
 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 41 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 27 czerwca 2022 r. 

 

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

Politechniki Warszawskiej (WT, BG) 

 

Na podstawie § 21 ust. 6 i § 36 Statutu PW, w związku z uchwałą nr 225/L/2022 Senatu 

PW z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian w strukturze 

organizacyjnej PW oraz § 17 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, 

stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 92/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 

4 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Z dniem 31 lipca 2022 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej likwiduje się: 

1) Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego; 

2) Zakład Telekomunikacji w Transporcie. 

2. Z dniem 1 sierpnia 2022 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej tworzy się 

jednostkę organizacyjną  Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki, która 

w systemie identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej 

otrzymuje: 

1) symbol: WTITLiT; 

2) kod: 11601300. 

3.  Z dniem 1 sierpnia 2022 r. pracownicy zlikwidowanych jednostek, o których mowa  

w ust. 1, stają się pracownikami Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki 

chyba, że w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. złożą na ręce dziekana Wydziału Transportu 

pisemne oświadczenia, że nie wyrażają na to zgody. 

 

§ 2 

 

Z dniem 1 lipca 2022 r. likwiduje się Punkt Biblioteczny Dom Studencki „Żaczek”, istniejący 

w ramach Filii Biblioteki Głównej Biblioteki Terenu Południowego. 

 

§ 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 w § 119: 

a) w ust. 1: 

− uchyla się pkt 4 i pkt 6, 

− po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu: 

            „7b) Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki (symbol: WTITLiT, 

kod: 11601300);”, 

b) ust. 2 i ust 3 otrzymują brzmienie: 

      „2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, pkt 5 i pkt 7a-7b, podlegają 

           organizacyjnie i merytorycznie dziekanowi wydziału. 



 

 

3. Opisy prowadzonej działalności badawczej i dydaktycznej jednostek wymienionych 

w ust. 1 pkt 2-3, pkt 5 i pkt 7a-7b zawierają charakterystyki tych jednostek 

zamieszczone m. in. na stronach www Uczelni.”; 

2) w załączniku nr 2 w § 1 w ust. 26 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

    „2) Filia Biblioteki Głównej Biblioteka Terenu Południowego (symbol: TPFBG,  

            kod: 43101100);”. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

REKTOR 

 

 

            prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 


