
 

 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 105 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 2 listopada 2021 r. 

 

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

Politechniki Warszawskiej (WIM, WMT, CCB, CEZAMAT) 

 

Na podstawie § 21 ust. 6 i § 36 Statutu PW oraz § 17 ust. 6 Regulaminu organizacyjnego 

PW, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 92/2019 Rektora PW z dnia 4 grudnia 2019 r. 

w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Politechniki Warszawskiej, w związku z 

uchwałą nr 144/L/2021 Senatu PW z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii 

w przedmiocie zmian w strukturze organizacyjnej PW, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Z dniem 1 grudnia 2021 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej tworzy się Dział Promocji, 

który w systemie identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej 

otrzymuje (symbol: DPWIM, kod: 10900090). 

 

§ 2 

 

1. Z dniem 1 grudnia 2021 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w Instytucie 

Organizacji Systemów Produkcyjnych: 

1) likwiduje się: 

a) Zakład Systemów Zapewniania Jakości, 

b) Zakład Badań i Rozwoju Produkcji, 

2) tworzy się Zakład Zarządzania i Jakości, który w systemie identyfikacji jednostek i 

komórek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymuje (symbol: ZZiJ, kod: 

11030500); 

3) przekształca się w zakresie zmiany nazwy: 

a) Zakład Organizacji Procesów Produkcyjnych na Zakład Procesów Produkcyjnych 

i Logistyki, który w systemie identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych 

Politechniki Warszawskiej otrzymuje (symbol: ZPPiL, kod: 11030200), 

b) Zakład Systemów Informatycznych na Zakład Technologii Informacyjnych, który w 

systemie identyfikacji jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki 

Warszawskiej otrzymuje (symbol: ZTIn, kod: 11030300). 

2. Z dniem 1 grudnia 2021 r. pracownicy likwidowanych jednostek organizacyjnych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, stają się pracownikami jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 

1 pkt 2, zgodnie z propozycją dziekana, chyba że w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. 

złożą na ręce dziekana pisemne oświadczenia, że nie wyrażają na to zgody. 

 

§ 3 

 

Z dniem 1 grudnia 2021 r. w Politechnice Warszawskiej tworzy się Centrum 

Cyberbezpieczeństwa - jednostkę ogólnouczelnianą PW, która w systemie identyfikacji 

jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymuje (symbol: CCB, 

kod: 23600000). 

 

 

 



 

 

 

 

§ 4 

 

Z dniem 1 grudnia 2021 r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT 

tworzy się Dział Techniczny, który w systemie identyfikacji jednostek i komórek 

organizacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymuje (symbol: dt, kod: 25300500). 

 

§ 5 

 

Z dniem 1 grudnia 2021 r. w administracji centralnej Politechniki Warszawskiej likwiduje się 

Dział ds. Cyberbezpieczeństwa. 

 

§ 6 

 

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 § 64 w ust. 1 w pkt 6 po lit g dodaje się lit. h w brzmieniu: 

„h) Dział Promocji (symbol: DPWIM, kod: 10900090), 

b) po § 72 dodaje się § 72a w brzmieniu: 

 

       „§72a 

Dział Promocji 

 

1. Do podstawowych zadań Działu Promocji należy: 

1) promocja osiągnieć studentów, doktorantów i pracowników WIM oraz 

zespołów badawczych i prowadzonych przez nie prac badawczych; 

2) popularyzacja inżynierii materiałowej, w szczególności skierowana do 

kandydatów na studia; 

3) organizacja wydarzeń, m.in. inauguracji roku akademickiego, drzwi otwartych 

oraz koordynowanie prac związanych z udziałem WIM w piknikach i 

festiwalach naukowych; 

4) promocja oferty dydaktycznej WIM; 

5) prowadzenie Konkursu Wiedzy o Materiałach; 

6) prowadzenie strony internetowej oraz mediów społecznościowych WIM; 

7) współpraca w zakresie promocji inżynierii materiałowej z Polskim 

Towarzystwem Materiałoznawczym; 

8) współpraca z Biurem Komunikacji i Promocji. 

2. Dział Promocji podlega organizacyjnie i merytorycznie dziekanowi.”, 

 

c) w § 73: 

− w ust. 1 w pkt 1: 

- - uchyla się lit. a i lit. d, 

- - lit. b otrzymuje brzmienie:  

       „b) Zakład Procesów Produkcyjnych i Logistyki (symbol: ZPPiL, kod: 

11030200)”, 

   - - lit. c otrzymuje brzmienie: 

   „c) Zakład Technologii Informacyjnych (symbol: ZTIn, kod: 11030300)”, 

   - - po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

   „f) Zakład Zarządzania i Jakości (symbol: ZZiJ, kod: 11030500)”, 



 

 

− ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jednostki organizacyjne (instytuty), o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, podlegają 

organizacyjnie dziekanowi wydziału, a jednostki organizacyjne, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 lit. b, c i f, pkt 2 lit. a – c, pkt 3 lit. a – e (zakłady) podlegają 

organizacyjnie i merytorycznie dyrektorowi instytutu do którego należą.”; 

 

2) w załączniku nr 2: 

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a 

 

CENTRUM CYBERBEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Centrum Cyberbezpieczeństwa (symbol: CCB, kod: 23600000), zwane dalej „CCB”, jest 

ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną właściwą do sprawowania nadzoru i kontroli 

nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w środowisku teleinformatycznym Uczelni. 

2. CCB podlega Rektorowi, nadzór merytoryczny sprawuje prorektor ds. rozwoju. 

3. Zakres działania Centrum Cyberbezpieczeństwa obejmuje: 

1) nadzór nad realizowaniem obowiązków wynikających z przepisów aktów prawnych 

właściwych dla zapewnienia Cyberbezpieczeństwa Uczelni; 

2) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 

teleinformatycznego Uczelni; 

3) analizowanie ryzyk w zakresie Cyberbezpieczeństwa Uczelni; 

4) wdrażanie procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa i nadużycia 

teleinformatyczne oraz nadzór nad poprawnością funkcjonowania tych procedur; 

5) prowadzenie rejestru incydentów Cyberbezpieczeństwa oraz sporządzanie raportów  

z incydentów; 

6) wydawanie zaleceń i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego 

Uczelni, w szczególności wynikających z analiz i przeglądów bezpieczeństwa 

systemów; 

7) współpraca z zewnętrznymi zespołami CERT/CSIRT w ramach reagowania  

na incydenty bezpieczeństwa; 

8) inicjowanie i opiniowanie regulacji organizacyjnych w zakresie ochrony 

cyberprzestrzeni Uczelni; 

9) współpraca przy utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 

Informacji oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji; 

10) inicjowanie i opiniowanie rozwiązań technicznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

cyberprzestrzeni Uczelni oraz opiniowanie inwestycji i zamówień w tym obszarze; 

11) informowanie i zwiększanie świadomości użytkowników oraz organizowanie szkoleń 

z zakresu Cyberbezpieczeństwa. 

4. Działalnością CCB kieruje dyrektor powoływany przez Rektora. 

5. Do zadań dyrektora CCB należy w szczególności: 

1) zarządzanie i koordynowanie działalnością jednostki; 

2) inicjowanie i rozwijanie działań CCB w ramach jego zadań i dbanie o właściwy 

poziom realizacji tych zadań; 

3) opracowywanie planów działalności CCB zatwierdzanych przez prorektora ds. 

rozwoju oraz zapewnianie ich realizacji; 

4) współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Cyberbezpieczeństwa w zakresie 

opracowywania planów działań CCB; 

5) współpraca z Centrum Informatyzacji PW w zakresie wdrażania polityk 

Cyberbezpieczeństwa oraz inicjowanie współpracy z jednostkami naukowymi Uczelni 

w zakresie prowadzonej przez CCB działalności; 



 

 

6) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w tym Działem 

Bezpieczeństwa Informacji PW, a także z otoczeniem zewnętrznym w zakresie 

prowadzonej przez jednostkę działalności; 

7) dysponowanie mieniem i środkami finansowymi CCB zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

8) przygotowywanie corocznych sprawozdań z funkcjonowania CCB.   

6. Działalność CCB jest finansowana ze środków określonych w budżecie PW oraz  

z dotacji.”; 

 

b) w § 6: 

− ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Na wniosek dyrektora Rektor może powoływać zastępców dyrektora, w liczbie nie 

większej niż dwóch. Dyrektor wyznacza zastępcom komórki organizacyjne, nad 

którymi będą sprawować nadzór.”, 

− w pkt 24 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

     „5) Dział Techniczny (symbol: DT, kod: 25300500).”. 

 

3) w załączniku nr 3 uchyla się § 13b; 

 

4) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 7 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

REKTOR 

 

            prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 


