POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 93 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 12 października 2021 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian do Regulaminu organizacyjnego
Politechniki Warszawskiej (WEiTI)
Na podstawie § 21 ust. 7a i § 36 Statutu PW oraz w związku z uchwałą
nr 132/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 września 2021 r. w sprawie
wyrażenia opinii w przedmiocie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian
do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej zarządza się, co następuje:
§1
1. Z dniem 1 listopada 2021 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej likwiduje się:
1) Zakład Automatyki i Inżynierii Oprogramowania;
2) Zakład Badań Operacyjnych i Systemowych;
3) Zakład Sterowania Systemów.
2. Z dniem 1 listopada 2021 r. pracownicy zlikwidowanych jednostek organizacyjnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, staną się pracownikami Instytutu Automatyki i Informatyki
Stosowanej.
§2
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 § 11 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Pod nieobecność prodziekana czynności należące do jego kompetencji wykonuje dziekan
lub inny prodziekan wskazany w odrębnej decyzji dziekana lub Rektora.”;
2) w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 5, tworzy, przekształca i likwiduje
Rektor.”;
3) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy w administracji
centralnej tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek kanclerza lub z własnej
inicjatywy. Przepisy § 5 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;
4) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostki organizacyjne administracji w podstawowych jednostkach organizacyjnych
tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek kierownika podstawowej jednostki
organizacyjnej.”;
5) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 tworzy, przekształca i likwiduje
Rektor na wniosek kierownika jednostki ogólnouczelnianej, z zachowaniem zasad
i trybu określonych w niniejszym regulaminie.”;
6) w załączniku nr 1 w § 23 w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. a-c;
7) w załączniku nr 3:
a) w § 6:
− w ust. 2 uchyla się pkt 11,

−

w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) formalno – prawna obsługa Rektora i rad naukowych dyscyplin;”,
b) w § 29:
− ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dział Zamówień Publicznych (symbol: DZP, kod: 82090000) jest jednostką
organizacyjną właściwą do przygotowywania do wszczęcia i formalnego
prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych podległych
kompetencyjnie właściwemu przedstawicielowi Zamawiającego (obecnie kanclerz i
jego zastępcy), zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, aktów
wykonawczych do tej ustawy oraz wewnętrznych zarządzeń Rektora wydanych na
jej podstawie.”,
− ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dział Zamówień Publicznych podlega zastępcy kanclerza ds. działalności
podstawowej, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. rozwoju.”;
8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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