koniecznych zmian w składzie komisji konkursowej stosuje się   

odpowiednio ust. 7 i ust. 8.”. 

 

               § 2 

 

1. Kadencja istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały rad naukowych dyscyplin 

wybranych na kadencję 2020–2024 trwa do dnia 31 grudnia 2024 r.  

2. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały wydziałowe kolegia wnioskująco-

opiniujące wybrane na kadencję 2020–2024 stają się wydziałowymi kolegiami elektorów 

na kadencję 2020–2024. 

3. Osoby pełniące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały funkcje kierownicze określone 

w § 81 ust. 1 pkt 8-15 Statutu PW pełnią swoje funkcje do końca okresu, na który zostały 

powołane, z tym że Rektor może przedłużyć okres powołania do dnia 31 grudnia 2024 r. 

bez stosowania procedury powołania.  

4. Powołani przez Rektora kierownicy szkół doktorskich z dniem wejścia w życie niniejszej 

uchwały stają się dyrektorami szkół doktorskich. 

5. Ciała opiniodawczo-doradcze w jednostkach ogólnouczelnianych powołane w składach  

określonych przez Rektora na podstawie dotychczasowych przepisów działają do końca 

okresu na jaki zostały powołane. 

6. Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały rady szkół doktorskich powołane 

na podstawie przepisów dotychczasowych działają do czasu powołania nowych rad szkół 

doktorskich na podstawie Statutu PW, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, jednak nie 

dłużej niż do dnia 31 marca 2023 r. 

7. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały na stanowisku trenera 

specjalisty pozostają na tym stanowisku do końca okresu ustalonego w umowie o pracę 

lub akcie mianowania, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 r. 

8. Osobom, o którym mowa w ust. 7, zostanie zaproponowane zatrudnienie na stanowisku 

starszego asystenta.  

9. Osobom zatrudnionym w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały na stanowisku 

wykładowcy lub starszego wykładowcy zostanie zaproponowane zatrudnienie 

odpowiednio: na stanowisku adiunkta, starszego asystenta lub asystenta, z tym że okres 

zatrudnienia na stanowisku wykładowcy lub starszego wykładowcy zalicza się 

odpowiednio jako staż pracy na stanowisku asystenta.  

10. Dotychczasowe akty wewnętrzne obowiązujące w Politechnice Warszawskiej w dniu 

wejścia w życie niniejszej uchwały, do czasu dostosowania ich treści do postanowień 

Statutu, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, zachowują moc obowiązującą 

w zakresie niesprzecznym ze Statutem. W pozostałym zakresie stosuje się bezpośrednio 

postanowienia Statutu.   
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11. Rektor PW w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały ogłosi 

w formie obwieszczenia tekst jednolity Statutu Politechniki Warszawskiej, stanowiącego 

załącznik do uchwały nr 362/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Politechniki Warszawskiej, z późniejszymi zmianami, 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.  

 


