
Uchwala ill 531XLVIII/2013 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 lutego 2013 roku 

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej oraz zmiany uchwaly ill 

3 77IXL V II12011 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej 

Dzialaj'lc na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie 
wyzszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 45 ust. 2 pkt 1 Statutu PW, Senat 
Politechniki Warszawskiej uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

W Statucie Politechniki Warszawskiej wprowadza siy nastypuj'lce zmiany: 

1. W § 71 ust. la otrzymuje brzmienie: 

"la. Mandat prorektora, dziekana lub prodziekana oraz mandat wybieralnego czlonka organu 
kolegialnego, mandat czlonka kolegium elektor6w lub komisji wyborczej wygasa r6wniez 
w przypadku zmiany zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej na nie podstawowe miejsce 
pracy w rozumieniu ustawy." 

2. W § 141 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Po uplywie pierwszego piycioletniego okresu zatrudnienia na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego osoby nieposiadaj'lcej tytulu naukowego profesora, kolejne zatrudnienie na 
tym stanowisku moze nast'lpic, po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego na czas 
okreSlony, lub, w przypadkach szczeg6lnych, na czas nieokreslony" 

3. 	 § 183 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 183 

1. W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje system kontroli zarz'ldczej i system audytu 
wewnytrznego, zgodnie z prawem dotycz'lcym finans6w publicznych. 

2. Kontrola zarz'ldcza i audyt wewnytrzny S'l przeprowadzane zgodnie ze standardami 
kontroli zarz'ldczej i audytu wewnytrznego w jednostkach sektora finans6w publicznych. 

3. Systemy kontroli zarz'ldczej i audytu wewnytrznego S'l wprowadzane przez Rektora 
w drodze zarz'ldzenia." 

§2 

W § 3 uchwaly nr 3 77IXL VII/20 11 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 grudnia 2011 
r. w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej: 

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni przed dniem wejscia w zycie uchwaly na podstawie 
mianowania albo umowy 0 pracy na czas nieokreslony pozostaj'l zatrudnieni w tej same] 
formie stosunku pracy, z zastrzezeniem postanowien ust. 3 - 9." 



2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni przed dniem wejscia w zycie uchwaly na podstawie 
mianowania alba umowy 0 prac~ na czas okreslony, pozostaj'l. zatrudnieni na 
dotychczasowych stanowiskach do czasu uplywu okresu zatrudnienia wskazanego w akcie 
mianowania alba umowie 0 prac~, z zastrzezeniem postanowien ust. 3 - 9." 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Sekretarz Senatu 
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