
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 47 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 31 maja 2021 r. 

 

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

Politechniki Warszawskiej (WZ, CI, DC) 

 

Na podstawie § 21 ust. 6-7 i § 36 Statutu PW oraz w związku z uchwałą  

nr 101/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 maja 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 31 sierpnia 2021 r. na Wydziale Zarządzania likwiduje się: 

1) Katedrę Finansów i Systemów Finansowych, 

2) Katedrę Innowacyjności i Przedsiębiorczości, 

3) Katedrę Procesów Zarządzania, 

4) Katedrę Systemów Zarządzania. 

2. Z dniem 1 września 2021 r. na Wydziale Zarządzania tworzy się: 

1) Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji (symbol: ZRSOWZ, kod: 11701500); 

2) Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji (symbol: ZPiIWZ, kod: 11701600); 

3) Zakład Finansów (symbol: ZFWZ, kod: 11701700); 

4) Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami (symbol: ZZPPiPWZ, kod: 

11701800); 

5) Zakład Systemów Inteligentnych (symbol: ZSIWZ, kod: 11701900); 

6) Zakład Zarządzania Publicznego (symbol: ZZPWZ, kod: 11702000). 

3. Z dniem 1 września 2021 r. pracownicy likwidowanych jednostek organizacyjnych,  

o których mowa w ust. 1, staną się pracownikami nowopowstałych jednostek 

organizacyjnych wymienionych w ust. 2, zgodnie z propozycją dziekana i złożoną 

deklaracją, chyba, że w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. złożą na ręce dziekana Wydziału 

Zarządzania pisemne oświadczenia, że nie wyrażają na to zgody. 

§ 2  

1. Z dniem 30 czerwca 2021 r. w Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej likwiduje 

się Sekcję ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. 

2. Z dniem 1 lipca 2021 r. w Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej tworzy się 

Sekcję ds. Implementacji Cyberbezpieczeństwa, która w systemie identyfikacji jednostek  

i komórek organizacyjnych PW otrzymuje symbol: SIC, kod: 23201900. 

§ 3 

Z dniem 1 lipca 2021 r. w administracji centralnej tworzy się Dział ds. Cyberbezpieczeństwa, 

który w systemie identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych PW otrzymuje symbol: 

DC, kod: 80220000. 

§ 4 

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 w ust. 4 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 



„8a) określa zasady i tryb podziału środków finansowych przyznanych przez Rektora, w tym 

        środków na działalność naukową lub dydaktyczną pracowników wydziału;”; 

 

2) w załączniku nr 1, w § 126 w ust. 1: 

a) uchyla się pkt 1-4, 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4f w brzmieniu: 

„4a) Zakład Rozwoju Strategicznego Organizacji (symbol: ZRSOWZ, kod: 11701500), 

  4b) Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji (symbol: ZPiIWZ, kod: 11701600), 

 4c) Zakład Finansów (symbol: ZFWZ, kod: 11701700), 

 4d) Zakład Zarządzania Produkcją, Procesami i Projektami (symbol: ZZPPiPWZ, kod: 

11701800), 

 4e) Zakład Systemów Inteligentnych (symbol: ZSIWZ, kod: 11701900), 

 4f) Zakład Zarządzania Publicznego (symbol: ZZPWZ, kod: 11702000).”, 

c) w pkt 6 uchyla się lit. e, 

d) po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

          „7) samodzielne stanowisko pracy - Kierownik Administracyjny WZ (symbol: 

 KAWZ).”; 

 

3) w załączniku nr 2, w § 2 w ust. 18: 

a) uchyla się pkt 2, 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

   „3) Sekcja ds. Implementacji Cyberbezpieczeństwa (symbol: SIC, kod: 23201900)”; 

 

4) w załączniku nr 3, po § 13a dodaje się § 13b w brzmieniu: 

 

             „13b 

             Dział ds. Cyberbezpieczeństwa 

 

1. Dział ds. Cyberbezpieczeństwa (symbol: DC, kod: 80220000) jest jednostką 

organizacyjną właściwą do sprawowania nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem zasad 

bezpieczeństwa w środowisku teleinformatycznym Uczelni. 

2. Zakres działania Działu ds. Cyberbezpieczeństwa obejmuje: 

1) nadzór nad realizowaniem obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych 

właściwych dla zapewnienia Cyberbezpieczeństwa Uczelni; 

2) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 

teleinformatycznego Uczelni; 

3) analizowanie ryzyk w zakresie Cyberbezpieczeństwa Uczelni; 

4) wdrażanie procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa i nadużycia 

teleinformatyczne oraz nadzór nad poprawnością funkcjonowania tych procedur; 

5) prowadzenie rejestru incydentów Cyberbezpieczeństwa oraz sporządzanie raportów  

z incydentów; 

6) wydawanie zaleceń i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego 

Uczelni, w szczególności wynikających z analiz i przeglądów bezpieczeństwa 

systemów; 

7) współpraca z zewnętrznymi zespołami CERT/CSIRT w ramach reagowania  

na incydenty bezpieczeństwa; 

8) inicjowanie i opiniowanie regulacji organizacyjnych w zakresie ochrony 

cyberprzestrzeni Uczelni; 

9) współpraca przy utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji; 

10) inicjowanie i opiniowanie rozwiązań technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

cyberprzestrzeni Uczelni oraz opiniowanie inwestycji i zamówień w tym obszarze; 



11) informowanie i zwiększanie świadomości użytkowników oraz organizowanie szkoleń 

z zakresu Cyberbezpieczeństwa. 

3. Dział ds. Cyberbezpieczeństwa podlega kanclerzowi, nadzór merytoryczny sprawuje 

prorektor ds. rozwoju.”. 

 

5) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

REKTOR  

                     

 

            prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 

 

 


