
Załącznik nr 1 do uchwały nr 54/L/2020 Senatu PW 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

 

Zmiany do Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej 

 

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 załączniku nr 2: 

a)  w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, zwane dalej 

      „CEZAMAT”, (symbol: CEZAMAT, kod: ……….), jest ogólnouczelnianą jednostką 

       organizacyjną Politechniki Warszawskiej.”, 

b)  w § 6 ust. 24 otrzymuje brzmienie: 

  „24. Strukturę organizacyjną CEZAMAT tworzą następujące komórki: 

1) Dział BioNanotechnologii (BioNanoTechMed) (symbol: DBN, kod: …………); 

2) Dział Inteligentnych Systemów Półprzewodnikowych (SEMINSYS) (symbol: 

       DIS, kod: ………………); 

3) Dział Innowacji i Rozwoju (symbol: DIR, kod: ……………); 

4) Dział Organizacyjny (symbol: DOR, kod: …………….).”, 

c)  w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Instytut Konfucjusza w Politechnice Warszawskiej, zwany dalej również „KONF”, 

(symbol: KONF, kod: ………………), jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną 

PW, utworzoną w celu promocji i nauczania języka chińskiego (mandaryńskiego), 

popularyzacji kultury chińskiej, umacniania współpracy o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, biznesowym i naukowym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Chińską 

Republiką Ludową.”, 

d)  w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. KONF podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. Filii.”, 

e)  w § 8 ust. 28 otrzymuje brzmienie: 

„28. W przypadku niepowołania/niezatrudnienia lub nieobecności dyrektora KONF  

         dokumenty finansowe są sygnowane w zastępstwie przez prorektora ds. Filii.”, 

f) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, zwane dalej 

      „SWFiS”, (symbol: SWFiS, kod: …….), jest ogólnouczelnianą jednostką 

      organizacyjną powołaną do: 

1) prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla studentów 

          Politechniki Warszawskiej, 

2) organizowania zajęć sportowych i rekreacyjnych dla społeczności akademickiej 

          Politechniki Warszawskiej, 

3) promowania Uczelni poprzez sport.”, 

g) w § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W SWFiS zatrudnieni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący 

        nauczycielami akademickimi, którzy zapewniają obsługę administracyjną, finansową  

        i techniczną, wykonujący pracę w Dziale Administracyjno-Technicznym 

        stanowiącym komórkę organizacyjną SWFiS (symbol: SWFiSDAT,  

        kod: …………).”; 

  

2) w załączniku nr 3: 

a)  w § 6a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Biuro IDUB podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor  

       ds. rozwoju.”, 

b)  uchyla się § 34, 

c)  uchyla się § 36; 

 

3)  załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały. 


