POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Zarządzenie nr 18 /2022
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 8 marca 2022 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian do Regulaminu organizacyjnego
Politechniki Warszawskiej (WT, WE)
Na podstawie § 21 ust. 6-7 i § 36 Statutu PW w związku z uchwałą nr 177/L/2022
Senatu PW z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian
w strukturze organizacyjnej PW, zarządza się, co następuje:
§1
1.
2.

3.

Z dniem 31 marca 2022 r. na Wydziale Elektrycznym w Instytucie Elektroenergetyki
likwiduje się Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej.
Z dniem 1 kwietnia 2022 r. na Wydziale Elektrycznym w Instytucie Elektroenergetyki
przekształca się w zakresie zmiany nazwy Zakład Trakcji Elektrycznej w Zakład Trakcji
i Gospodarki Elektroenergetycznej, który w systemie identyfikacji jednostek i komórek
organizacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymuje:
1) symbol: ZTiGE;
2) kod: 10410500.
Z dniem 1 kwietnia 2022 r. pracownicy likwidowanego Zakładu Elektrowni i Gospodarki
Elektroenergetycznej stają się pracownikami Zakładu Trakcji i Gospodarki
Elektroenergetycznej, zgodnie z propozycją dziekana, chyba że w terminie do dnia 15 marca
2022 r. złożą na ręce dziekana pisemne oświadczenia, że nie wyrażają na to zgody.
§2

1.

2.

3.

Z dniem 31 marca 2022 r. na Wydziale Transportu likwiduje się:
1) Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych;
2) Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów.
Z dniem 1 kwietnia 2022 r. na Wydziale Transportu tworzy się Zakład Budowy
i Eksploatacji Środków Transportu, który w systemie identyfikacji jednostek i komórek
organizacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymuje:
1) symbol: WTBiEŚT;
2) kod: 11601200.
Z dniem 1 kwietnia 2022 r. pracownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, stają się pracownikami Zakładu Budowy i Eksploatacji Środków Transportu,
zgodnie z propozycją dziekana, chyba że w terminie do dnia 15 marca 2022 r. złożą na ręce
dziekana pisemne oświadczenia, że nie wyrażają na to zgody.
§3

W załączniku nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, stanowiącego
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 § 34:
a) w ust. 1 w pkt 1:

- uchyla się lit. a,
- lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) Zakład Trakcji i Gospodarki Elektroenergetycznej (symbol: ZTiGE, kod:
10410500),”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostki organizacyjne (instytuty), o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, podlegają
organizacyjnie dziekanowi wydziału, a jednostki organizacyjne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. b-e, pkt 2 lit. a-c oraz pkt 3 lit. a-c (zakłady), podlegają
organizacyjnie dyrektorowi instytutu do którego należą.”;
2) w § 119:
a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 1 i 7,
- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Zakład Budowy i Eksploatacji Środków Transportu (symbol: WTBiEŚT, kod:
11601200);”,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6 i pkt 7a, podlegają
organizacyjnie i merytorycznie dziekanowi wydziału.
3.Opisy prowadzonej działalności badawczej i dydaktycznej jednostek wymienionych
w ust. 1 pkt 2-6 i pkt 7a zawierają charakterystyki tych jednostek zamieszczone
m.in. na stronach www Uczelni.”.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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