
 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 46 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 8 lipca 2022 r. 

 

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej PW oraz zmian do Regulaminu organizacyjnego 

Politechniki Warszawskiej  

 

 

Na podstawie § 36 Statutu PW zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

W administracji centralnej przekształca się, w zakresie podległości, Dział Zamówień 

Publicznych w ten sposób, że  

1)   z jednostki podległej zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej staje się jednostką 

podległą kanclerzowi; 

2)  w systemie identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych PW otrzymuje kod:  

80090000.  

§ 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 § 17 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) Centrum Cyberbezpieczeństwa;”; 

2) w § 24 w ust. 9 po pkt 2 dodaje się pkt 2a-2d w brzmieniu: 

„2a) organizacyjny nadzór nad działalnością Działu Zamówień Publicznych; 

  2b) nadzór nad dostosowaniem systemu udzielania zamówień publicznych w Politechnice 

Warszawskiej do aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie; 

  2c) realizowanie zamówień publicznych na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez 

Rektora; 

  2d) przygotowanie projektu i monitorowanie aktualności procedury postępowania  

w sprawie zamówień publicznych realizowanych przez kanclerza Politechniki 

Warszawskiej oraz zasad sporządzania planów i trybu postępowania przy 

archiwizacji dokumentów z zakresu zamówień publicznych;”; 

3) w załączniku nr 3 w § 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dział Zamówień Publicznych (symbol: DZP, kod: 80090000) jest jednostką 

organizacyjną właściwą do współprzygotowania 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 aktów prawnych Rektora 

wydanych na jej podstawie.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dział Zamówień Publicznych podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny 

sprawuje prorektor ds. rozwoju.”; 



 

 

 

4) załącznik nr 7a otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2022 r.    

 

 

 

 

     REKTOR 

 

 

 

wz. prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz 

 

 

 


