
 POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 4  /2023 

    Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

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

Politechniki Warszawskiej (ZDS) 

Na podstawie § 21 ust. 6 i § 36 Statutu PW zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z dniem 28 lutego 2023 r. w administracji centralnej likwiduje się następujące jednostki 

organizacyjne: 

1) Dom Studencki „Akademik”;  

2) Dom Studencki „Babilon”; 

3) Dom Studencki „Bratniak Muszelka”; 

4) Dom Studencki „Mikrus”;  

5) Dom Studencki „Pineska - Tulipan”; 

6) Dom Studencki „Riviera”; 

7) Dom Studencki „Tatrzańska”; 

8) Dom Studencki „Ustronie”; 

9) Dom Studencki „Żaczek”. 

2. Z dniem 1 marca 2023 r. w administracji centralnej tworzy się jednostkę organizacyjną – 

Zespół Domów Studenckich, podległą zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, który 

w systemie identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej 

otrzymuje: 

1) symbol: ZDS; 

2) kod: 82390000. 

§ 2 

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 3: 

a) uchyla się § 11, 

b) po § 41 dodaje się § 41a w brzmieniu: 

„§ 41a 

Zespół Domów Studenckich 

1. Zespół Domów Studenckich (symbol: ZDS, kod: 82390000), jest jednostką organizacyjną 

właściwą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów. 

2. W ramach Zespołu Domów Studenckich funkcjonują:  

1) Dom Studencki „Akademik”;  

2) Dom Studencki „Babilon”;  

3) Dom Studencki „Bratniak Muszelka”;  

4) Dom Studencki „Mikrus”;  

5) Dom Studencki „Pineska - Tulipan”;  

6) Dom Studencki „Riviera”;  

7) Dom Studencki „Tatrzańska”;  

8) Dom Studencki „Ustronie”;  

9) Dom Studencki „Żaczek”.  

3. Zakres działania Zespołu Domów Studenckich, obejmuje:  

1) obsługę zakwaterowania i wykwaterowania osób zamieszkujących w domach 

studenckich, zgodnie z obowiązującymi w PW przepisami; 



2) zapewnienie właściwych warunków zakwaterowania oraz nadzór nad właściwym  

i zgodnym z przeznaczeniem wykorzystywaniem pomieszczeń, ich wyposażenia  

i urządzeń technicznych przez zakwaterowane osoby; 

3) obsługę mieszkańców w zakresie ich potrzeb związanych z funkcjonowaniem  

w domach studenckich;  

4) utrzymanie porządku, zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochronę mienia 

na terenie domów studenckich; 

5) racjonalne gospodarowanie i wykorzystanie miejsc do kwaterowania;  

6) sporządzanie planów ekonomiczno-finansowych, zakupów wyposażenia, sprzętu  

i usług na potrzeby jednostki; 

7) planowanie środków finansowych koniecznych do należytego utrzymania  

i funkcjonowania jednostki;  

8) zapewnienie właściwej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów wraz  

z przyległymi do nich terenami;  

9) świadczenie usług, w szczególności w okresie wakacji, w zakresie wynajmu pokoi 

na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, także spoza Uczelni.  

4. Koszty działalności Zespołu Domów Studenckich pokrywane są z: 

1) opłat studentów i doktorantów za korzystanie z zakwaterowania w domach 

studenckich; 

2) wpływów z zakwaterowania innych osób niż studenci i doktoranci, w szczególności  

z doraźnego zakwaterowania w pokojach gościnnych; 

3) opłat za wynajem powierzchni; 

4) subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój oraz remonty domów studenckich;  

5) innych przychodów. 

5. Obsługę finansową Zespołu Domów Studenckich prowadzi pełnomocnik kwestora. 

6. W domach studenckich, o których mowa w ust. 2, działają studenckie rady mieszkańców 

współpracujące z kierownikiem Zespołu Domów Studenckich i osobami przez niego 

wyznaczonymi spośród pracowników Zespołu Domów Studenckich. 

7. Zasady funkcjonowania domów studenckich, prawa i obowiązki mieszkańców i rady 

mieszkańców oraz zasady i zakres współpracy rad mieszkańców z kierownikiem Zespołu 

Domów Studenckich określa Regulamin Domu Studenckiego PW.  

8. Zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich, ustalania i pobierania opłat, 

zakwaterowania i wykwaterowania określa odrębne zarządzenie Rektora. 

9. Zespół Domów Studenckich podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, 

nadzór merytoryczny sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.”; 

2) w załączniku nr 4: 

a) w § 2 uchyla się pkt 4, 

b) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9 

             Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 

W skład Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych wchodzi Sekretariat Kolegium 

Nauk Ekonomicznych i Społecznych (symbol: SKNEiS, kod: 72000010), który jest 

jednostką organizacyjną administracji powołaną do obsługi administracyjnej dyrektora, 

zastępców dyrektora, nauczycieli, studentów oraz procesu kształcenia.”; 

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

do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 2 pkt 1 i pkt 3, który wchodzi  

w życie z dniem 1 marca 2023 r. 

     REKTOR  

 

 

                prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 


