
 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 2  /2023 

    Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

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

Politechniki Warszawskiej (WIChiP, ABM) 

 

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

z uchwałą nr 289/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia opinii w przedmiocie zmian w strukturze organizacyjnej PW zarządza się,  

co następuje: 

 

§ 1 

 

Z dniem 15 lutego 2023 r. na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej przekształca się  

w zakresie zmiany nazwy: 

1) Katedrę Inżynierii Procesów Zintegrowanych na Katedrę Inżynierii Układów 

Rozproszonych; 

2) Zakład Procesów Rozdzielania na Zakład Intensyfikacji Procesów Przemysłowych; 

3) Dział Zaopatrzenia na Dział Zamówień Publicznych i Gospodarowania Majątkiem. 

 

§ 2 

 

Z dniem 15 lutego 2023 r. w administracji centralnej przekształca się w zakresie zmiany 

podległości Administrację Budynków Mieszkalnych w ten sposób, że: 

1) z jednostki podległej zastępcy kanclerza ds. technicznych staje się jednostką podległą 

kanclerzowi; 

2)  w systemie identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej 

otrzymuje kod:  80420000 a wchodzące w skład Administracji Budynków Mieszkalnych 

komórki organizacyjne otrzymują kody: 

a) Sekcja Dozorców  (kod: 80420100), 

b) Sekcja Finansowo Ekonomiczna (kod: 80420200), 

c) Sekcja Konserwacyjno Naprawcza (kod: 80420300). 

 

§ 3 

 

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 1: 

a) w § 51 w ust. 1: 

- pkt 4 i pkt 5 otrzymują brzmienie: 

         „4) Zakład Intensyfikacji Procesów Przemysłowych (symbol: ZIPP, kod 10700500); 

           5)Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych (symbol: KIUR, kod: 10700100);”, 

- pkt 7 lit. f otrzymuje brzmienie: 

   „f) Dział Zamówień Publicznych i Gospodarowania Majątkiem (symbol: ICHDZPGM, 

kod: 10700030),” 

b) § 55c otrzymuje brzmienie: 

 



 

„§ 55 c 

Dział Zamówień Publicznych i Gospodarowania Majątkiem 

1.  Do podstawowych zadań Działu Zamówień Publicznych i Gospodarowania Majątkiem  

w szczególności należy: 

1) przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym ich planowanie 

i sprawozdawczość; 

2) gospodarowanie majątkiem WIChiP; 

3) przeprowadzanie prac inwentaryzacyjnych składników majątku WIChiP; 

4) przeprowadzanie procedur likwidacyjnych składników majątku WIChiP oraz 

przeprowadzanie procedur utylizacji odpadów; 

5) koordynacja zamówień i dostaw na towary, usługi i roboty budowalne; 

6) wysyłanie i odbieranie przesyłek kurierskich oraz przygotowywanie dokumentacji  

do odpraw celnych; 

7) konserwacja i pomoc w obsłudze urządzeń audiowizualnych oraz instalacja  

i konserwacja sprzętu biurowego administracji wydziałowej. 

2.  Dział Zamówień Publicznych i Gospodarowania Majątkiem podlega organizacyjnie 

kierownikowi administracyjnemu WIChiP, nadzór merytoryczny sprawują dziekan  

i prodziekani zgodnie ze swoimi kompetencjami.”; 

 

2) w załączniku nr 3, w § 1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

   „3. W skład Administracji Budynków Mieszkalnych wchodzą następujące komórki  

organizacyjne: 

1) Sekcja Dozorców (symbol: ABMSD, kod: 80420100); 

2) Sekcja Finansowo Ekonomiczna (symbol: ABMSFE, kod: 80420200); 

3) Sekcja Konserwacyjno Naprawcza (symbol: ABMSKN, kod: 80420300). 

         4. Administracja Budynków Mieszkalnych podlega kanclerzowi.”; 

 

3) załączniki nr 7a i 7b otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i nr 2 

do niniejszego zarządzenia. 

  § 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

   REKTOR  

 

 

              prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 


