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Politechnika Warszawska powstała w roku 1915 stara
niem Towarzystwa Kursów Naukowych i Komitetu Oby
watelskiego Miasta Warszawy. Działając nieprzerwanie 
Politechnika pomnaża szeregi swoich absolwentów oraz 
wzbogaca swój dorobek naukowy i techniczny dla dobra 
kraju. Politechnika szczyci się swą działalnością w latach 
wojny i okupacji, a także wielkim i ofiarnym wysiłkiem 
pracowników i studentów włożonym w odbudowę ze znisz
czeń wojennych. 

Politechnika Warszawska nawiązuje do tradycji wcześ
niej działających w Warszawie polskich uczelni technicz
nych — powstałego w roku 1826 staraniem Stanisława 
Staszica Instytutu Politechnicznego oraz utworzonej w roku 
1895 Szkoły H. Wawelberga i S. Rotwanda. 

Politechnika Warszawska przywiązuje wielką wagę do 
patriotycznych i obywatelskich postaw swej społeczności 
akademickiej, mając stale w pamięci słowa Jana Zamoy
skiego wyryte w Wielkiej Auli: „Zawsze takie Rzeczypospo
lite będą, jakie ich młodzieży chowanie". 



• 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Art. 1. Politechnika Warszawska jest państwową akade
micką szkołą wyższą mającą osobowość prawną. Siedzibą 
Politechniki Warszawskiej jest Warszawa. 

Art. 2. Politechnika Warszawska jest samorządną spo
łecznością nauczycieli akademickich, studentów i innych 
pracowników, kierowaną przez organy akademickie pocho
dzące z wyboru. 

Art. 3 § 1. Politechnika Warszawska kształci i wy
chowuje studentów, zgodnie z ideałami humanizmu i spra
wiedliwości społecznej, na świadomych swych praw i obo
wiązków obywateli socjalistycznego państwa, rozwijając 
w nich cnoty obywatelskie i poszanowanie prawa. 

§ 2. Politechnika Warszawska kieruje się w swej 
działalności dobrem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
i kształtuje w swej społeczności postawy patriotyzmu, umi
łowania prawdy i sprawiedliwości, tolerancji, poczucia od
powiedzialności i aktywności społecznej. 

§ 3. Politechnika Warszawska przestrzega zasad 
wolności nauki. Zgodnie z tymi zasadami w Politechnice 
Warszawskiej jest rozwijana wielość kierunków naukowych 
przy poszanowaniu odrębności światopoglądowych. 

§ 4. Wykłady w Politechnice Warszawskiej są 
otwarte z wyjątkiem wykładów z zakresu szkolenia woj
skowego i obronnego. 

Art. 4 § 1. Politechnika Warszawska kształci specja
listów w zakresie techniki i nauk z nią związanych, stwa
rzając im warunki do nabycia wiedzy i umiejętności po
trzebnych do skutecznej i twórczej działalności zawodowej 
i naukowej. 



§ 2. Politechnika Warszawska prowadzi dzia
łalność naukową w dziedzinach związanych z techniką 
i uczestniczy w rozwiązywaniu ważnych dla kraju proble
mów technicznych, gospodarczych i społecznych. 

§ 3. Politechnika Warszawska współpracuje z 
jednostkami gospodarki narodowej, przyczyniając się do 
praktycznego stosowania osiągnięć nauki oraz wykorzy
stując tę współpracę do właściwego kształtowania swojej 
działalności. 

§ 4. Politechnika Warszawska organizuje różne 
formy kształcenia służące uzupełnianiu wiedzy i podno
szeniu kwalifikacji zawodowych inżynierów. 

§ 5. Politechnika Warszawska współpracuje 
z innymi szkołami wyższymi oraz z instytucjami i stowa
rzyszeniami naukowymi i technicznymi, krajowymi i za
granicznymi. 

§ 6. Politechnika Warszawska kształci i roz
wija pracowników nauki, w tym także na potrzeby innych 
uczelni, ośrodków naukowych i przemysłu. 

Art. 5 § 1. Politechnika Warszawska nadaje tytuły za
wodowe magistra inżyniera, magistra i inżyniera w zakre
sie specjalności objętych prowadzonymi kierunkami stu
diów, nadaje stopnie naukowe doktora i doktora habilito
wanego, a także występuje o nadanie tytułów naukowych. 

§ 2. Politechnika Warszawska zachowuje trwałe 
więzy ze swoimi absolwentami. 

Art. 6. Politechnika Warszawska nadaje tytuł doktora 
honoris causa osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju 
nauki i techniki. Uchwałę o nadaniu tego tytułu podej
muje Senat na wniosek rady wydziału lub rady instytutu, 
uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora ha
bilitowanego. 

Art. 7 § 1. Politechnika Warszawska prowadzi dzia
łalność wydawniczą, publikując prace naukowe, podręcz
niki i skrypty, a także informacje i materiały dotyczące 
działalności uczelni. 

§ 2. Działalność wydawniczą realizuje Wydaw
nictwo Politechniki Warszawskiej. 

§ 3. Jednostki organizacyjne Politechniki-War
szawskiej mogą za zgodą Rektora prowadzić działalność 
wydawniczą we własnym zakresie. 

§ 4. Plan Wydawnictwa Politechniki Warszaw
skiej oraz plany wydawnicze jednostek organizacyjnych 
prowadzących działalność wydawniczą we własnym zakre
sie zatwierdza Senat po zaopiniowaniu przez komisję wy
dawniczą. 

§ 5. Komisję wydawniczą powołuje Rektor na 
okres swej kadencji. 

Art. 8 § 1. Podstawę finansową działalności Politech
niki Warszawskiej stanowią środki z budżetu państwa, po
większone o dochody własne i inne wpływy. 

§ 2. Politechnika Warszawska może przyjmo
wać darowizny, zapisy i spadki. Uchwały w tych sprawach 
podejmuje Senat. 

Art. 9 5,-1. Politechnika Warszawska ma godło, sztan
dar i wielką pieczęć okrągłą z godłem państwowym. 

§ 2. Prawo używania wielkiej pieczęci przy
sługuje wyłącznie Senatowi i Rektorowi. 

S 3. Sztandar Politechniki Warszawskiej jest 
używany tylko przy podniosłych okazjach, jako uroczysty 
symbol uczelni. 

Art. 10 § l . Pracownikom, studentom i absolwentom 
Politechniki Warszawskiej przysługuje prawo noszenia od
znaki z godłem Politechniki Warszawskiej. Senat może 
przyznać prawo noszenia tej odznaki innym osobom. 
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§ 2. Studentom Politechniki Warszawskiej przy
sługuje prawo noszenia czapki studenckiej Politechniki 
Warszawskiej. • 

Art. 11. Wzory i opisy godła oraz czapki studenckiej 
Politechniki Warszawskiej są zamieszczone W załącznikach 
nr 1 i 2 do statutu. 

Art. 12. Nauczyciele akademiccy, studenci i doktorzy Po
litechniki Warszawskiej składają ślubowanie. Teksty ślu-
bowań są zamieszczone w załącznikach nr 3, 4 i 5 do sta
tutu. 

Art. 13 § 1. Politechnika Warszawska troszczy się o 
zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, absolwen
tach i studentach. 

§ 2. Senat może nadawać jednostkom organi
zacyjnym, gmachom i audytoriom imiona osób zasłużonych 
oraz uchwalać umieszczenie na terenie Politechniki War
szawskiej pamiątkowych tablic i rzeźb. Senat może ustalić 
inne formy uczczenia pamięci osób wymienionych w § I. 

§ 3. Zachowaniu tradycji służy muzeum, gro
madzące dobra kultury i pamiątki związane z historią 
Politechniki Warszawskiej. 

Art. 14 § 1. Politechnika Warszawska uchwałą Senatu 
nadaje swyrn szczególnie zasłużonym pracownikom oraz 
innym osobom, które wybitnie przyczyniły się do jej roz
woju lub przysporzyły jej dobrego imienia i chwały, od
znakę honorową „Zasłużony dla Politechniki Warszaw
skiej". Wzór i opis odznaki są zamieszczone w załączniku 
nr 6 do statutu. 

§ 2. Odznakę honorową „Zasłużony dla Pol i 
techniki Warszawskiej" nadaje się w trybie określonym 
w regulaminie uchwalonym przez Senat. 

§ 3. Senat może ustalić inne formy honorowego 
wyróżniania osób wymienionych w § 1. 
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Art. 15 § 1. W Politechnice Warszawskiej odbywa się 
uroczysta inauguracja roku akademickiego oraz uroczyste 
wręczanie dyplomów doktora honoris causa, doktora habi
litowanego i doktora. 

§ 2. Uroczystości uczelniane inne niż wymie
nione w § 1 odbywają się na mocy uchwały Senatu. 

§ 3. Podczas uroczystości, o których mowa 
w § 1 używane są stroje akademickie, a Rektor, prorekto
rzy oraz dziekani noszą insygnia pełnionych urzędów. 

§ 4. Rektor, prorektorzy i dziekani mogą uży
wać przysługujących im strojów oraz insygniów podczas 
uroczystości akademickich organizowanych poza Politech
niką Warszawską. 

Art. 16. W Politechnice Warszawskiej działają organi
zacje polityczne i społeczne zrzeszające pracowników i stu
dentów. Organizacje te realizują swe zadania i uprawnie
nia zgodnie z Konstytucją i ustawami Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej. 

Art. 17 § 1. Członkowie społeczności akademickiej Po
litechniki Warszawskiej mogą organizować i odbywać na 
jej terenie zgromadzenia i manifestacje na zasadach okreś
lonych przepisami ustawy i statutem. 

§ 2. Przepisy porządkowe dotyczące organizo
wania i odbywania zgromadzeń i manifestacji na terenie 
Politechniki Warszawskiej są zawarte w załączniku nr 7 
do statutu. 

§ 3. Teren Politechniki Warszawskiej określa 
Rektor w porozumieniu z właściwym organem administracji 
państwowej. 

Art. 18. Politechnika Warszawska działa na podstawie 
ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. nr 14 z 1982 r., poz. 113 wraz z późniejszymi zmia
nami), zwanej dalej ustawą, oraz na podstawie statutu. 
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Rozdział II 

JEDNOSTKI D Y D A K T Y C Z N O - W Y C H O W A W C Z E 
I N A U K O W E 

Jednostki organizacyjne uczelni wykonujące zadania 
dydaktyczno-wychowawcze i naukowe 

Art. 19 § 1. Podstawowymi jednostkami organizacyj
nymi uczelni są: 
1) wydziały, 
2) instytuty kierunkowe. 

§ 2. Jednostkami organizacyjnymi uczelni wy
konującymi ogólnouczelniane zadania dydaktyczno-wycho
wawcze i naukowe są: 
1) instytuty międzywydziałowe, 
2) studia międzywydziałowe, 
3) biblioteka główna. 

§ 3. Wydział zamiejscowy oraz związane z nim 
jednostki organizacyjne tworzą Ośrodek Naukowo-Dydak-
tyczny Politechniki Warszawskiej w Płocku, działający na 
podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat na wniosek 
Rektora. 

§ 4. Majątek jednostek organizacyjnych okreś
lonych w § 1, 2 i 3 stanowi wydzieloną część majątku Po
litechniki Warszawskiej. Jednostki te dysponują posiada
nymi środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Art . 20 § 1. Wydział jest podstawową jednostką orga
nizacyjną uczelni powołaną do samodzielnego organizowa
nia i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, 
naukowej i technicznej, związanej z głównymi kierun
kami studiów w Politechnice Warszawskiej oraz z odpo
wiednimi dziedzinami nauk technicznych. 

§ 2. Wydział zatrudnia co najmniej 15 profeso
rów, docentów i doktorów habilitowanych. 

§ 3. Wydział powinien spełniać warunki po
trzebne do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

§ 4. Społeczność akademicką wydziału tworzą 
jego nauczyciele akademiccy, studenci oraz inni pracow
nicy wydziału. 

Art. 21 § 1. Instytut kierunkowy jest podstawową jed
nostką organizacyjną uczelni powołaną do samodzielnego 
organizowania i prowadzenia działalności dydaktyczno-wy
chowawczej, naukowej i technicznej związanej z określo
nym kierunkiem studiów oraz z odpowiednimi dziedzinami 
nauk technicznych. 

§ 2. Instytut kierunkowy zatrudnia co najmniej 
10 profesorów, docentów i doktorów habilitowanych. 

§ 3. Instytut kierunkowy powinien spełniać wa
runki potrzebne do nadawania stopnia doktora. 

§ 4. Społeczność akademicką instytutu kierun
kowego tworzą jego nauczyciele akademiccy, studenci oraz 
inni pracownicy instytutu. 

Art. 22 § 1. Instytut międzywydziałowy jest jednostką 
organizacyjną uczelni powołaną do organizowania i prowa
dzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowej 
związanej z określoną grupą przedmiotów nauczania wcho
dzących w skład wielu kierunków studiów, a nie stano
wiących odrębnego kierunku studiów. 

§ 2. Senat może powierzyć instytutowi między
wydziałowemu organizowanie określonego kierunku stu
diów. 

§ 3. Instytut międzywydziałowy zatrudnia co 
najmniej 7 profesorów, docentów i doktorów habilito
wanych. 
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Art. 23 § 1. Studium międzywydziałowe jest jednost
ką organizacyjną uczelni powołaną do prowadzenia dzia
łalności dydaktyczno-wychowawczej i praktycznego dosko
nalenia umiejętności w zakresie przedmiotów nauczania 
wspólnych dla wielu kierunków studiów w Politechnice 
Warszawskiej. 

§ 2. Zadania i strukturę Studium Wojskowego 
Politechniki Warszawskiej określają odrębne przepisy. 

Art. 24. Wydziały, instytuty kierunkowe, instytuty mię
dzywydziałowe i studia międzywydziałowe Politechniki 
Warszawskiej tworzy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż
szego na wniosek Rektora zaopiniowany przez Senat. 

Struktura jednostek organizacyjnych uczelni wykonujących 
zadania dydaktyczno-wychowawcze i naukowe 

Art. 25. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi 
wydziału są: 
1) instytuty wydziałowe, 
2) katedry. 

Art. 26 § 1. Instytut wydziałowy jest podstawową jed
nostką organizacyjną wydziału powołaną do organizowania 
i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, 
naukowej i technicznej związanej z określonym kierun
kiem studiów lub z określoną specjalnością studiów bądź 
grupą przedmiotów nauczania, odpowiadających dyscypli
nie lub dyscyplinom naukowym i technicznym uprawia
nym na wydziale. 

§ 2. Instytut wydziałowy zatrudnia co najmniej 
5 profesorów, docentów i doktorów habilitowanych. 

§ 3. Majątek instytutu wydziałowego stanowi 
wydzieloną część majątku Politechniki Warszawskiej. In
stytut wydziałowy dysponuje posiadanymi środkami finan
sowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Art. 27 § 1. Katedra jest podstawową jednostką or
ganizacyjną wydziału powołaną do organizowania i pro
wadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej, nauko
wej i technicznej związanej z przedmiotem lub grupą 
przedmiotów nauczania, odpowiadających dyscyplinie nau
kowej lub technicznej uprawianej na wydziale. 

!j 2. Katedra zatrudnia co najmniej jednego 
profesora. 

Art. 28 § 1. W instytutach kierunkowych, instytutach 
międzywydziałowych i instytutach wydziałowych mogą 
być tworzone zakłady. 

§ 2. Zakład jest jednostką organizacyjną powo
łaną do organizowania' i prowadzenia działalności dydak
tyczno-wychowawczej, naukowej i technicznej związanej 
z określonym przedmiotem lub grupą przedmiotów nau
czania, odpowiadających dyscyplinie naukowej lub tech
nicznej uprawianej w jednostce, w której skład wchodzi 
zakład. 

Art . 29. W jednostkach organizacyjnych określonych 
w art. 19 i w art. 25 mogą być tworzone: 
1) biblioteki specjalistyczne, 
2) komórki organizacyjne, a w szczególności pracownie, la
boratoria, zespoły dydaktyczne i warsztaty. 

Art. 30. Rada wydziału określa szczegółowe zadania 
jednostek organizacyjnych wchodzących w skład wydziału. 

Art. 31 S 1. Instytuty wydziałowe i katedry tworzy 
Rektor na wniosek dziekana. 

§ 2. Zakłady tworzy Rektor na wniosek dzie
kana, dyrektora instytutu kierunkowego lub dyrektora in
stytutu międzywydziałowego. 

§ 3. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1 i 2, 
dziekani i dyrektorzy instytutów występują na podstawie 
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uchwały rady wydziału, rady instytutu kierunkowego lub 
rady instytutu międzywydziałowego. 

§ 4. Decyzja Rektora o utworzeniu jednostki or
ganizacyjnej wymienionej w § 1 i 2 wymaga zatwierdzenia 
przez Senat. 

Art. 32 § 1. Utworzenie komórki organizacyjnej, o 
której mowa w art. 29 pkt 2, w ramach wydziału, instytutu 
kierunkowego, instytutu międzwydziałowego lub studium 
międzywydziałowego następuje w trybie określonym w art. 
31 § 2 i 3, przy czym w wypadku utworzenia komórki or
ganizacyjnej w ramach studium międzywydziałowego — ze 
stosownym wnioskiem występuje kierownik studium. 

§ 2. Komórki organizacyjne, o których mowa 
w art. 29 pkt 2, w ramach instytutów wydziałowych i ka
tedr tworzy dziekan na wniosek dyrektora instytutu lub 
kierownika katedry. Decyzja dziekana o utworzeniu ko
mórki organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez radę 
wydziału. 

Art. 33 § 1. Jednostki organizacyjne o charakterze do
świadczalnym, gospodarczym lub usługowym, związane 
z działalnością dydaktyczną lub naukową tworzy Rektor. 

§ 2. Majątek jednostki organizacyjnej określo
nej w § 1 stanowi wydzieloną część majątku Politechniki 
Warszawskiej. 

§ 3. Utworzenie jednostki organizacyjnej wy
mienionej w § 1 w ramach wydziału lub instytutu kierun
kowego następuje na wniosek dziekana lub dyrektora in 
stytutu zaopiniowany przez radę wydziału lub radę in 
stytutu. 

§ 4. Utworzenie jednostki organizacyjnej wy
mienionej w § 1 w ramach instytutu wydziałowego na
stępuje na wniosek dziekana uzgodniony z dyrektorem in-
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stytutu i zaopiniowany przez radę wydziału, a także przez 
radę instytutu — jeżeli została ona utworzona. 

§ 5. Decyzja Rektora o utworzeniu jednostki 
organizacyjnej wymienionej w § 1 wymaga zatwierdzenia 
przez Senat. 

Art. 34 § 1. Instytuty i katedry, a także jednostki 
i komórki organizacyjne określone w art. 29 i art. 33 § 1 
mogą być powiązane organizacyjnie z jednostkami Polskiej 
Akademii Nauk, z innymi szkołami wyższymi lub instytu
cjami naukowymi, a także z jednostkami gospodarczymi. 

§ 2. Decyzje dotyczące powiązań organizacyj
nych, o których mowa w § 1, podejmuje Rektor za zgodą 
Senatu, po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału, 
rady instytutu kierunkowego lub rady instytutu między
wydziałowego. 

§ 3. Jednostki, o których mowa w § 1, działają 
na podstawie odrębnych regulaminów uchwalanych przez 
Senat na wniosek Rektora. 

Postanowienia wspólne 

Art. 35. Przekształcanie, łączenie i znoszenie jednostek 
i komórek organizacyjnych wymienionych w art. 19 § 1, 
§ 2 pkt 1—2, art. 25, art. 28, art. 29 i art. 33 § 1 następuje 
przy odpowiednim zastosowaniu postanowień dotyczących 
utworzenia danej jednostki lub komórki, po zasięgnięciu 
opinii jej pracowników. 

Art. 36 § 1. Jeżeli wydział, instytut kierunkowy, in 
stytut międzywydziałowy, instytut wydziałowy lub katedra 
nie spełnia wymagań określonych w art. 20 § 2 i 3, art. 21 
§ 2 i 3, art. 22 § 3, art. 26 § 2 oraz art. 27 § 2, Senat podej
muje uchwałę o przekształceniu danej jednostki organi-
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zacyjnej lub o zwolnieniu jej na czas określony od wyma
gań przewidzianych w wymienionych artykułach. 

§ 2. Zwolnienie od wymagań przewidzianych 
w artykułach wymienionych w § 1 następuje na wniosek 
odpowiedniej rady wydziału, rady instytutu kierunkowego 
lub rady instytutu międzywydziałowego. 

Rozdział III 

O R G A N Y POLITECHNIKI W A R S Z A W S K I E J 

Art. 37 § 1. Organami kolegialnymi Politechniki War
szawskiej są: Senat i rady wydziałów. 

§ 2. Organami jednoosobowymi Politechniki 
Warszawskiej są: Rektor i dziekani. 

Art. 38 § 1. Kadencja organów Politechniki Warszaw
skiej trwa trzy lata, zaczyna się 1 września i kończy się 
31 sierpnia. 

§ 2. Kadencja przedstawicieli studentów w Se
nacie i radach wydziałów trwa jeden rok. 

Senat 

Art. 39. Najwyższym organem Politechniki Warszawskiej 
jest Senat. 

Art. 40. Do kompetencji Senatu należy w szczególności: 
1) uchwalanie statutu Politechniki Warszawskiej, 

ustalanie ogólnych kierunków działalności Politechniki 
Warszawskiej, 
określanie zasad polityki kadrowej, 
zatwierdzanie planów studiów i programów nauczania, 
ustalanie limitów przyjęć na poszczególne kierunki 
studiów, 
dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników i stu
dentów oraz wypowiadanie się w sprawach naruszenia 
etyki zawodowej przez pracowników, 
zapewnienie warunków wszechstronnego i zgodnego 
z zadaniami Politechniki Warszawskiej rozwoju środo
wiska akademickiego, 

2) 

3) 
4) 
5) 

6) 

7) 



8) uchwalanie budżetu Politechniki Warszawskiej i za
twierdzanie sprawozdań z jego wykonania, 

9) ustalanie zasad współpracy Politechniki Warszawskiej 
z jednostkami gospodarki narodowej, 

10) ustalanie zasad i kierunków współpracy Politechniki 
Warszawskiej z zagranicą, 

11) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu dy
daktyczno-wychowawczego oraz badań naukowych, 

12) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora z działal
ności Politechniki Warszawskiej, 

13) upoważnianie Rektora do zawierania porozumień ze 
szkołami wyższymi, instytucjami naukowymi oraz in
nymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach do
tyczących prowadzenia działalności wspólnej, 

14) występowanie z wnioskami o mianowanie na stano
wisko profesora i docenta, 

15) uchylanie uchwał organów kolegialnych niższego stop
nia sprzecznych z ustawami lub statutem bądź też go
dzących w dobro Politechniki Warszawskiej, 

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji organów kolegial
nych niższego stopnia, 

17) sprawowanie ogólnego nadzoru i kontroli nad działal
nością Politechniki Warszawskiej, 

18) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach doty
czących Politechniki Warszawskiej, 

19) wyrażanie opinii społeczności akademickiej w spra
wach ze społecznością tą związanych lub wymagają
cych jej wypowiedzi, 

20) dokonywanie wykładni statutu, 
21) decydowanie we wszystkich sprawach zastrzeżonych 

dla Senatu w ustawie lub statucie. 
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Art. 41 § 1. W skład Senatu Politechniki Warszaw
skiej wchodzą: 

1) Rektor, 
2) prorektorzy, 
3) dziekani wydziałów, 
4) dyrektorzy instytutów kierunkowych, 
5) przedstawiciele profesorów, docentów i doktorów ha

bilitowanych wybrani z ich grona odrębnie na każdym 
wydziale, w instytucie kierunkowym i instytucie mię
dzywydziałowym, 

6) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 
wybrani z ich grona po jednym z każdego wydziału, 
instytutu kierunkowego, instytutu międzywydziałowego 
oraz jeden z pozostałych jednostek organizacyjnych Po
litechniki Warszawskiej łącznie, 

7) przedstawiciele studentów wybrani z ich grona po jed
nym z każdego wydziału i instytutu kierunkowego, 

8) przedstawiciele pracowników nie będących nauczycie
lami akademickimi w liczbie odpowiadającej połowie 
liczby przedstawicieli określonych w pkt. 6, wybrani 
przez pracowników tej grupy pracujących w jednost
kach organizacyjnych zatrudniających nauczycieli aka
demickich — z ich grona, oraz w liczbie dwóch przez 
pozostałych pracowników tej grupy — z ich grona, 

9) po jednym przedstawicielu delegowanym przez organy 
partii i stronnictw politycznych działających w Pol i 
technice Warszawskiej, 

10) przedstawiciel Studium Wojskowego Politechniki War
szawskiej. 

§ 2. Senat, podejmując uchwałę przewidzianą 
w art. 89 dokonuje podziału mandatów przedstawicieli 
określonych w § 1 pkt 5 na poszczególne jednostki orga-
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nizacyjne, ustalając, na jaką liczbę profesorów, docentów 
i doktorów habilitowanych zatrudnionych w jednostce or
ganizacyjnej na pełnym etacie przypada jeden mandat. 

§ 3. Liczbę przedstawicieli określonych w § 1 
pkt 5 Senat ustala w taki sposób, aby profesorowie, do
ceni i doktorzy habilitowani stanowili nie mniej niż 54% 
i nie więcej niż 62% składu Senatu. 

Art. 42. Do obowiązków członków Senatu należy: 
1) udział w pracach Senatu, 
2) utrzymywanie więzi z wyborcami, między innymi po

przez udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz infor
mowanie o pracach Senatu, 

3) przedstawianie na posiedzeniach Senatu poglądów wy
borców i spraw przez nich zgłaszanych. 

Art. 43 8 1. W posiedzeniach Senatu biorą udział 
z głosem doradczym: 
1) dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszaw

skiej, 
2) dyrektor administracyjny, 
3) kwestor, 
4) po jednym przedstawicielu organizacji studenckich 

o zasięgu ogólnokrajowym działających w Politechnice 
Warszawskiej, 

5) po jednym przedstawicielu związków zawodowych dzia
łających w Politechnice Warszawskiej. 

§ 2. Rektor może zapraszać na posiedzenia Se
natu inne osoby z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Senatu. 

Art. 44 § 1. Senat Politechniki Warszawskiej obra
duje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

§ 2. Senat powołuje stałe lub doraźne komisje 
senackie, których zadaniem jest przygotowywanie materia
łów dla Senatu. Stałymi śą komisje: 

1) metod i kierunków kształcenia, 
2) środowiska studenckiego, 
3) polityki naukowej, 
4) rozwoju kadry naukowej, 
5) pracy, płac i polityki socjalnej, 
6) struktury i organizacji uczelni, 
7) budżetu, finansów i wyposażenia, 
8) historii i tradycji uczelni. 

§ 3. Zasady działania Senatu i tryb zwoływania 
jego posiedzeń, a także zasady działania i powoływania 
komisji Senatu są określone w załączniku nr 8 do statutu. 

Art. 45 § 1. Uchwały Senatu są wiążące dla Rektora, 
innych organów Politechniki Warszawskiej oraz wszyst
kich członków społeczności akademickiej. 

§ 2. Członkowie Senatu mają prawo występo
wania z interpelacjami do Rektora. 

Rektor i prorektorzy 

Art. 46 § 1. Rektor jest najwyższym organem wyko
nawczym Politechniki Warszawskiej. 

§ 2. Rektorowi przysługuje tytuł Magnificencji. 
8 3. Rektorem może być tylko profesor zatrud

niony w Politechnice Warszawskiej na pełnym etacie. 
Art. 47. Rektora wybiera kolegium elektorów. 
Art. 48 § 1. Rektor kieruje Politechniką Warszawską, 

a w szczególności: 
1) reprezentuje Politechnikę Warszawską na zewnątrz, 
2) dba o poprawne wykonywanie dydaktycznych, wycho

wawczych i naukowych zadań Politechniki Warszaw
skiej, 
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3) działa na rzecz zapewnienia właściwych warunków 
funkcjonowania uczelni, 

4) zwołuje posiedzenia Senatu i przewodniczy jego obra
dom, z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana jest 
działalność Rektora, 

5) zapewnia realizację uchwał Senatu, 
6) przedstawia Senatowi sprawy wymagające rozstrzyg

nięcia przez ten organ, 
7) zapewnia przestrzeganie prawa na terenie Politechniki 

Warszawskiej, 
8) podejmuje działania niezbędne do zaspokojenia potrzeb 

socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studen
tów i pracowników, 

9) podejmuje decyzje w sprawach współpracy z zagra
nicą, 

10) uchyla decyzje organów jednoosobowych, jeżeli są one 
sprzeczne z ustawą lub statutem bądź też godzą w dobro 
Politechniki Warszawskiej, 

11) rozpatruje odwołania od decyzji organów jednoosobo
wych niższego stopnia, 

12) wydaje zarządzenia porządkowe, 
13) powołuje komisje rektorskie, 
14) wyznacza zakres działania prorektorów, 
15) sprawuje bieżący nadzór nad administracją Politech

niki Warszawskiej, 
16) organizuje i kieruje działalnością w zakresie obron

ności według ustaleń określonych w odrębnych prze
pisach, 

17) podejmuje decyzje w innych sprawach określonych 
w ustawie i statucie, 

18) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczą
cych uczelni, a nie zastrzeżonych do kompetencji in 
nych organów — jeżeli Senat nie postanowi inaczej. 

§ 2. Rektor jest zwierzchnikiem wszystkich pra
cowników oraz zwierzchnikiem i opiekunem studentów 
Politechniki Warszawskiej. 

Art. 49 § 1. Rektor zawiesza wykonanie uchwał Se
natu sprzecznych z ustawami lub statutem bądź też godzą
cych w dobro Politechniki Warszawskiej i kieruje je do 
ponownego rozpatrzenia. 

§ 2. Jeżeli Senat podtrzyma uchwałę, której 
wykonanie zawieszono z powodu sprzeczności z ustawami, 
Rektor kieruje sprawę do ministra sprawującego nadzór 
nad Politechniką Warszawską. W pozostałych wypadkach 
podtrzymana przez Senat uchwała jest wiążąca i nie pod
lega powtórnemu zawieszeniu. 

Art. 50 § 1. Politechnika Warszawska ma pięciu pro
rektorów, w tym prorektora do spraw studenckich i pro
rektora do spraw Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Pol i 
techniki Warszawskiej w Płocku. 

§ 2. Prorektorem może być profesor, docent lub 
doktor habilitowany zatrudniony w Politechnice Warszaw
skiej na pełnym etacie. 

§ 3. Prorektorów wybiera kolegium elektorów. 
Art. 51. Rektor powołuje kolegium rektorskie spełnia

jące wobec Rektora funkcje doradcze. 
Art. 52. W skład kolegium rektorskiego wchodzą: 

1) Rektor, 
2) prorektorzy, 
3) po jednym przedstawicielu partii i stronnictw politycz

nych działających w Politechnice Warszawskiej, 
4) dyrektor administracyjny, 
5) kwestor, 

oraz inne osoby powołane przez Rektora. 
Art . 53 § 1. Działalność kolegium rektorskiego nie 

może naruszać kompetencji organów uczelni. 
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§ 2. Stanowisko zajmowane przez kolegium rek
torskie nie jest dia Rektora wiążące i nie zmniejsza jego 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

§ 3. Dokonanie czynności urzędowych w Pol i 
technice Warszawskiej nie może być uzależnione od przed
stawienia stanowiska kolegium rektorskiego. 

Rada wydziału 

Art. 54. Rada wydziału jest organem kolegialnym wy
działu. 

Art. 55. Do kompetencji rady wydziału należy w szcze
gólności: 

1) wybór oraz odwoływanie dziekana i prodziekanów, 
2) ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału, 
3) występowanie z wnioskami dotyczącymi ustalania kie

runków studiów i specjalności oraz limitów przyjęć na 
kierunki studiów i specjalności, 

4) uchwalanie projektów planów studiów i programów 
nauczania, 

5) zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydak
tyczno-wychowawczego oraz badań naukowych na wy
dziale, 

6) dbanie o wysoki poziom etyczny pracowników i stu
dentów wydziału oraz wypowiadanie się w sprawach 
naruszenia etyki zawodowej przez pracowników, 

7) zapewnienie warunków do wszechstronnego i zgodnego 
z zadaniami Politechniki Warszawskiej rozwoju spo
łeczności akademickiej wydziału oraz kształtowanie 
wśród pracowników i studentów postaw sprzyjających 
wzorowemu wykonywaniu obowiązków oraz aktywności 
zawodowej i społecznej, 

8) nadawanie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami stop
ni naukowych doktora i doktora habilitowanego i wy
stępowanie z wnioskami o nadanie tytułów naukowych, 

9) zapewnienie właściwych warunków i kierunków roz
woju młodej kadry naukowo-dydaktycznej wydziału, 

10) udzielanie urlopów naukowych pracownikom wydziału, 
11) powierzanie zajęć dydaktycznych osobom nie będącym 

nauczycielami akademickimi w Politechnice Warszaw
skiej, 

12) uchwalanie, w miarę potrzeby, regulaminu działania 
wydziału lub jednostek organizacyjnych wchodzących 
w skład wydziału, 

13) ustalanie zasad gospodarowania środkami przyznanymi 
wydziałowi, 

14) ocena wyników pracy nauczycieli akademickich i in
nych pracowników wydziału, 

15) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek or
ganizacyjnych wydziału, 

16) zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z dzia
łalności wydziału, 

17) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach doty
czących wydziału, 

18) wyrażanie opinii społeczności akademickiej wydziału 
w sprawach ze społecznością tą związanych lub wyma
gających jej wypowiedzi, 

19) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach za
strzeżonych dla niej w ustawie, statucie lub regula
minie działania wydziału. 

Art. 56. W skład rady wydziału wchodzą: 
1) dziekan, 
2) prodziekani, 
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3) profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani zatrud
nieni na wydziale, 

4) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na wydziale w liczbie nie mniejszej niż 
13% składu rady wydziału, 

5) przedstawiciele studentów wydziału w liczbie nie 
mniejszej niż 13% składu rady wydziału, 

6) przedstawiciele pracowników wydziału nie będących 
nauczycielami akademickimi w liczbie nie mniejszej 
niż 5% składu rady wydziału, 

7) po jednym przedstawicielu delegowanym przez organy 
partii i stronnictw politycznych działających na wy
dziale. 

Art. 57. Do obowiązków członków rady wydziału sto
suje się odpowiednio art. 42. 

Art. 58 J i ; W posiedzeniach rady wydziału mają pra
wo brać udział z głosem doradczym emerytowani profe
sorowie i docenci wydziału. 

§ 2. Rada wydziału może zapraszać do udziału 
w swoich posiedzeniach z głosem doradczym: 
1) przedstawicieli pozawydziałowych jednostek organiza

cyjnych Politechniki Warszawskiej współpracujących 
z wydziałem, 

2) przedstawicieli organizacji studenckich i związków za
wodowych działających na wydziale, 

3) inne osoby. 
§ 3. Dziekan może zaprosić na posiedzenie rady 

wydziału inne osoby. 

Art. 59. Liczbę przedstawicieli określonych w art. 56 
pkt 4—6 ustala następująca rada wydziału w taki sposób, 
aby profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani stano
wi l i nie mniej niż 51% i nie więcej niż 66% składu rady 
wydziału. 

Art. 60 § 1. Rada wydziału obraduje na posiedzeniach 
zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

§ 2. Zasady działania rady wydziału i tryb zwo
ływania jej posiedzeń są określone w załączniku nr 8 do 
statutu. 

Art. 61 § 1. Uchwały rady wydziału są wiążące dla 
dziekana i wszystkich członków społeczności akademickiej 
wydziału. 

§ 2. Członkowie rady wydziału mają prawo 
występowania z interpelacjami do dziekana. 

Dziekan i prodziekani 

Art. 62. Dziekan jest organem wykonawczym wydziału. 
Art. 63. Dziekana wybiera nowa rada wydziału spośród 

profesorów, docentów i doktorów habilitowanych zatrud
nionych na wydziale na pełnym etacie. 

Art. 64 § 1. Dziekan kieruje wydziałem, a w szczegól
ności: 

1) reprezentuje wydział na zewnątrz, 
2) podejmuje działania niezbędne do prawidłowej reali

zacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na wydziale, 
3) zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy jej 

obradom, z wyjątkiem posiedzeń, na których oceniana 
jest działalność dziekana, 

4) zapewnia realizację uchwał rady wydziału, 
5) przedstawia radzie wydziału sprawy wymagające roz

strzygnięcia przez ten organ, 
6) podejmuje działania niezbędne do zaspokojenia potrzeb 

socjalno-bytowych studentów oraz pracowników wy
działu, 

7) rozpatruje odwołania od decyzji kierowników jednostek 
organizacyjnych wydziału, 
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8) wyznacza zakres działania prodziekanów, 
9) powołuje komisje dziekańskie, 

10) ustala szczegółowy plan zajęć prowadzonych na wy
dziale, 

11) sprawuje bieżący nadzór nad działalnością wydziału, 
12) podejmuje decyzje w innych sprawach określonych 

w ustawie i statucie, 
13) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczą

cych wydziału, a nie zastrzeżonych do kompetencji in
nych organów — jeżeli rada wydziału nie stanowi ina
czej. 

§ 2. Dziekan jest przełożonym pracowników 
oraz przełożonym i opiekunem studentów wydziału. 

Art. 65 § 1. Dziekan zawiesza wykonanie uchwał ra
dy wydziału sprzecznych z ustawami lub statutem bądź 
też godzących w dobro Politechniki Warszawskiej i kieruje 
je do ponownego rozpatrzenia. 

§ 2. Jeżeli rada wydziału podtrzyma zawieszoną 
uchwałę, dziekan kieruje sprawę do Senatu. 

Art. 66 § 1. Ustępująca rada wydziału ustala liczbę 
prodziekanów na następną kadencję, w granicach od 2 
do 4. Jeden z prodziekanów jest prodziekanem do spraw 
studenckich. 

§ 2. Prodziekanów wybiera nowa rada wydziału 
spośród profesorów, docentów i doktorów habilitowanych 
zatrudnionych na wydziale na pełnym etacie. 

Art. 67. Dziekan powołuje kolegium dziekańskie, speł
niające wobec dziekana funkcje doradcze. 

Art. 68. W skład kolegium dziekańskiego wchodzą: 
1) dziekan, 
2) prodziekani, 
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3) dyrektorzy instytutów wydziałowych lub ich zastępcy 
do spraw dydaktycznych, 

4) po jednym przedstawicielu partii i stronnictw poli
tycznych działających na wydziale, 

oraz inne osoby powołane przez dziekana. 

Art. 69. Do działalności kolegium dziekańskiego stosuje 
się odpowiednio postanowienia art. 53. 

Dyrektor i rada instytutu kierunkowego 

Art. 70 § 1. Instytutem kierunkowym kieruje dyrektor 
przy pomocy swych zastępców. 

§ 2. W instytucie kierunkowym działa rada 
instytutu. 

§ 3. Postanowienia ustawy i statutu dotyczące 
rad wydziału, dziekana i prodziekanów oraz kolegium dzie
kańskiego stosuje się odpowiednio do rady, dyrektora i je
go zastępców oraz kolegium instytutu kierunkowego. 

Art. 71. Do działalności dyrektora instytutu kierunko
wego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące dzia
łalności dyrektora instytutu wydziałowego. 



Rozdział IV 

W Y B O R Y ORGANÓW 
POLITECHNIKI W A R S Z A W S K I E J 

Zasady ogólne 

Art. 72 § 1. Wybory do organów kolegialnych oraz 
wybory organów jednoosobowych Politechniki Warszaw
skiej są przeprowadzane w głosowaniu tajnym. 

§ 2. Prawo zgłaszania kandydatów — z wyjąt
kiem kandydatów na prorektorów i prodziekanów — mają 
wszystkie osoby uprawnione do udziału w bezpośrednim 
głosowaniu na kandydatów. 

§ 3. Do ważności wyborów konieczny jest 
udział w głosowaniu więcej niż polowy uprawnionych. 

§ 4. Wybór następuje bezwzględną większością 
głosów. 

§ 5. Wybory — z wyjątkiem wyborów Rektora 
i prorektorów •— są wyborami bezpośrednimi. 

§ 6. Senat, podejmując uchwałę określoną w 
art. 89 § 1, może ustalić, że wybory na następną kadencję 
przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami 
akademickimi lub przedstawicieli studentów w Senacie od
będą się jako wybory pośrednie — elektorskie. 

Art. 73 § 1. Wybory do organów kolegialnych prze
prowadza się do 30 kwietnia ostatniego roku kadencji ustę
pujących organów kolegialnych. 

§ 2. Miejsca w organach kolegialnych nie obsa
dzone w terminie traktuje się jak opróżnione w toku ka
dencji. 

Art. 74 § 1. W wypadku opróżnienia miejsca w orga
nie kolegialnym w toku kadencji organ ten zarządza wy
bory uzupełniające. 
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§ 2. Organ kolegialny może nie zarządzać wy
borów uzupełniających w ostatnich sześciu miesiącach 
kadencji. 

Art. 75 § 1. Wybrany członek organu kolegialnego, 
który nie wypełnia ciążących na nim obowiązków lub 
który z innych przyczyn utracił zaufanie wyborców, może 
zostać odwołany w trybie analogicznym do tego, w jakim 
został wybrany. 

§ 2. Podstawą przeprowadzenia postępowania 
zmierzającego do odwołania członka organu kolegialnego 
jest uchwała tego organu lub pisemny wniosek, złożony 
na ręce przewodniczącego organu kolegialnego przez co 
najmniej 1/5 wyborców. 

Wybory Rektora i prorektorów 

Art. 76 § 1. Członkami kolegium elektorów są: 
1) elektorzy — członkowie nowego Senatu wybrani na 

następną kadencję, wymienieni w art. 41 pkt 3—8, 
2) elektorzy wybrani przez: 

— profesorów, docentów i doktorów habilitowanych, 
z ich grona, 

— pozostałych nauczycieli akademickich, z ich grona, 
— studentów, z ich grona, 
— pracowników nie będących nauczycielami akademic

kimi, z ich grona. 
§ 2. Wybory elektorów, o których mowa w § 1 

pkt 2, odbywają się jednocześnie z wyborami do Senatu 
lub bezpośrednio po nich, zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 72. 

§ 3. Senat, podejmując uchwałę określoną w 
art. 89 § 1, ustala ogólną liczbę elektorów od 2,5 do 3 razy 
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większą od liczby elektorów wymienionych w § 1 pkt 1 
oraz określa liczby mandatów elektorów wymienionych w 
§ 1 pkt 2 w taki sposób, aby w składzie kolegium elekto
rów: 
1) profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani stano

wil i co najmniej 51%, 
2) pozostali nauczyciele akademiccy stanowili co naj

mniej 15%, 
3) studenci stanowili co najmniej 15%, 
4) pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi 

stanowili co najmniej 8%. 
§ 4. Mandat elektorów zachowuje ważność przez 

całą kadencję Rektora. 
§ 5. Do uzupełnienia składu kolegium elekto

rów stosuje się odpowiednio art. 74 § 1. 
Art. 77. Wybory Rektora odbywają się w maju ostat

niego roku kadencji ustępującego Rektora, zgodnie z re
gulaminem wyboru Rektora i prorektorów Politechniki 
Warszawskiej, stanowiącym załącznik nr 9 do statutu. 

Art. 78 § 1. Kandydatów na prorektorów zgłasza Rek
tor-elekt. 

§ 2. Wysunięcie kandydata na prorektora do 
spraw studenckich wymaga zgody większości elektorów-
studentów. 

§ 3. Wybór każdego prorektora odbywa się 
osobno. 

§ 4. Wybory prorektorów odbywają się nie 
później niż w ciągu miesiąca po wyborze Rektora-elekta. 

Art. 79 § 1. W razie stwierdzenia, że Rektor w rażący 
sposób nie wykonuje obowiązków związanych z pełnioną 
funkcją, a wynikających z ustawy i postanowień statutu 
lub uchwał Senatu, a także gdy działalność Rektora w ra
żący sposób narusza dobro Politechniki Warszawskiej, Se

nat — przy obecności co najmniej 2/3 członków — może 
podjąć uchwałę o zwróceniu się do kolegium elektorów 
o odwołanie Rektora. 

§ 2. Odwołania Rektora dokonuje kolegium 
elektorów w trybie analogicznym do tego, w jakim został 
dokonany wybór. 

S 3. Rektor nie może zawiesić wykonania uch
wały, o której mowa w § 1. 

§ 4. Postanowienia § 1 i 2 stosuje się odpo
wiednio do odwołania prorektorów, przy czym wniosek 
o odwołanie prorektora przedstawia Senatowi Rektor. 

§ 5. Wniosek o odwołanie prorektora do spraw 
studenckich może być przedstawiony Senatowi także przez 
grupę studentów —• członków Senatu, liczącą co najmniej 
2/3 wszystkich przedstawicieli studentów w Senacie. 

Art. 80 § 1. W wypadku opróżnienia stanowiska Rek
tora lub prorektora w toku kadencji, Senat zarządza w cią
gu miesiąca wybory przez kolegium elektorów. 

§ 2. W wypadku opróżnienia stanowiska pro
rektora, Senat — na wniosek Rektora —• może odstąpić 
od zarządzania wyborów. 

Wybory dziekana i prodziekanów ^ 

Art. 81 § 1. Wyboru dziekana dokonuje się w kwiel • 
niu ostatniego roku kadencji ustępującego dziekana. 

§ 2. Postanowienia regulaminu wyboru Rektora 
i prorektorów stosuje się odpowiednio do wyboru dzie
kana i prodziekanów. Określone w tym regulaminie kom
petencje kolegium elektorów przysługują nowej radzie 
wydziału. 
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Art. 82 § 1. Kandydatów na prodziekanów zgłasza 
dziekan-elekt. 

§ 2. Wysunięcie kandydata na prodziekana do 
spraw studenckich wymaga zgody większości studentów — 
członków nowej rady wydziału. 

Art. 83 § 1. Wybór każdego prodziekana odbywa się 
osobno. 

§ 2. Wybory prodziekanów odbywają się nie 
później niż w ciągu miesiąca po wyborze dziekana-elekta. 

Art. 84 § 1. W razie stwierdzenia, że dziekan w ra
żący sposób nie wykonuje obowiązków związanych z peł
nioną funkcją, a wynikających z ustawy, postanowień sta
tutu, uchwał Senatu, zarządzeń Rektora lub uchwał rady 
wydziału, rada wydziału może — przy obecności co naj
mniej 2'3 członków — podjąć uchwałę o odwołaniu dzie
kana ze stanowiska. 

§ 2. Dziekan nie może zawiesić wykonania 
uchwały, o której mowa w § 1. 

§ 3. Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio 
do odwołania prodziekanów, przy czym wniosek o odwo
łanie prodziekana przedstawia radzie wydziału dziekan. 

§ 4. Wniosek o odwołanie prodziekana do spraw 
studenckich może być przedstawiony radzie wydziału także 
przez grupę studentów — członków rady wydziału, liczącą 
co najmniej 2/3 wszystkich przedstawicieli studentów w 
radzie wydziału. 

Art. 85 § 1. W wypadku opróżnienia stanowiska dzie
kana lub prodziekana w toku kadencji, rada wydziału 
w ciągu miesiąca przeprowadza wybory. 

§ 2. W wypadku opróżnienia stanowiska pro
dziekana, rada wydziału — na wniosek dziekana — może 
odstąpić od przeprowadzenia wyborów. 

Art. 86. Postanowienia dotyczące wyboru i odwołania 
dziekana i prodziekanów przez radę wydziału stosuje się 
odpowiednio do wyboru i odwołania dyrektora i zastępców 
dyrektora instytutu kierunkowego przez radę instytutu. 

Postanowienia wspólne 

Art. 87. Kadencja Rektora, prorektora, dziekana lub 
prodziekana wybranego na stanowisko opróżnione w czasie 
trwania kadencji kończy się z upływem dnia, na który 
przypadałby koniec kadencji jego poprzednika. 

Art. 88. Rektor, prorektorzy, dziekan i prodziekani mo
gą być wybierani na to samo stanowisko nie więcej niż 
na dwie następujące po sobie kadencje. 

Organizacja wyborów 

Art. 89 § 1. Senat, nie później niż 1 marca ostatniego 
roku kadencji, podejmuje uchwalę określającą, oprócz 
spraw wymienionych w art. 41 8 2, art. 72 § 6 i art. 76 
S 3: 
1) organizację i terminarz wyborów Rektora, prorektorów, 

dziekanów i prodziekanów oraz członków Senatu, ko
legium elektorów i rad wydziałów, 

2) podział mandatów elektorów wymienionych w art. 76 
§ 1 pkt 2 na poszczególne jednostki organizacyjne. 

§ 2. Dokonując podziału mandatów między po
szczególne jednostki organizacyjne Senat uwzględnia liczeb
ność wyborców. 

Art. 90 § 1. Senat powołuje uczelnianą komisję wy
borczą do przeprowadzenia wyborów, o których mowa 
w art. 89. 
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§ 2. Rady wydziałów powołują wydziałowe ko
misje wyborcze do przeprowadzenia wyborów na wydzia
łach, o których mowa w art. 89. 

§ 3. Wszystkie wątpliwości dotyczące wyborów 
rozstrzyga uczelniana komisja wyborcza. Podejmuje ona 
także wiążące decyzje w sprawach nie uregulowanych 
ustawą, statutem lub regulaminem wyboru Rektora i pro
rektorów. Do rozstrzygania wątpliwości związanwych z wy
borami przeprowadzanymi na wydziałach, uczelniana ko
misja wyborcza może upoważnić wydziałową komisję 
wyborczą. 

§ 4. Postanowienia dotyczące wydziałowych ko
misji wyborczych stosuje się odpowiednio do komisji 
wyborczych instytutów kierunkowych. 

Rozdział V 

KIEROWNICTWO WYDZIAŁOWYCH 
I MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH JEDNOSTEK 

O R G A N I Z A C Y J N Y C H 

Dyrekcja instytutu 
• 

Art. 91 § 1, Instytutem wydziałowym i instytutem 
międzywydziałowym kieruje dyrektor. 

§ 2. Dyrektorem instytutu może być profesor, 
docent lub doktor habilitowany zatrudniony w Politechnice 
Warszawskiej na pełnym etacie. 

§ 3. W instytucie mogą być powołani zastępcy 
dyrektora, w liczbie nie większej niż irzech. 

§ 4. O liczbie i zakresie działania zastępców 
dyrektora decyduje dyrektor instytutu wydziałowego w po
rozumieniu z dziekanem lub dyrektor instytutu między
wydziałowego w porozumieniu z Rektorem. 

§ 5. Zastępcą dyrektora do spraw dydaktycz
nych lub naukowych może być profesor, docent lub adiunkt, 
a zastępcą dyrektora do spraw dydaktycznych —• także 
starszy wykładowca, zatrudniony w Politechnice Warszaw
skiej na pełnym etacie. 

§ 6. Zastępcą dyrektora do spraw technicznych 
lub administracyjno-ekonomicznych może być osoba za
trudniona w Politechnice Warszawskiej na pełnym etacie, 
mająca wyższe wykształcenie oraz kwalifikacje odpowiada
jące zajmowanemu stanowisku. 

Art. 92. Dyrektor oraz zastępcy dyrektora instytutu 
wydziałowego i instytutu międzywydziałowego są powo
ływani na kadencję trzyletnią, zaczynającą się i kończącą 
wraz z kadencją Senatu, z wyjątkiem zastępcy dyrektora 
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instytutu do spraw technicznych lub administracyjno-eko
nomicznych, który powoływany jest na czas nieokreślony. 

Art. 93 § 1. Dyrektora instytutu wydziałowego powo
łuje Rektor na wniosek rady wydziału po zasięgnięciu 
opinii Senatu. 

§ 2. Kandydata na dyrektora instytutu wydzia
łowego przedstawia radzie wydziału dziekan-elekt po za
sięgnięciu opinii pracowników instytutu oraz rady instytutu, 
jeżeli została ona utworzona. 

§ 3. Zastępców dyrektora instytutu wydziało
wego powołuje Rektor na wniosek dyrektora instytutu za
opiniowany przez radę wydziału. 

§ 4. Odwołanie dyrektora i zastępców dyrektora 
instytutu wydziałowego następuje w trybie analogicznym 
do ich powołania. 

Art. 94 § 1. Dyrektora instytutu międzywydziałowego 
powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, na wniosek 
rady instytutu, zaopiniowany przez pracowników instytutu. 

§ 2. Zastępców dyrektora instytutu między
wydziałowego powołuje Rektor na wniosek dyrektora za
opiniowany przez radę instytutu. 

§ 3. Odwołanie dyrektora i zastępców dyrektora 
instytutu międzywydziałowego następuje w trybie analo
gicznym do ich powołania. 

Art. 95 § 1. Do zadań dyrektora instytutu wydziało
wego lub instytutu międzywydziałowego należy w szcze
gólności: 
1) zarządzanie majątkiem instytutu oraz dysponowanie 

środkami finansowymi instytutu, 
2) przygotowywanie planów działalności naukowej i dy

daktycznej, 
3) zapewnienie warunków do prawidłowej realizacji za

dań dydaktycznych i wychowawczych, 
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4) zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju nau
kowego pracowników instytutu i organizowanie dzia
łalności badawczej, 

5) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudnienia, 
awansowania i nagradzania pracowników instytutu, 

6) występowanie do właściwych organów kolegialnych 
i jednoosobowych z wnioskami we wszystkich sprawach 
dotyczących instytutu, 

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych prze
pisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami 
i zarządzeniami organów uczelni, 

8) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach doty
czących instytutu nie zastrzeżonych do kompetencji 
organów uczelni. 

§ 2. Dyrektor instytutu wydziałowego lub in
stytutu międzywydziałowego jest przełożonym pracowników 
instytutu. 

§ 3. Dyrektor instytutu wydziałowego jest od
powiedzialny za pracę instytutu przed organami wydziału 
i Rektorem. 

§ 4. Dyrektor instytutu międzywydziałowego 
jest odpowiedzialny za pracę instytutu przed Senatem 
i Rektorem. 

Rada instytutu 

Art. 96. W instytucie międzywydziałowym działa rada 
instytutu. 

Art. 97. W instytucie wydziałowym może być utworzona 
rada instytutu. 

Art. 98 § 1. W skład rady instytutu wydziałowego 
i instytutu międzywydziałowego wchodzą: 
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1) dyrektor instytutu i jego zastępcy, 
2) profesorowie, docenci i doktorzy habilitowani zatrud

nieni w instytucie, 
3) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich 

zatrudnionych w instytucie, wybrani z ich grona, 
w liczbie określonej przez radę wydziału — w odnie
sieniu do rady instytutu wydziałowego — lub przez 
Senat — w odniesieniu do rady instytutu między
wydziałowego, 

4) przedstawiciele pracowników instytutu, nie będących 
nauczycielami akademickimi, wybrani z ich grona, 
w liczbie określonej przez radę wydziału — w odnie
sieniu do rady instytutu wydziałowego — lub przez 
Senat — w odniesieniu do rady instytutu między
wydziałowego, 

5) inne osoby określone przez radę wydziału — w odnie
sieniu do rady instytutu wydziałowego —• lub Senat •— 
w odniesieniu do rady instytutu międzywydziałowego. 

C 2. W skład rady instytutu międzywydziało
wego oraz w skład rad instytutów wymienionych w art. 
164 § 1 wchodzą po jednym przedstawicielu delegowanym 
przez organy partii i stronnictw politycznych działających 
w instytucie. 

§ 3. W posiedzeniach rady instytutu mają prawo 
brać udział z głosem doradczym emerytowani profesorowie 
i docenci instytutu oraz po jednym przedstawicielu orga
nizacji politycznych i społecznych, jeżeli nie wchodzą oni 
w skład rady instytutu na podstawie § 2. 

Art . 99. Uchwałę o utworzeniu rady instytutu wydziało
wego podejmuje rada wydziału na wniosek dyrektora in 
stytutu lub organu samorządu pracowniczego instytutu. 

Art. 100. Kadencja rady instytutu rozpoczyna się i koń
czy wraz z kadencją Senatu. 

Art. 101. Do wyboru członków rad instytutów stosuje 
się odpowiednio zasady dotyczące wyboru członków rad 
wydziałów. 

Art. 102. Do kompetencji rady instytutu należy w szcze
gólności: 
1) wytyczanie kierunków działalności naukowej i tech

nicznej instytutu, 
2) formułowanie ocen i opinii oraz występowanie z wnios

kami we wszystkich sprawach dotyczących działalności 
instytutu. 

Art. 103 § 1. Jeżeli rada instytutu ma uprawnienia do 
nadawania stopni naukowych, Senat może — po zasięg
nięciu opinii rady wydziału, w odniesieniu do instytutu 
wydziałowego — podjąć uchwałę o przyznaniu radzie in 
stytutu kompetencji szerszych niż przewidziane w art. 102. 

§ 2. Uchwała, o której mowa w § 1, nie może 
naruszać kompetencji rady wydziału określonych ustawą. 

Art. 104. Rada instytutu obraduje na posiedzeniach zwo
ływanych przez przewodniczącego, wybranego przez radę 
spośród profesorów, docentów i doktorów habilitowanych 
będących jej członkami. 

Art . 105. Uchwały rady instytutu zapadają bezwzględną 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków rady, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią ina
czej. 

Kierownik studium międzywydziałowego 

Art. 106 § 1. Kierownikiem studium międzywydziało
wego może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Po
litechnice Warszawskiej na pełnym etacie. 
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§ 2. Kierownika studium powołuje i odwołuje 
Rektor po zasięgnięciu opinii pracowników studium oraz 
opinii Senatu. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie dotyczą kierownika 
Studium Wojskowego. 

Art. 107. Do zadań kierownika studium międzywydzia
łowego należy w szczególności: 

1) bieżące kierowanie działalnością studium, 
2) zarządzanie majątkiem studium oraz dysponowanie 

środkami finansowymi studium, 
3) dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych i ich 

stałe doskonalenie, 
4) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, 

awansowania i nagradzania pracowników studium, 
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych prze

pisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami 
i zarządzeniami organów uczelni, 

6) występowanie do właściwych organów kolegialnych 
i jednoosobowych z wnioskami we wszystkich spra
wach dotyczących studium, 

7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach doty
czących studium nie zastrzeżonych do kompetencji or
ganów uczelni. 

Kierownicy katedr i zakładów 

Art. 108. Kierownikiem katedry lub zakładu może być 
profesor, docent lub doktor habilitowany zatrudniony w 
Politechnice Warszawskiej na pełnym etacie. 

Art. 109 § 1. Kierownika katedry powołuje i odwołuje 
Rektor na wniosek rady wydziału po zasięgnięciu opinii 
Senatu. 

§ 2. Kandydata na kierownika katedry przed
stawia radzie wydziału dziekan po zasięgnięciu opinii pra
cowników katedry. 

Art. 110 § 1. Kierownika zakładu powołuje i odwołuje 
Rektor na wniosek rady wydziału, rady instytutu kierun
kowego lub rady instytutu międzywydziałowego, po zasięg
nięciu opinii Senatu. 

§ 2. Kandydata na kierownika zakładu w in
stytucie wydziałowym przedstawia radzie wydziału dziekan 
w uzgodnieniu z dyrektorem instytutu, po zasięgnięciu 
opinii pracowników zakładu oraz rady instytutu, jeżeli 
została ona utworzona. 

§ 3. Kandydata na kierownika zakładu w insty
tucie kierunkowym lub międzywydziałowym przedstawia 
radzie instytutu dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii 
pracowników zakładu. 

Art. 111. Kierownika katedry i kierownika zakładu 
powołuje się na czas określony we wniosku, o którym 
mowa w art. 109 § 1 i art. 110 § 1, jednak nie dłuższy niż 
5 lat. 

Art. 112 § 1. Do zadań kierownika katedry i kierow
nika zakładu należy w szczególności: 
1) bieżące kierowanie działalnością katedry lub zakładu, 
2) dbanie o właściwy poziom zajęć dydaktycznych i ich 

stałe doskonalenie 
3) podejmowanie działań zmierzających do rzetelnego wy

konywania obowiązków przez pracowników i studen
tów, 

4) ustalanie obsady zajęć dydaktycznych, 
5) organizowanie działalności badawczej, 
6) dbanie o stały rozwój naukowy pracowników, 
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7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach doty
czących katedry lub zakładu nie zastrzeżonych do kom
petencji organów uczelni lub dyrektora instytutu. 

§ 2. Do zadań kierownika katedry stosuje się 
odpowiednio art. 95 § 1 pkt 2, 5 i 6. 

Art. 113 § 1. Kierownik katedry jest odpowiedzialny za 
pracę katedry przed organami wydziału i Rektorem. 

§ 2. Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za 
pracę zakładu przed dyrektorem instytutu, a kierownik 
zakładu w instytucie wydziałowym — także przed orga
nami wydziału. 

Kierownicy jednostek o charakterze doświadczalnym, 
gospodarczym lub usługowym, związanych z działalnością 

dydaktyczną i naukową 

Art. 114 § 1. Kierownika jednostki organizacyjnej, o któ
rej mowa w art. 33, utworzonej w ramach uczelni, powo
łuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu i pra
cowników danej jednostki. 

§ 2. Kierownika jednostki organizacyjnej, o któ
rej mowa w art. 33, utworzonej w ramach wydziału lub 
instytutu kierunkowego, powołuje i odwołuje Rektor na 
wniosek rady wydziału albo rady instytutu. Kandydata na 
kierownika przedstawia radzie wydziału dziekan, a radzie 
instytutu kierunkowego — dyrektor tego instytutu, po za
sięgnięciu opinii pracowników jednostki. 

§ 3. Kierownika jednostki organizacyjnej, o któ
rej mowa w art 33, utworzonej w ramach instytutu wy
działowego, powołuje i odwołuje Rektor na wniosek dyrek
tora instytutu zaopiniowany przez radę wydziału, pracow-
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ników danej jednostki, a także radę instytutu, jeżeli zo
stała ona utworzona. 

Art. 115. Do zadań kierownika jednostki organizacyjnej, 
o której mowa w art. 33, należy w szczególności: 
1) bieżące kierowanie działalnością jednostki, 
2) zarządzanie majątkiem jednostki, 
3) przygotowywanie planów działalności doświadczalnej, 

gospodarczej lub usługowej, 
4) zapewnienie warunków do prawidłowej działalności da

nej jednostki, 
5) występowanie do właściwych organów uczelni z wnios

kami we wszystkich sprawach dotyczących jednostki, 
6) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, 

awansowania i nagradzania pracowników jednostki, 
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach doty

czących jednostki nie zastrzeżonych do kompetencji or
ganów uczelni lub dyrektora instytutu. 

Art. 116 § 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, o któ
rej mowa w art. 33, utworzonej w ramach uczelni, jest 
odpowiedzialny za pracę tej jednostki przed Rektorem. 

§ 2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o któ
rej mowa w art. 33, utworzonej w ramach wydziału, jest 
odpowiedzialny za pracę tej jednostki przed dziekanem. 

§ 3. Kierownik jednostki organizacyjnej, o któ
rej mowa w art. 33, utworzonej w ramach instytutu kie
runkowego lub instytutu wydziałowego, jest odpowiedzial
ny za pracę tej jednostki przed dyrektorem instytutu. 

Kierownicy komórek organizacyjnych 

Art. 117 § 1. Kierownika komórki organizacyjnej powo
łuje i odwołuje kierownik jednostki organizacyjnej, w któ-
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rej skład wchodzi dana komórka, spośród pracowników 
zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej na pełnym 
etacie, po zasięgnięciu opinii pracowników tej komórki. 

§ 2. Kierownikiem komórki organizacyjnej po
wołanej do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych 
może być tylko nauczyciel akademicki. 

Pełnienie obowiązków i stanowiska, których 
nie można łączyć 

Art. 118 § 1. W wyjątkowych wypadkach, a zwłaszcza 
w razie braku kandydata zaakceptowanego przez radę wy
działu, radę instytutu kierunkowego lub międzywydziało
wego, bądź też w razie negatywnej opinii o kandydacie 
wyrażonej przez pracowników danej jednostki — Rektor 
może powierzyć, na czas określony, pełnienie obowiązków 
kierownika katedry lub zakładu nauczycielowi akademic
kiemu ze stopniem doktora, zatrudnionemu w Politechnice 
Warszawskiej na pełnym etacie. 

§ 2. Powierzenie pełnienia obowiązków odbywa 
się w trybie powołania na dane stanowisko określonym 
przez statut. 

§3. Powierzenie pełnienia obowiązków kierow
nika katedry lub zakładu tej samej osobie nie może być 
ponowione. 

Art. 119. W Politechnice Warszawskiej nie można łączyć 
stanowisk: rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, dy
rektora instytutu, zastępcy dyrektora instytutu oraz kie
rownika studium międzywydziałowego, z wyjątkiem stano
wiska dziekana wydziału zamiejscowego, które może być 
łączone ze stanowiskiem prorektora. 

Rozdział VI 

S Y S T E M B I B L I O T E C Z N O - I N F O R M A C Y J N Y 

Struktura systemu bibliotcczno-informacyjnego 

Art. 120 § 1. W Politechnice Warszawskiej działa system 
biblioteczno-informacyjny, którego podstawowym zadaniem 
jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, 
prowadzenie prac bibliograficznych, badawczych, dydak
tycznych i wydawniczych oraz organizowanie i prowadzenie 
informacji naukowo-technicznej. 

§ 2. W skład systemu biblioteczno-informacyj-
nego Politechniki Warszawskiej wchodzą: Biblioteka Głów
na oraz biblioteki specjalistyczne. 

Art. 121. Organizację Biblioteki Głównej określa Senat 
na wniosek Rady Bibliotecznej. 

Art. 122 § 1. Biblioteki specjalistyczne wchodzą w skład 
wydziałów, instytutów, katedr lub studiów międzywydzia
łowych i są powołane do gromadzenia, opracowywania 
i udostępniania zbiorów oraz prowadzenia informacji nau
kowo-technicznej w zakresie działalności tych jednostek. 

§ 2. Biblioteki specjalistyczne tworzy Rektor 
na wniosek dziekana, dyrektora instytutu kierunkowego, i n 
stytutu międzywydziałowego albo kierownika studium mię
dzywydziałowego, zaopiniowany przez radę wydziału albo 
radę instytutu oraz Radę Biblioteczną. Decyzja w tej spra
wie wymaga zatwierdzenia przez Senat. 

§ 3. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio 
do przekształcania i znoszenia bibliotek specjalistycznych, 
przy czym decyzje w tych sprawach wymagają zasięgnięcia 
opinii pracowników tych bibliotek. 

46 



Kierownictwo systemu biblioteczno-informacyjnego 

Art. 123. Systemem biblioteczno-informacyjnym kierują: 
Rada Biblioteczna i dyrektor Biblioteki Głównej. 

Art . 124 § 1. W skład Rady Bibliotecznej wchodzą: 
1) dyrektor Biblioteki Głównej, 
2) po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich 

z każdego wydziału i instytutu kierunkowego wybra
nym przez rady wydziałów i rady instytutów kierun
kowych z ich grona, 

3) przedstawiciele pracowników systemu biblioteczno-in
formacyjnego Politechniki Warszawskiej wybrani przez 
ogólne zebranie tych pracowników, w liczbie równej 
liczbie przedstawicieli nauczycieli akademickich okreś
lonych w pkt. 2, 

4) przedstawiciel samorządu studenckiego delegowany 
przez uczelniany organ samorządu studenckiego. 

§ 2. Kadencja członków Rady Bibliotecznej 
określonych w § 1 pkt 2 i 3 trwa trzy lata i zaczyna się 
oraz kończy wraz z kadencją Senatu. 

§ 3. W posiedzeniach Rady Bibliotecznej mają 
prawo brać udział z głosem doradczym: po jednym przed
stawicielu partii, stronnictw politycznych i związków za
wodowych działających w Bibliotece Głównej, a także inne 
osoby zaproszone przez Radę Biblioteczną. 

§ 4. Tryb i organizację wyborów członków Ra
dy Bibliotecznej określa Senat z zachowaniem zasad okreś
lonych w art. 72—74. 

Art. 125. Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy: 
1) ustalanie kierunków i zasad działalności systemu b i 

blioteczno-informacyjnego stosownie do potrzeb procesu 
badawczego i dydaktycznego uczelni, 
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2) występowanie z wnioskami w sprawie struktury orga
nizacyjnej Biblioteki Głównej, 

3) opiniowanie celowości tworzenia, przekształcania i zno
szenia bibliotek specjalistycznych, 

4) wybór dyrektora Biblioteki Głównej i podejmowanie 
uchwały w sprawie jego odwołania, 

5) opiniowanie obsady stanowisk kierowników jednostek 
organizacyjnych Biblioteki Głównej i kierowników b i 
bliotek specjalistycznych, 

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań dyrektora 
Biblioteki Głównej, 

7) wykonywanie innych czynności przewidzianych statu
tem. 

Art. 126. Rada Biblioteczna wybiera swego przewod
niczącego spośród osób określonych w art. 124 § 1 pkt 2. 

Art. 127 § 1. Dyrektora Biblioteki Głównej wybiera Ra
da Biblioteczna po przeprowadzeniu konkursu według za
sad przez nią określonych. 

§ 2. Rada Biblioteczna dokonuje wyboru dy
rektora bezwzględną większością głosów, przy obecności co 
najmniej 2/3 członków Rady, wyłącznie spośród kandyda
tów, którzy nadesłali zgłoszenia na konkurs i spełniają 
wymagania określone we właściwych przepisach. 

§ 3. Wybranego przez Radę Biblioteczną dyrek
tora Biblioteki Głównej Rektor powołuje na czas nie
określony. 

Art. 128. Uznając, że zachodzą przesłanki uzasadniające 
odwołanie dyrektora Biblioteki Głównej, Rada Biblioteczna 
może z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora podjąć 
bezwzględną większością głosów, przy obecności co naj
mniej 2'3 członków, stosowną uchwałę. Na podstawie tej 
uchwały Rektor odwołuje dyrektora Biblioteki Głównej. 

Art. 129. Do zadań dyrektora Biblioteki Głównej należy 
W szczególności: 
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1) reprezentowanie Biblioteki Głównej na zewnątrz, 
2) bieżące kierowanie Biblioteką Główną, 
3) zarządzanie majątkiem oraz dysponowanie środkami 

finansowymi Biblioteki Głównej, 
4) zapewnianie realizacji uchwał Rady Bibliotecznej, 
5) nadzorowanie działalności bibliotek specjalistycznych 

oraz występowanie ze stostownymi wnioskami do kie
rowników jednostek organizacyjnych, w których skład 
wchodzą te biblioteki, 

6) przedstawianie Radzie Bibliotecznej rocznych sprawo
zdań ze swej działalności, 

7) przedstawianie Radzie Bibliotecznej wniosków i pro
pozycji w sprawach należących do jej kompetencji. 

Art. 130. Zastępców dyrektora Biblioteki Głównej powo
łuje i odwołuje Rektor na wniosek dyrektora Biblioteki 
Głównej uzgodniony z Radą Biblioteczną. Powołanie na
stępuje na czas nieokreślony. 

Art. 131. Kierowników bibliotek specjalistycznych po
wołuje i odwołuje Rektor na zgodny wniosek kierownika 
jednostki organizacyjnej, w której skład wchodzi dana bi
blioteka i dyrektora Biblioteki Głównej, zaopiniowany przez 
Radę Biblioteczną. 

Rozdział VII 

STUDIA I STUDENCI 

Studia 

Art. 132 § 1. Podstawową formą studiów w Politechnice 
Warszawskiej są studia dzienne magisterskie. 

§ 2. Politechnika Warszawska może prowadzić 
także: 
1) studia podyplomowe i inne podnoszące kwalifikacje 

absolwentów szkół wyższych, 
2) studia związane z uzyskiwaniem stopnia doktora, 
3) studia v, ieczorowe dla pracujących, 
4) studia zaoczne i eksternistyczne, 
5) inne formy studiów, między innymi studia przemien

ne, wstępne studia przygotowawczo-kwalifikacyjne. 
§ 3. O tworzeniu i znoszeniu studiów wymie

nionych w § 2 decyduje Senat na wniosek rady wydziału. 
Art. 133 § 1. Przyjęcia na pierwszy rok studiów odby

wają się w drodze konkursowych egzaminów wstępnych. 
§ 2. Tryb przeprowadzania egzaminów wstęp

nych określa regulamin uchwalony przez Senat po zasięg
nięciu opinii rad wydziałów oraz organów samorządu stu
denckiego. 

§ 3. Decydującym kryterium przyjęcia na studia 
jest merytoryczna ocena wiadomości i umiejętności kandy
data, a także jego uzdolnień wymaganych z uwagi na 
profil studiów. 

§ 4. Uzyskanie praw studenckich następuje po 
złożeniu ślubowania i immatrykulacji. 

§ 5. Warunki przyjmowania cudzoziemców i od
bywania przez nich studiów określają odrębne przepisy. 
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Art. 134. O przyjęciu na drugi lub wyższy rok studiów 
osoby, która ma zaliczony przynajmniej pierwszy rok stu
diów decyduje: 

1) dziekan, jeżeli studia rozpoczęto w kraju, 
2) rada wydziału, jeśli studia rozpoczęto za granicą. 

Art. 135 § 1. Osobę, która zdała egzamin wstępny, dzie
kan może dopuścić do studiowania w charakterze wolnego 
słuchacza na kierunkach i według zasad określonych przez 
radę wydziału. 

§ 2. Wolny słuchacz podlega przepisom porząd
kowym obowiązującym w Politechnice Warszawskiej. 

§ 3. Wolny słuchacz może być przyjęty w po
czet studentów z zaliczeniem zdanych egzaminów i odby
tych zajęć na zasadach określonych przez radę wydziału. 

Art. 136 § 1. Studia odbywają się według planów i pro
gramów uchwalonych przez radę wydziału i zatwierdzonych 
przez Senat. 

§ 2. Student może studiować według programu 
indywidualnego na zasadach określonych przez radę wy
działu. 

§ 3. Student za zgodą właściwych dziekanów 
może studiować także na innych kierunkach studiów w Po
litechnice Warszawskiej lub w innych szkołach wyższych. 

Art. 137 § 1. Podstawowym dokumentem stwierdzającym 
przebieg studiów jest indeks. 

§ 2. Indeks jest własnością studenta. 

Art. 138 § 1. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia 
studiów z podpisem Rektora i dziekana oraz pieczęcią Po
litechniki Warszawskiej. 

§ 2. Rada wydziału może nadawać dyplom 
ukończenia studiów z wyróżnieniem. 

§ 3. Absolwent, który ukończył różne kierunki 
studiów w Politechnice Warszawskiej, otrzymuje oddzielne 
dyplomy. 

Art. 139. Szczegółowe przepisy dotyczące przebiegu stu
diów określa regulamin studiów uchwalany przez Senat 
w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu stu
denckiego. 

Prawa i obowiązki studentów 

Art. 140 § 1. Podstawowym prawem i obowiązkiem stu
denta jest pełne wykorzystanie możliwości kształcenia 
w wybranym kierunku studiów, jakie stwarza mu Pol i 
technika Warszawska. 

§ 2. Student obowiązany jest postępować zgod
nie z treścią ślubowania oraz przestrzegać statutu Politech
niki Warszawskiej i regulaminu studiów. 

• 

Art. 141 § 1. Za postępowanie nie licujące z godnością 
studenta student ponosi odpowiedzialność przed komisją 
dyscyplinarną lub przed sądem koleżeńskim samorządu 
studenckiego. 

§ 2. O przekazaniu sprawy do komisji dyscyp
linarnej lub do sądu koleżeńskiego samorządu studenckiego 
decyduje Rektor w porozumieniu z przewodniczącym sądu 
koleżeńskiego samorządu studenckiego. 

§ 3. Rektor może w porozumieniu z przewod
niczącym sądu koleżeńskiego samorządu studenckiego prze
kazać sprawę do rozpoznania sądowi koleżeńskiemu orga
nizacji, do której należy student. 

§ 4. Karę wydalenia z Politechniki Warszaw
skiej może wymierzyć tylko komisja dyscyplinarna. 
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§ 5. Prawomocne orzeczenia komisji dyscypli
narnych i sądów koleżeńskich samorządu studenckiego są 
wiążące dla organów uczelni i wszystkich członków spo
łeczności akademickiej. 

Art. 142 § 1. Politechnika Warszawska zapewnia studen
tom warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju nau
kowego i kulturalnego oraz uzyskania wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do przyszłej pracy zawodowej. 

§ 2. Studenci Politechniki Warszawskiej mają 
w szczególności prawo do: 
1) pomocy ze strony pracowników we wszystkich spra

wach związanych z procesem kształcenia i wycho
wania, 

2) rozwijania własnych zainteresowań naukowych, 
3) udziału w pracach badawczych, 
4) występowania z wnioskami i postulatami do organów 

uczelni, 
5) uczestniczenia w pracach samorządu studenckiego, 
6) prowadzenia działalności kulturalnej, turystycznej, 

sportowej i wypoczynkowej, 
7) pracy zarobkowej, 
8) pomocy materialnej. 

Art. 143. Studentom Politechniki Warszawskiej zapew
nia się — na zasadach określonych w przepisach prawa — 
wolność zrzeszania się w celu rozwoju aktywności politycz
nej, społecznej, kulturalnej, naukowej, gospodarczej, turys
tycznej i sportowej. 

Art. 144. Organizacje studenckie mają prawo reprezen
towania wobec organów Politechniki Warszawskiej intere
sów organizacji oraz jej członków, a także do występowa
nia do tych organów z wnioskami dotyczącymi spraw stu
denckich i funkcjonowania uczelni. 

Art. 145 § 1. Studentom Politechniki Warszawskiej za
pewnia się wolność tworzenia kół naukowych, działają
cych niezależnie lub powiązanych z innymi organizacjami. 

§ 2. Koła naukowe prowadzą nieskrępowaną 
działalność badawczą w dziedzinach związanych z naukami 
technicznymi i mogą uczestniczyć w pracach badawczych 
prowadzonych przez jednostki organizacyjne Politechniki 
Warszawskiej. 

§ 3. Na wniosek koła naukowego dziekan może 
powołać opiekuna koła spośród pracowników wydziału. 

Art. 146. Zasady udziału studentów w pracach badaw
czych, zasady korzystania przez koła naukowe ze środków 
materialnych Politechniki Warszawskiej oraz zasady finan
sowania studenckiego ruchu naukowego określa Rektor 
w porozumieniu z organami samorządu studenckiego. 

Samorząd studencki 

Art. 147 § 1. Wszyscy studenci Politechniki Warszaw
skiej stanowią samorząd studencki i mogą uczestniczyć 
w jego działalności. 

§ 2. Samorząd studencki działa na podstawie 
ogólnouczelnianego regulaminu, uchwalanego przez przed
stawicieli podstawowych ogniw samorządu, które stanowią 
studenci poszczególnych wydziałów i instytutów kierunko
wych. Regulamin samorządu studenckiego nie może być 
sprzeczny ze statutem. 

§ 3. O zgodności regulaminu ze statutem roz
strzyga Senat. 

§ 4. Regulamin samorządu studenckiego powi
nien określać: 

1) strukturę organów samorządu, 
2) sposób wyboru tych organów, 
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3) kompetencje i zadania organów samorządu, 
4) sposób wyboru sądu koleżeńskiego, 
5) sposób wyłaniania kandydatów na członków komisji 

dyscyplinarnych spośród studentów. 

Art. 148 § 1. Organy samorządu studenckiego mogą być 
tworzone jako organy ogólnouczelniane oraz organy dzia
łające na wydziałach, w instytutach kierunkowych i w do
mach lub osiedlach studenckich, a także na poszczególnych 
formach studiów. 

§ 2. Regulamin samorządu studenckiego może 
przewidywać istnienie innych organów. 

§ 3. Różne ogniwa samorządu studenckiego 
mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być 
sprzeczne z regulaminem ogólnouczelnianym. 

Art. 149 § 1. Do podstawowych uprawnień organów 
samorządu studenckiego należy reprezentowanie i obrona 
zbiorowych oraz indywidualnych praw i interesów studen
tów, a także występowanie do organów uczelni z wnioska
mi dotyczącymi spraw studenckich i funkcjonowania 
uczelni. 

§ 2. Właściwe organy samorządu studenckiego 
są jedynie uprawnione do wyrażania opinii w imieniu 
ogółu studentów, w trybie określonym regulaminem samo
rządu. 

Art. 150 § 1. Właściwe organy samorządu studenckiego 
współdecydują z organami uczelni w sprawach rozdziału 
środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studen
tów, nagrody za wyniki w nauce, dla organizacji stu
denckich oraz na inne cele studenckie. 

§ 2. Szczegółowy tryb postępowania w spra
wach wymienionych w § 1 określa Rektor w porozumieniu 
z ogólnouczelnianym organem samorządu studenckiego. 

Art . 151 S 1. Organy Politechniki Warszawskiej oraz 
jej administracja obowiązane są do udzielania właściwym 
organom samorządu studenckiego wszechstronnej pomocy 
oraz szczegółowych informacji, a także udostępniania do
kumentów dotyczących spraw interesujących te organy. 

§ 2. Wątpliwości, czy dopuszczalne jest udostęp
nienie organom samorządu studenckiego określonych in 
formacji lub dokumentów rozstrzyga: 
1) w odniesieniu do organów samorządu studenckiego 

stopnia wydziałowego lub niższego — dziekan, 
2) w odniesieniu do pozawydziałowych lub uczelnianych 

organów samorządu studenckiego — Rektor. 
Art. 152. Przedstawiciele właściwych organów samorzą

du studenckiego mają prawo do udziału w pracach komisji 
powołanych przez organy uczelni, jeżeli tematyka prac 
komisji związana jest z procesem dydaktyczno-wychowaw-
czym. 

• 
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Rozdział VIII 

B A D A N I A N A U K O W E I P R A C E N A RZECZ 
GOSPODARKI 

Art. 153. Podstawowe jednostki organizacyjne uczelni 
mają obowiązek rozwijania dyscyplin i umiejętności zwią
zanych z zadaniami dydaktycznymi tych jednostek. Obo
wiązek ten dotyczy także instytutów międzywydziałowych, 
instytutów wydziałowych, katedr i zakładów w zakresie 
dyscyplin, dla których je powołano. 

Art. 154. Jednostki organizacyjne podej-.nują badania 
naukowe i prace na rzecz rozwoju techniki z własnej 
inicjatywy, w wyniku uczestnictwa w uczelnianych i ogól
nokrajowych programach badawczych oraz na podstawie 
umów i porozumień z jednostkami gospodarki narodowej. 

Art. 155 § 1. Odpowiednie ukierunkowanie badań nauko
wych i prac rozwojowych oraz zapewnienie należytego ich 
poziomu jest zadaniem instytutów, katedr i zakładów. 

§ 2. Tematyka badań i prac powinna być do
stosowana do potrzeb gospodarki narodowej, a jednocześ
nie sprzyjać rozwojowi naukowemu pracowników. 

§ 3. Realizacja zadań instytutów, katedr i za
kładów w zakresie wymienionym w § 1 i 2 podlega ocenie 
przez organy kolegialne uczelni. 

Art. 156 § 1. W jednostkach organizacyjnych prowadzą
cych działalność naukową mogą być tworzone zespoły 
badawcze. 

§ 2. Zespoły badawcze działające w instytutach 
kierunkowych, międzywydziałowych i wydziałowych two
rzą dyrektorzy instytutów. 

§ 3. Pozostałe zespoły badawcze działające 
w obrębie wydziału tworzy dziekan. 

§ 4. Zespoły badawcze międzywydziałowe two
rzą dziekani za zgodą właściwych rad wydziałów. 

Art. 157. Badania naukowe i prace na rzecz rozwoju 
techniki są finansowane ze środków pochodzących z budże
tu państwa oraz wpłat dokonywanych przez jednostki 
gospodarcze korzystające z prowadzonych badań i prac. 
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Rozdział IX 

N A U C Z Y C I E L E A K A D E M I C C Y I INNI PRACOWNICY 
POLITECHNIKI W A R S Z A W S K I E J 

Art. 158. Wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej 
uczestniczą w osiąganiu celów i realizacji zadań uczelni. 

Art. 159 § 1. Na stanowisku pracownika naukowo-dy
daktycznego może być zatrudniona osoba o wysokim po
ziomie etycznym, mająca umiejętności dydaktyczne i wy
chowawcze oraz kwalifikacje naukowe w dziedzinie badań 
prowadzonych w Politechnice Warszawskiej. 

§ 2. Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio 
do pracowników naukowych i dydaktycznych. 

Art . 160 § 1. Pracownicy naukowo-techniczni zatrud
niani są w celu uczestniczenia w pracach badawczych, wy
konywania prac usługowo-badawczych oraz świadczenia po
mocy w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dydak
tycznych. 

§ 2. Pracownicy inżynieryjno-techniczni zatrud
niani są w celu wykonywania prac usługowo-badawczych, 
świadczenia pomocy w przygotowywaniu zajęć dydaktycz
nych i wykonywania prac pomocniczych przy badaniach 
naukowych. 

Art. 161. Organy uczelni i kierownicy właściwych jed
nostek organizacyjnych zapewniają wszystkim pracowni
kom uczestniczącym w pracach naukowych i badawczych 
pełną realizację ich praw autorskich i wynalazczych. 

Zatrudnianie nauczycieli akademickich 
w drodze konkursu 

Art. 162 § 1. Pierwsze zatrudnienie w Politechnice War
szawskiej nauczycieli akademickich jako pracowników 

naukowo-dydaktycznych, naukowych, starszych wykładow
ców i wykładowców następuje w wyniku konkursu. 

§ 2. Senat na wniosek Rektora może objąć 
postępowaniem konkursowym także inne przypadki zatrud
niania i mianowania nauczycieli akademickich. 

§ 3. Zasady przeprowadzania konkursu zawiera 
załącznik nr 10 do statutu. 

Ocena wyników pracy i awansowanie nauczycieli 
akademickich 

Art. 163 § 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy Politech
niki Warszawskiej podlegają okresowym ocenom wyników 
ich pracy. 

§ 2. Ocena powinna uwzględniać stopień zapew
nienia nauczycielowi akademickiemu odpowiednich warun
ków do prawidłowego i terminowego wykonywania jego 
obowiązków. 

§ 3. Ocena wyników pracy nauczycieli aka
demickich obejmuje ich pracę dydaktyczno-wychowawcza, 
naukową i zawodową oraz udział i osiągnięcia w pracy 
organizacyjnej w Politechnice Warszawskiej. 

§ 4. Ocena wyników pracy pracowników dydak
tycznych może nie obejmować pracy naukowej, a ocena 
wyników pracy pracowników naukowych może nie obej
mować pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

§ 5. Ocena pracy adiunkta, starszego asystenta, 
asystenta i asystenta-stażysty obejmuje także ocenę przy
datności do dalszego zatrudnienia w charakterze nauczyciela 
akademickiego. 

Art. 164 § 1. Okresowych ocen wyników pracy nauczy
cieli akademickich zatrudnionych na wydziałach dokonują 

60 61 



rady wydziałów. W instytutach kierunkowych, instytutach 
międzywydziałowych oraz w Instytucie Matematyki i In
stytucie Fizyki ocen dokonują rady instytutów. 

§ 2. Oceny wyników pracy nauczycieli akade
mickich zatrudnionych w jednostkach systemu bibliotecz-
no-informacyjnego dokonuje Rada Biblioteczna. 

§ 3. Oceny wyników pracy nauczycieli akade
mickich zatrudnionych w pozostałych jednostkach organi
zacyjnych dokonuje organ kolegialny wyznaczony przez 
Senat. 

§ 4. Oceny wyników pracy nauczycieli akade
mickich będących członkami organów, o których mowa 
w § 1—3, dokonują te organy z tym, że oceniany nauczy
ciel nie bierze udziału w dokonywaniu oceny jego osoby. 

Art. 165 § 1. Kryteria, według których dokonywane są 
okresowe oceny wyników pracy nauczycieli akademickich 
oraz sposób dokonywania tych ocen określa Senat. 

§ 2. Nadzór nad okresowymi ocenami wyników 
pracy nauczycieli akademickich sprawuje Rektor. 

Art. 166. Ocenę wraz z uzasadnieniem przedstawia się 
zainteresowanemu nauczycielowi akademickiemu. Zaintere
sowany ma prawo do otrzymania oceny i jej uzasadnienia 
na piśmie. 

Art. 167 § 1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje 
prawo odwołania się od oceny do Senatu. 

§ 2. Decyzja Senatu w sprawie oceny jest osta-
teczna. 

Art . 168 § 1. Organ wymieniony w art. 164 § 1—3 może 
wystąpić z wnioskiem do Senatu o podjęcie uchwały w 
sprawie mianowania adiunkta ze stopniem naukowym dok
tora, mającego znaczny dorobek dydaktyczny i naukowy, 
na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien 
być zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego 
adiunkta oraz dwóch specjalistów z danej dyscypliny nau
kowej lub technicznej spośród profesorów, docentów i dok
torów habilitowanych, nie zatrudnionych w Politechnice 
Warszawskiej. 

§ 3. Wniosek nie może być złożony później niż 
na rok przed upływem ostatniego okresu mianowania. 

Art. 169. Właściwe organy, o których mowa w art. 164, 
opiniują także wnioski o mianowanie, odnowienie miano
wania i awansowanie nauczycieli akademickich. 

Art. 170 § 1. Ocena wyników pracy adiunkta, starszego 
asystenta, asystenta i asystenta-stażysty, będąca podstawą 
decyzji o nieodnowieniu stosunku pracy, musi zawierać 
Wskazanie konkretnych faktów świadczących, że oceniany 
nauczyciel akademicki nie czyni dostatecznych postępów 
w rozwoju naukowym lub nie uzyskuje zadowalających 
wyników w pracy dydaktycznej oraz rozstrzygnięcie, czy 
przyczyny tego leżą po stronie ocenianego nauczyciela aka
demickiego. 

§ 2. O negatywnym wyniku oceny zawiadamia 
się zainteresowanego na piśmie. Art. 167 stosuje się od
powiednio. 

§ 3. Postanowienia § 1 i 2 stosuje się odpo
wiednio do oceny wyników pracy adiunkta mianowanego 
na czas nieokreślony, będącej podstawą rozwiązania sto
sunku pracy. 

Zebrania pracownicze 

Art. 171. W jednostkach organizacyjnych Politechniki 
Warszawskiej mogą być zwoływane samorządowe zebrania 
pracowników powołane do wyrażania opinii i zgłaszania 

62 63 



wniosków we wszystkich sprawach dotyczących danej jed
nostki lub jej pracowników a w szczególności w kwestiach, 
w których zasięganie opinii jest przewidziane przepisami 
prawa lub postanowieniami statutu. 

Art. 172. Samorządowe zebrania pracowników zwołuje 
Rektor, dziekan, dyrektor, kierownik jednostki z własnej 
inicjatywy albo na pisemny wniosek co najmniej 1/5 pra
cowników tej jednostki lub większości wybranych przed
stawicieli tej jednostki do organów kolegialnych szkoły. 

Pracownicy emerytowani 

Art. 173 § 1. Politechnika Warszawska utrzymuje stałą 
więź ze swoimi pracownikami, którzy przeszli na emery
turę lub rentę. 

§ 2. Politechnika Warszawska udziela emerytom 
i rencistom wszechstronnej pomocy, zwłaszcza w zakresie 
opieki lekarskiej, potrzeb kulturalnych i bytowych. 

Art. 174. Nauczycielom akademickim, którzy przeszli 
w stan spoczynku, Politechnika Warszawska stwarza wa
runki do kontynuowania aktywnej działalności naukowej 
i dydaktyczno-wychowawczej. 

Wyróżnienia, nagrody i inne świadczenia materialne 

§ 2. Z wnioskami o nadanie nauczycielowi aka
demickiemu tytułów honorowych, orderów i odznaczeń 
występuje za zgodą Senatu Rektor, z własnej inicjatywy 
lub na wniosek właściwych organów uczelni. 

§ 3. O uznaniu pracy nauczyciela akademickie
go za wyróżniającą lub szczególnie wyróżniającą decydują 
organy kolegialne określone w art. 164. 

Art. 176 § 1. Nagrody jubileuszowe za wieloletnią pra
cę, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie dla nauczy
cieli akademickich zatrudnionych po raz pierwszy oraz 
jednorazowa odprawa emerytalna są wypłacane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami z urzędu. 

§ 2. Zasady i kierunki wykorzystania zakłado
wych funduszy socjalnego i mieszkaniowego ustala Senat; 
decyzje dotyczące wydatkowania tych funduszy podejmuje 
Rektor zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Regu
lamin rozdziału nagród z zakładowego funduszu nagród 
uchwala Senat; indywidualne nagrody przyznaje Rektor 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

S 3. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania 
nagród ze specjalnych funduszy nagród dla nauczycieli 
akademickich oraz dla pracowników nie będących nau
czycielami akademickimi, a także tryb występowania 
z wnioskami o przyznanie nagród Ministra, określają re
gulaminy wydane przez Rektora zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

Art. 175 § 1. Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wy
chowawcze, naukowe i zawodowe pracownicy Politechniki 
Warszawskiej mogą być wyróżniani i nagradzani nieza
leżnie od charakteru zatrudnienia i zajmowanego stano
wiska. 
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Rozdział X 

A D M I N I S T R A C J A POLITECHNIKI W A R S Z A W S K I E J 

Art. 177 8 1. Zadania o charakterze administracyjnym, 
technicznym i usługowym związane z prowadzeniem dzia
łalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowej i technicz
nej Politechniki Warszawskiej, wykonują wyspecjalizowane 
jednostki administracji centralnej oraz jednostki pomoc
nicze. 

8 2. Zadania o charakterze administracyjnym 
i technicznym w jednostkach i komórkach organizacyjnych, 
0 których mowa w art. 19 § 1 i 2, art. 25, art. 29 i art. 33 
6 1, wykonują zatrudnieni w tym celu pracownicy tych 
jednostek i komórek organizacyjnych. 

Art. 178 6 1. Administracją centralną oraz jednostkami 
pomocniczymi Politechniki Warszawskiej kieruje dyrektor 
administracyjny bezpośrednio podporządkowany Rektorowi. 

§ 2. Pracownicy wskazani w art. 177 8 2 pod
legają kierownikom jednostek organizacyjnych, w których 
są zatrudnieni. 

Art. 179 § 1. Jednostkami administracji centranej są 
biura i działy. 

8 2. Jednostkami pomocniczymi są zakłady 
usługowe, gospodarcze, remontowe, transportowe i inne. 

§ 3. Do jednostek pomocniczych zaliczane są 
również domy i osiedla studenckie oraz stołówki studenckie 
1 pracownicze. 

8 4. Jednostki administracji centralnej wyko
nujące czynności finansowo-księgowe stanowią kwesturę. 

§ 5. Jednostki administracji centralnej i jed
nostki pomocnicze tworzy, przekształca i znosi Rektor 
w drodze zarządzenia. 

Art. 180 § 1. Organizację i zasady działania administracji 
centralnej oraz jednostek pomocniczych określa regulamin 
organizacyjny wydawany przez Rektora. 

§ 2. Regulamin organizacyjny może ustalić, że 
pracą określonych jednostek administracji centralnej kie
ruje bezpośrednio Rektor, prorektor lub kwestor. 

8 3. Szczegółowe zasady działania jednostek 
pomocniczych mogą być określone w wewnętrznym regula
minie organizacyjnym jednostki. Regulamin taki wydaje 
dyrektor administracyjny, z wyjątkiem regulaminu domu 
lub osiedla studenckiego, który wydaje Rektor w uzgodnie
niu z właściwym organem samorządu studenckiego. 

Art . 181 § 1. Do zadań dyrektora administracyjnego na
leży w szczególności: 
1) organizowanie i nadzorowanie pracy administracji cen

tralnej oraz jednostek pomocniczych, 
2) przygotowywanie projektów planów ekonomiczno-finan

sowych, 
3) zarządzanie majątkiem Politechniki Warszawskiej, 

z wyjątkiem majątku przydzielonego określonym jed
nostkom organizacyjnym, 

4) przedstawianie Senatowi i Rektorowi analiz ekono
micznych działalności uczelni, 

5) decydowanie w sprawach dotyczących funkcjonowania 
administracji nie należących do zakresu działania orga
nów uczelni. 

§ 2. Dyrektor administracyjny jest odpowie
dzialny także za eksploatację budynków i urządzeń, in
westycje, remonty gospodarkę środkami trwałymi, przed
miotami nietrwałymi i materiałami, bezpieczeństwo i hi
gienę pracy, ochronę przeciwpożarową, sprawy socjalno-
bytowe pracowników i studentów, oraz za zabezpieczenie 
mienia Politechniki Warszawskiej. 
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§ 3. Z tytułu odpowiedzialności określonej w 
§ 2 dyrektor administracyjny sprawuje, w imieniu Rektora, 
nadzór nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Po
litechniki Warszawskiej 

Art. 182 § 1. Dyrektora administracyjnego powołuje 
i odwołuje Rektor za zgodą Senatu, spośród kandydatów 
wyłonionych w drodze konkursu. 

§ 2. Rektor na wniosek dyrektora administra
cyjnego może powołać jego zastępców: do spraw ekono
micznych, do spraw technicznych i do spraw administra
cyjno-gospodarczych. 

Art. 183 § 1. Kwestor kieruje kwesturą i pełni funkcję 
głównego księgowego Politechniki Warszawskiej. 

§ 2. Kwestora powołuje i odwołuje Rektor za 
zgodą Senatu. 

§ 3. Rektor na wniosek kwestora może powołać 
jego zastępców: do spraw rachunkowości i do spraw finan
sowych. 

Rozdział X I 

KOMISJE D Y S C Y P L I N A R N E 
• 

Art. 184. W Politechnice Warszawskiej działają: 
1) komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademic

kich, 
2) komisja dyscyplinarna do spraw studentów, 
3) odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw studen

tów. 
Art. 185. W skład komisji dyscyplinarnej do spraw nau

czycieli akademickich wchodzą: 
1) po jednym przedstawicielu profesorów, docentów i dok

torów habilitowanych z każdego wydziału, instytutu 
kierunkowego i instytutu międzywydziałowego — wy
branym z ich grona, 

2) po jednym przedstawicielu pozostałych nauczycieli ka-
demickich z każdego wydziału, instytutu kierunkowego 
i instytutu międzywydziałowego oraz z pozostałych jed
nostek Politechniki Warszawskiej łącznie — wybranym 
z ich grona. 

Art. 186. Kadencja komisji dyscyplinarnej do spraw 
nauczycieli akademickich zaczyna się i kończy wraz z ka
dencją Senatu. 

Art. 187. Do wyboru członków komisji dyscyplinarnej 
do spraw nauczycieli akademickich stosuje się odpowied
nio przepisy art. 72—74 oraz art. 89—90. 

Art . 188. Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli 
akademickich wybiera ze swego grona przewodniczącego 
i dwóch zastępców przewodniczącego. Do ich wyboru sto
suje się odpowiednio przepis art. 72. 

Art. 189. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczy
cieli akademickich powołuje Rektor, po zasięgnięciu opinii 



Senatu, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych 
w Politechnice Warszawskiej na pełnym etacie. 

Art. 190. W skład komisji dyscyplinarnej do spraw stu
dentów wchodzą: 
1) pięciu pracowników naukowo-dydaktycznych wybra

nych przez Senat, 
2) po jednym pracowniku naukowo-dydaktycznym z każ

dego wydziału i instytutu kierunkowego, wybranym 
przez rady wydziałów i rady instytutów, 

3) po jednym przedstawicielu studentów z każdego wy
działu instytutu kierunkowego, wybranym przez rady 
wydziałów i rady instytutów, spośród kandydatów zgło
szonych przez kolegialny organ samorządu studenckiego 
stopnia wydziałowego lub instytutowego. 

Art. 191 § 1. Kadencja członków komisji dyscyplinarnej 
do spraw studentów, określonych w art. 190 pkt 1 i 2, za
czyna się i kończy wraz z kadencją Senatu. 

§ 2. Kadencja członków komisji dyscyplinarnej 
do spraw studentów, określonych w art. 190 pkt 3, trwa 
jeden rok. 

Art. i92. Komisja dyscyplinarna do spraw studentów 
wybiera, spośród pracowników naukowo-dydaktycznych bę
dących jej członkami, przewodniczącego i dwóch zastęp
ców przewodniczącego. Do ich wyboru stosuje się odpo
wiednio przepis art. 72. 

Art. 193. W skład odwoławczej komisji dyscyplinarnej 
do spraw studentów wchodzą: 
1) dwunastu pracowników naukowo-dydaktycznych wy

branych przez Senat spośród osób, które uprzednio 
były członkami komisji dyscyplinarnej przez co naj
mniej jedną kadencję, 

2) ośmiu studentów wybranych przez Senat spośród kan-
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dydatów zgłoszonych przez uczelniany organ kolegial
ny samorządu studenckiego. 

Art. 194. Do kadencji członków odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej do spraw studentów stosuje się odpowied
nio art. 191. 

Art. 195. Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw 
studentów wybiera, spośród pracowników naukowo-dydak
tycznych będących jej członkami, przewodniczącego i dwóch 
zastępców przewodniczącego. 

• Art. 196. Rzeczników dyscyplinarnych do spraw studen
tów powołuje Rektor spośród pracowników naukowo-dy
daktycznych zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej 
na pełnym etacie, po zasięgnięciu opinii uczelnianego or
ganu samorządu studenckiego. 



Rozdział XII 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Art. 197 § 1. Wykaz jednostek organizacyjnych, o któ
rych mowa w art. 19 i art. 25, działających w Politechnice 
Warszawskiej w chwili uchwalenia statutu, zawiera za
łącznik nr 11 do statutu. 

§ 2. Organy Politechniki Warszawskiej są zo
bowiązane do dokonania — w terminie jednego roku od 
dnia wejścia w życie statutu — przewidzianych prawem 
czynności, niezbędnych do dostosowania struktury uczelni 
do postanowień statutu. 

Art . 198 S 1. Organy kolegialne Politechniki Warszaw
skiej działające w dniu wejścia w życie statutu pełnią swe 
funkcje do końca kadencji, na którą zostały wybrane. 

§ 2. Organy jednoosobowe Politechniki War
szawskiej działające W dniu wejścia w życie statutu pełnią 
swe funkcje do końca kadencji Senatu. 

Art. 199. Uchwały w sprawie zmian niniejszego statutu 
oraz załączników do niego podejmuje Senat większością 
2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Se
natu, po zasięgnięciu opinii organów kolegialnych jednostek 
organizacyjnych uczelni oraz organizacji politycznych i spo
łecznych działających w Politechnice Warszawskiej. 

Art. 200. Niniejszy statut został uchwalony w dniu 
29 czerwca 1983 roku z poprawkami przyjętymi w dniu 
4 stycznia 1984 roku oraz poprawkami przyjętymi w dniu 
25 kwietnia 1984 roku i wchodzi w życie, wraz ze zmianami 
wyprowadzonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy o szkolnictwie 
wyższym z dnia 4 maja 1982 r., z dniem 1 lutego 1985 r. 

S T A T U T 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
• 

ZAŁĄCZNIKI 

Warszawa, 1985 
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Z a ł ą c z n i k nr 1 
(do art. 11 statutu PW) 

GODŁO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

Popiersie mężczyzny z głową zwróconą w -prawo, 
trzymającego w prawej ręce miot, a w lewej płonący 
kaganek. Poniżej popiersia tarcza herbowa z białym 
orłem w koronie z głową zwróconą w prawą stronę. 
Wokół godła wieniec laurowy. 



Z a ł ą c z n i k nr 2 
(do art. 11 statutu PW) Z a ł ą c z n i k nr 3 

(do art. 12 statutu PW) 

CZAPKA STUDENCKA 
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

Ciemnobrązowa z czarnym otokiem i czarnym 
daszkiem. Na otoku nad daszkiem podwójny zloty 
sznurek. Z lewej strony na otoku metalowy znaczek 
z godłem Politechniki Warszausskiej. Kształt wierzchu 
czapki beretoioy, uformowany zaszewkami w ośmio-
bok. 

ŚLUBOWANIE NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

Ślubuję uroczyście, że na powierzonym mi stano
wisku nauczyciela akademickiego Politechniki War
szawskiej będę: 
— kształcił i wychowywał młodzież studiującą na 

ideowych i śiciatłych obywateli Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej, przygotowanych do aktyw
nego uczestniczenia iv rozwoju kraju i ksztalto-
icania sprawiedlhoych stosunków społecznych, 

— dbał o wszechstronny rozwój studentów i podleg
łych współpracoioników, rozbudzał ich zaintereso
wania i samodzielność myślenia, szacunek do 
pracy oraz poczucie odpowiedzialności, 

— strzegł godności nauczyciela akademickiego i do
brego imienia Politechniki Warszaicskiej oraz 
bąde wierny jej patriotycznym, obyicatelskim 
i naukowym tradycjom, 

— sumiennie i z największą dbałością wykonywał 
powierzone mi obowiązki. 



Z a ł ą c z n i k nr 4 
(do art. 12 statutu PW) 

ŚLUBOWANIE STUDENTA 

Świadomy oboioiązków obywatela Polskiej Rze-
zypospolitej Ludowej ślubuję uroczyście: 
- zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przy

gotowując się do pracy dla dobra socjalistycznej 
Ojczyzny, 

- dbać o godność studenta i dobre imię Politechniki 
Warszawskiej oraz być wiernym jej patriotycz
nym, obywatelskim i naukowym tradycjom, 

- darzyć szacunkiem pracowników szkoły i prze
strzegać zasad współżycia koleżeńskiego, 

- przestrzegać przepisów obowiązujących w Poli-
technice Warszawskiej. 

Z a ł ą c z n i k nr 5 
(do art. 12 statutu PW) 

ŚLUBOWANIE DOKTORA 

Otrzymaliście stopnie naukowe doktora na mocy 
uchwal Rad Wydziałów naszej Uczelni i ubiegacie, 
się o to, byśmy Wam na tym uroczystym zebraniu 
godność tę potwierdzili uroczystym aktem promocji. 

Trzeba jednak, byście nas utwierdzili przedtem 
iv przekonaniu, że zawsze będziecie takimi, jak Wam 
to nakazywać będzie ta godność, którą otrzymacie 
i jak my się po Was lego spodziewamy. 

Przyrzekniecie przeto: 
Najpierw, że Uczelnię naszą, która Was wzniosła 

na ten wysoki stopień wiedzy technicznej, zawsze 
mieć będziecie we wdzięcznej pamięci oraz że wspo
magać ją będziecie w miarę możliwości w jej spra
wach i poczynaniach. 

Dalej, że godność doktorską, którą Wam nadano, 
zachowacie w całości i nienaruszoną i nie spłamicie 
jej niegodziwymi postępkami ani życiem niesłaio-
nym. 

Wreszcie, że usilną pracą uprawiać i pomnażać 
będziecie naukę nie dla zysku ani znikomej chwały, 
ale by szerzyła się coraz bardziej prawda, od której 
zawisła przyszłość i szczęście rodzaju ludzkiego. 

Czy dobrowolnie i ze szczerym przekonaniem 
ślubujecie to i przyrzekacie? 

Ślubujemy i przyrzekamy 
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Ślubowanie to potwierdzicie uściskiem dłoni Jego 
Magnificencji Rektora i Waszych Czcigodnych Pro
motorów. 

Nic więc już nie stoi na przeszkodzie, byśmy 
Was uroczyście promoioali. 

Przeto na mocy uchwal Rad Wydziałów ogłasza
my, że mianowano Was DOKTORAMI i nadano Wam 
wszelkie prawa i przywileje z tym związane; w do
wód czego otrzymacie dyplomy opatrzone Pieczęcią 
Politechniki Warszawskiej. 

• 

• 

Z a ł ą c z n i k nr 6 
(do art. 14 § 1 statutu PW) 

. . . . . . . . . . i 

ODZNAKA HONOROWA 
„ZASŁUŻONY DLA POLITECHNIKI 

WARSZAWSKIEJ" 

Stylizowane godło Politechniki Warszawskiej (patrz 
zał. nr 1). Na obrzeżu napis: Zasłużony dla Politech
niki Warszawskiej. Średnica odznaki: 18 mm. 
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Z a ł ą c z n i k nr 7 
(do art. 17 § 2 statutu PW) 

PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE ZGROMADZEŃ 
I M A N I F E S T A C J I 

• •' • ' : 
§ 1. Pracownicze i studenckie organizacje polityczne, 

zawodowe i społeczne działające w Politechnice Warszaw
skiej, kolegialne organy samorządu pracowniczego i stu
denckiego, a także grupy pracowników i studentów liczące 
nie mniej niż 50 osób mogą organizować zgromadzenia 
i manifestacje na terenie uczelni. 

§ 2.1. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia lub 
manifestacji organizatorzy powinni powiadomić Rektora na 
piśmie co najmniej na 24 godziny przed ich terminem, 
podając cel, formę, miejsce i przewidywany czas trwania 
zgromadzenia lub manifestacji. 

2. Zawiadomienie powinno wskazywać osoby odpo
wiedzialne ze strony organizatorów za zachowanie ładu 
i porządku w czasie trwania zgromadzenia lub manifestacji. 

§ 3. Zgromadzenia i manifestacje powinny być prze
prowadzane w taki sposób, by nie uniemożliwiały wykony
wania normalnych czynności przez osoby nie biorące udzia
łu w zgromadzeniu lub manifestacji. 

§ 4. Na zgromadzeniu lub manifestację Rektor przy
bywa osobiście lub deleguje swojego przedstawiciela. 

§ 5. Organizatorzy zgromadzenia lub manifestacji 
mają obowiązek pouczyć uczestników o zasadach określo
nych w niniejszych przepisach. 

§ 6. Organizatorzy zgromadzenia lub manifestacji 
mają obowiązek ścisłego współdziałania z organami uczelni 
i wyznaczonymi przez te organy osobami dla zapewnienia 

ładu i porządku oraz ochrony mienia w czasie organizo
wania i trwania zgromadzenia lub manifestacji. 

§ 7. Organizatorzy odpowiadają przed organami 
uczelni za zgodność przebiegu zgromadzenia lub manife
stacji z przepisami prawa i statutem. 

g 8. W razie niepodporządkowania się uczestników 
zaleceniom mającym na celu zapewnienie prawidłowego 
przebiegu zgromadzenia lub manifestacji organizatorzy ma
ją obowiązek rozwiązania zgromadzenia lub manifestacji. 

§ 9. Jeżeli przebieg zgromadzenia lub manifestacji 
narusza przepisy Konstytucji, innych ustaw lub statutu, 
Rektor albo jego przedstawiciel po uprzedzeniu organiza
torów, rozwiązuje zgromadzenie lub manifestację. 

§ 10. Z chwilą zakończenia albo rozwiązania zgroma
dzenia lub manifestacji uczestnicy obowiązani są do opusz
czenia miejsca, w którym się one odbywały. 

§ 11. Przepisów niniejszych nie stosuje się do zebrań 
organizacji politycznych, zawodowych i społecznych działa
jących w Politechnice Warszawskiej oraz zebrań samorządu 
pracowniczego i studenckiego zwoływanych w trybie okreś
lonym w statutach lub regulaminach tych organizacji lub 
samorządów. 
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Z a ł ą c z n i k nr 8 
(do art. 44 § 3 i art. 60 § 2 
statutu PW) 

Z A S A D Y DZIAŁANIA ORGANÓW K O L E G I A L N Y C H 
POLITECHNIKI W A R S Z A W S K I E J 

-

§ 1. Niniejsze zasady określają tryb prac Senatu, rad 
wydziałów i rad instytutów kierunkowych, zwanych dalej 
organami kolegialnymi. 

§ 2. Organy kolegialne obradują na posiedzeniach 
zwyczajnych i nadzwyczajnych. 

§ 3.1. Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W razie 
nieobecności Rektora na posiedzeniu Senatu obradom prze
wodniczy prorektor. W przypadku przewidzianym w art. 48 
pkt 5 statutu Rektor powierza przewodniczenie obradom 
prorektorowi. 

2. Do przewodniczenia obradom rad wydziałów 
i rad instytutów kierunkowych przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 

§ 4.1. Posiedzenie zwyczajne Senatu zwołuje Rektor 
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyjątkiem przerwy 
wakacyjnej. 

2. Posiedzenie nadzwyczajne Senatu zwołuje 
Rektor: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek co najmniej 1/5 członków Senatu, 
3) na wniosek dziekanów co najmniej połowy wydziałów. 

§ 5.1. Posiedzenie zwyczajne rady wydziału zwołuje 
dziekan nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, z wyjątkiem 
przerwy wakacyjnej. 

2. Posiedzenie nadzwyczajne rady wydziału zwołuje 
dziekan: 

1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek co najmniej 1/5 członków rady wydziału, 
3) na wniosek Rektora. 

§ 6.1. Zwołanie posiedzenia zwyczajnego organu kole
gialnego dokonuje przewodniczący danego organu przez 
wysłanie do wszystkich członków tego organu oraz osób 
stale biorących udział w jego posiedzeniach z głosem do
radczym imiennych zawiadomień określających dokładny 
termin i miejsce posiedzenia oraz projekt porządku obrad. 

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projek
cie porządku obrad zwoływanego posiedzenia wywiesza się 
na tablicy ogłoszeń danego organu kolegialnego. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny 
zostać dokonane nie później niż na tydzień przed terminem 
posiedzenia. 

§ 7.1. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego 
ustala przewodniczący organu kolegialnego. 

2. Projekt porządku obrad obejmuje: 
a) sprawy określone przez dany organ kolegialny na jego 

poprzednich posiedzeniach, 
b) sprawy zgłoszone przewodniczącemu organu kolegial

nego w pisemnym wniosku złożonym przez co naj
mniej 1/5 członków danego organu kolegialnego nie 
później niż na 10 dni przed terminem posiedzenia, 

c) sprawy wprowadzone przez przewodniczącego organu 
kolegialnego. 

3. Przewodniczący organu kolegialnego jest odpo
wiedzialny za wprowadzenie we właściwym czasie do pro
jektu porządku obrad spraw, które powinny być rozpa -
trzone przez ten organ. 
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§ 8.1. Organy kolegialny ustala porządek obrad posie
dzenia zwyczajnego. 

2. Nieumieszczenie w porządku obrad spraw obję
tych projektem porządku obrad może nastąpić jedynie 
w wyniku uchwały podjętej bezwzględną większością gło
sów. 

3. Organ kolegialny może umieścić w porządku 
obrad sprawy wniesione przez członków tego organu a nie 
objęte projektem porządku obrad. 

§ 9.1. Do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organu 
kolegialnego stosuje się odpowiednie postanowienia § 6. 

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia 
organu kolegialnego powinien być złożony na piśmie do 
przewodniczącego danego organu. 

3. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia or
ganu kolegialnego określa przewodniczący tego organu. 
Zwołując nadzwyczajne posiedzenie organu kolegialnego na 
wniosek członków danego organu, przewodniczący organu 
określa porządek obrad zgodnie z treścią wniosku. 

4. Termin nadzwyczajnego posiedzenia organu ko
legialnego ustala przewodniczący tego organu, przy czym 
termin posiedzenia nadzwyczajnego zwoływanego na wnio
sek członków tego organu nie może przypadać później niż 
w czternaście dni od daty złożenia wniosku. 

§ 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prze
wodniczący organu kolegialnego może, z własnej inicjaty
wy, zwołać posiedzenie nadzwyczajne tego organu bez za
chowania wymagań określonych w § 6 ust. 1 i 3. 

§ 11.1. Przewodniczący organu kolegialnego czuwa nad 
prawidłowym tokiem obrad i realizacją porządku obrad. 

2. Dyskusja nad danym punktem porządku obrad 
nie może być zamknięta przed wysłuchaniem wszystkich 

członków organu kolegialnego, którzy zgłosili się do tej 
dyskusji. 

3. Przełożenie obrad nad niewyczerpaną częścią po
rządku obrad nie jest uważane za ich zakończenie i wy
znaczenie nowego terminu, lecz za przerwę w obradach. 
Czas trwania przerwy określa organ kolegialny. 

§ 12. Poszczególne sprawy są referowane przez tych 
członków organu kolegialnego, którzy wnosili o ich umiesz
czenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje prze
wodniczący organu kolegialnego lub osoba przez niego 
wskazana. 

§ 13.1. Organy kolegialne podejmują uchwały w spra
wach merytorycznych i w sprawach proceduralnych. 

2. Uchwała jest uchwałą w sprawie proceduralnej, 
jeżeli z jej treści wynika, że wiąże ona wyłącznie członków 
danego organu koegialnego i tylko na czas danego posie
dzenia. 

§ 14.1. Uchwały poza wyjątkami określonymi w ust. 2, 
są podejmowane w głosowaniu jawnym. 

2. W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały: 
1) w sprawach personalnych, 
2) na zarządzenie przewodniczącego, 
3) na wniosek członka organu kolegialnego, poparty w 

głosowaniu przez co najmniej 1/5 członków tego organu. 
§ 15. Uchwała obejmująca więcej niż jedną decyzję 

może być głosowana łącznie, jeżeli nie sprzeciwi się temu 
co najmniej 1/5 obecnych na posiedzeniu członków organu 
kolegialnego. 

§ 16.1. Do podjęcia uchwały organu kolegialnego ko
nieczna jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków tego organu, jeżeli przepis szczególny nie wy
maga wyższego kworum. 
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2. Uchwały w sprawach merytorycznych organ ko
legialny podejmuje bezwzględną większością głosów, jeżeli 
przepis szczególny nie przewiduje wyższych wymogów. 

3. Uchwały w sprawach proceduralnych organ ko
legialny podejmuje zwykłą większością głosów, o ile prze
pis szczególny nie stanowi inaczej. 

4. Uchwały w sprawach wniesionych, nie objętych 
projektem porządku obrad, mogą być podejmowane jedynie 
na zwyczajnych posiedzeniach organów kolegialnych, o ile 
zostaną łącznie spełnione następujące warunki: 
1) na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2/3 członków 

danego organu kolegialnego, 
2) co najmniej 2/3 biorących udział w posiedzeniu człon

ków danego organu kolegialnego wyrazi zgodę na prze
prowadzenie głosowania. 

§ 17.1. Ilekroć w statucie jest mowa o podjęciu uchwa
ły zwykłą większością głosów, należy przez to rozumieć, 
że do podjęcia uchwały niezbędne jest, by liczba głosów 
za podjęciem uchwały była większa od liczby głosów prze
ciwnych, niezależnie od liczby osób które wstrzymały się 
od głosu. 

2. Ilekroć w statucie jest mowa o podjęciu uchwały 
bezwzględną większością głosów, należy przez to rozumieć, 
że do podjęcia uchwały niezbędne jest, by za podjęciem 
uchwały głosowało więcej niż 1/2 obecnych na posiedzeniu 
członków organu kolegialnego. 

§ 13.1. Członkowie organów kolegialnych mają prawo 
występowania z interpelacjami do przewodniczących tych 
organów. 

2. Przewodniczący organu kolegialnego lub osoba 
przez niego upoważniona ma obowiązek odpowiedzieć na 
interpelację na najbliższym posiedzeniu danego organu. 

3. Organ kolegialny może — z własnej inicjatywy 
lub na wniosek przewodniczącego organu — powołać ko
misję do zbadania sprawy będącej przedmiotem interpe
lacji. 

§ 19.1. Senat powołuje stałe komisje określone w art. 44 
§ 2 statutu. 

2. Organy kolegialne mogą powoływać komisje do
raźne do określonych zadań. Komisja doraźna nie może 
być powołana na czas dłuższy niż do końca kadencji orga
nu, który ją powołał. 

3. Komisje są powoływane do wszechstronnego ba
dania spraw będących przedmiotem ich działalności i przy
gotowywania dla potrzeb organów kolegianych materiałów 
i informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji przez 
te organy. 

4. Organy kolegialne ustają szczegółowe zadania, 
a także tryb działania komisji. 

5. Skład komisji ustalają organy kolegialne w dro
dze wyboru. 

6. W skład komisji mogą wchodzić, obok członków 
danych organów kolegialnych, także inne osoby. 

§ 20. Obrady organów kolegialnych są protokołowane. 

§ 21.1. Uchwały i protokoły obrad organów kolegialnych: 
są jawne dla wszystkich członków społeczności akademic
kiej Politechniki Warszawskiej. 

2. Przewodniczący organów kolegialnych są obo
wiązani zagwarantować osobom określonym w ust. 1 dostęp 
do uchwał i protokołów obrad. 

3. Nie mogą być udostępnione części protokołów 
obrad objęte tajemnicą państwową bądź służbową, jeżeli 
osoba domagająca się dostępu do protokołu nie ma nie
zbędnych uprawnień. 
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§ 22. Przewodniczący organów kolegialnych publikują 
komunikaty informujące społeczność akademicką o podję
tych uchwałach oraz o przebiegu prac nad problemami 
istotnymi dla członków tej społeczności. 

§ 23. Każdy organ kolegialny może, nie naruszając n i 
niejszych zasad, uchwalić własny regulamin pracy. 

Z a ł ą c z n i k nr 9 
(do art. 77 statutu PW) 

-

R E G U L A M I N 
W Y B O R U R E K T O R A I PROREKTORÓW POLITECHNIKI 

W A R S Z A W S K I E J 

Wybory Rektora 

§ 1. Listę kandydatów na stanowisko Rektora otwiera 
przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej po zakoń
czeniu wyboru elektorów, ustalając jednocześnie datę zamk
nięcia listy oraz datę wyborów Rektora. Lista nie może 
być zamknięta przed upływem pięciu dni od jej otwarcia. 
Od zamknięcia listy do dnia wyborów Rektora nie może 
upłynąć mniej niż siedem dni. 

§ 2. Prawo zgłaszania kandydata na Rektora przysłu
guje elektorom. Elektor zgłasza kandydata na Rektora 
przewodniczącemu uczelnianej komisji wyborczej na piś
mie. 

§ 3. Przez cały czas otwarcia listy kandydatów prze
wodniczący uczelnianej komisji wyborczej lub w jego imie
niu inny członek tej komisji przyjmuje zgłoszenia w miej-
cu wyznaczonym przynajmniej przez dwie godziny dzien
nie z wyjątkiem dni świątecznych. 

§ 4. Nazwisko każdego zgłoszonego kandydata na Rek
tora jest podawane niezwłocznie do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń uczelnianej komisji wyborczej. 

§ 5. Po wpłynięciu zgłoszenia przewodniczącej uczel
nianej komisji wyborczej zwraca się do kandydata o wy
rażenie na piśmie zgody na kandydowanie. 
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§ 6. W razie niemożności skontaktowania się ze zgło
szonym kandydatem przewodniczący uczelnianej komisji 
wyborczej wzywa zgłaszającego elektora do przedstawienia 
pisemnej zgody kandydata. 

§ 7. O wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na kandydo
wanie podaje się informację w sposób przewidziany w § 4. 
Następnego dnia po zamknięciu listy uczelniana komisja 
wyborcza ogłasza listę zgłoszonych osób, które wyraziły 
zgodę na kandydowanie oraz listę zgłoszonych osób, które 
zgody nie wyraziły lub od których zgody nie uzyskano. 

§ 8. W okresie między ogłoszeniem listy osób kandy
dujących na stanowisko Rektora a dniem wyborów uczel
niana komisja wyborcza organizuje spotkania przedwybor
cze z kandydatami na Rektora oraz podaje do publicznej 
wiadomości dane charakteryzujące kandydatów. 

§ 9. W posiedzeniu wyborczym kolegium elektorów mo
gą brać udział wyłącznie elektorzy oraz członkowie uczel
nianej komisji wyborczej, bez prawa głosu, jeżeli nie są 
elektorami. 

§ 10. Posiedzenie wyborcze otwiera przewodniczący 
uczelnianej komisji wyborczej, który: 
a) przedstawia elektorom listę zgłoszonych kandydatów, 

którzy wyrazili zgodę na kandydowanie — spośród któ
rych kolegium elektorów dokonuje wyboru Rektora, 

b) stwierdza prawomocność zebrania po sprawdzeniu speł
nienia wymagań określonych w § 9 i § 12, 

c) przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór przewod
niczącego kolegium elektorów spośród elektorów nie 
kandydujących na stanowisko Rektora, 

d) po przeprowadzeniu wyboru przewodniczącego kolegium 
elektorów przekazuje mu przewodnictwo posiedzenia. 

§ 11. Przed przystąpieniem do wyborów Rektora prze
wodniczący posiedzenia przeprowadza w głosowaniu jaw-
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nym wybór spośród elektorów nie kandydujących na sta
nowisko Rektora: 
a) dwóch zastępców przewodniczącego kolegium elekto

rów, 
b) komisji skrutacyjnej w składzie 5 osób, 
c) przewodniczącego komisji skrutacyjnej spośród jej 

członków, 
d) sekretarza zebrania. 

§ 12. Do ważności wyborów niezbędna jest obecność 
w czasie głosowania 2/3 składu kolegium elektorów. 

§ 13. Wybór następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględ
ną większością głosów elektorów obecnych w czasie głoso
wania. 

§ 14. Głosowanie przeprowadza się na kartach do gło
sowania na których zamieszczona jest lista kandydatów 
w porządku alfabetycznym oraz numer głosowania. 

§ 15. Głos na danego kandydata oddawany jest przez 
jednoznaczne wyróżnienie jego nazwiska na karcie do gło
sowania. Sposób wyróżnienia określa przewodniczący po
siedzenia. 

§ 16. Z każdego głosowania komisja skrutacyjna spo
rządza protokół, podpisany przez wszystkich członków ko
misji. 

§ 17. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji 
skrutacyjnej. 

§ 18. Głos uważa się za nieważny jeżeli: 
a) numer głosowania na karcie nie jest właściwy, 
b) na karcie wyróżnione jest więcej niż jedno nazwisko 

kandydata, 
c) sposób wyróżnienia na karcie jest niewłaściwy lub 

niejednoznaczny. 
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§ 19. Jeżeli w glosowaniu żaden z kandydatów nie uzys
ka większości glosób określonej w § 13, głosowanie powta
rza się przy zastosowaniu następujących zasad: 
a) jeżeli kandydatów jest więcej niż pięciu, następne 

głosowanie odbywa się na pięciu kandydatów, którzy 
w poprzednim glosowaniu uzyskali największą liczbę 
głosów, 

b) jeżeli kandydatów jest czterech lub pięciu, następne 
głosowanie odbywa się na trzech kandydatów, którzy 
w poprzednim głosowaniu uzyskali największą liczbę 
głosów, 

c) jeżeli jest trzech kandydatów, następne głosowanie od
bywa się na dwóch kandydatów, którzy w poprzednim 
głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów, 

d) jeżeli w głosowaniu kilku kandydatów uzyskało jedna
kową liczbę głosów i wskutek tego nie można określić, 
których pięciu, trzech lub dwóch kandydatów (lit. a, 
b, c) uzyskało największą liczbę głosów, liczba kandy
datów biorących udział w następnym głosowaniu (lit. a, 
b, c) zostaje odpowiednio zwiększona, 

e) jeżeli jest dwóch kandydatów, głosowanie powtarza się 
na tych samych kandydatów, 

f) jeżeli jest jeden kandydat, głosowanie powtarza się 
na tego samego kandydata. 

§ 20. Jeżeli w następnym głosowaniu żaden z kandyda
tów nie uzyska większości głosów określonej w 8 13 to: 
a) gdy głosowanie było powtórzeniem głosowania na 

dwóch kandydatów (§ 19 lit. e) lub jednego kandy
data (8 19 lit. f) •— głosowanie zostaje zakończone. 

b) w pozostałych przypadkach głosowanie powtarza się 
przy zastosowaniu zasad określonych w 8 19 lit. a-f. 

8 21. Jeżeli w kolejnym głosowaniu żaden z kandydatów 
nie uzyska większości głosów określonej w 8 13, kon-
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tynuuje się postępowanie zgodnie z g 20 lit. a, b aż do 
wyboru Rektora lub zakończenia głosowania (8 20 lit. a). 

8 22. Jeżeli po kolejnych dwóch głosowaniach na tych 
samych kandydatów nie nastąpi zmniejszenie liczby kan
dydatów zgodnie z 6 19 z listy kandydatów wykreśla się 
osoby, które otrzymały najmniejszą jednakową liczbę gło
sów. Jeżeli wszyscy kandydaci uzyskali jednakową liczbę 
głosów — głosowanie zostaje zakończone. 

8 23. Przed każdym kolejnym głosowaniem przewodni
czący posiedzenia podaje do wiadomości aktualną listę kan
dydatów oraz numer kolejnego głosowania. Komisja skru
tacyjna dostarcza elektorom uaktualnione karty do głoso
wania. 

8 24. Przewodniczący zamyka posiedzenie wyborze ko
legium elektorów w przypadku: 
a) wyboru Rektora, 
b) zakończenia glosowania (6 20 lit. a, § 21, 8 22), 
c) braku w czasie głosowania quorum przewidzianego w 

§ 12. 
8 25. W wypadku określonym w 8 24 lit. c uczelniana 

komisja wyborcza zwołuje następne posiedzenie kole
gium elektorów w celu kontynuowania wyborów. 

§ 26. W wypadku określonym w 8 24 lit. b uczelniana 
komisja wyborcza zwołuje następne posiedzenie kolegium 
elektorów w celu kontynuowania wyborów. 

§ 27. Z posiedzenia kolegium elektorów sporządza się 
protokół, przedstawiający przebieg posiedzenia i jego osta
teczny wynik. Załącznikami do protokołu są protokoły gło
sowań sporządzane przez komisję skrutacyjną (8 1'6). 

8 28. Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz, a pod
pisują go przewodniczący posiedzenia, przewodniczący ko
misji skrutacyjnej oraz sekretarz. Przewodniczący posie
dzenia przekazuje protokół ustępującemu Rektorowi. 
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§ 29. O dokonanym wyborze Rektora przewodniczący 
kolegium elektorów powiadamia niezwłocznie ministra 
sprawującego nadzór nad Politechniką Warszawską. 

§ 30. We wszystkich sprawach dotyczących procedury 
wyborczej, a nie uregulowanych statutem i regulaminem, 
decyduje kolegium elektorów zwykłą większością głosów.' 

Wybory prorektorów 

§ 31. Uczelniana komisja wyborcza zwołuje w porozu
mieniu z Rektorem-elektem posiedzenie kolegium elektorów 
w celu dokonania wyboru prorektorów. Listę zgłoszonych 
przez Rektora-elekta kandydatów na prorektorów ogłasza 
uczelniana komisja wyborcza. Od ogłoszenia listy do dnia 
wyborów nie może upłynąć mniej niż siedem dni. 

§ 32. Posiedzenie Kolegium elektorów dla wyboru pro
rektorów odbywa się pod przewodnictwem przewodniczą
cego kolegium elektorów lub — w razie jego nieobecności — 
jednego z jego zastępców. 

§ 33. Posiedzenie kolegium elektorów dla wyboru pro
rektorów odbywa się zgodnie z postanowieniami § 9, § 11 
lit. b-d, § 12, § 13, § 16, § 17, 8 25, 8 27, 8 30. 

8 34. Głosowanie na każdego zgłoszonego przez Rektora-
elekta kandydata na prorektora przeprowadza się jeden 
raz. Jeżeli kandydat nie uzyska większości głosów wyma
ganej w 8 13, uczelniana komisja wyborcza zwołuje na
stępne posiedzenie kolegium elektorów dla przeprowadze
nia głosowania na następnego kandydata zgłoszonego przez 
Rektora-elekta. 

Z a ł ą c z n i k nr 10 
(do art. 162 § 3 statutu PW) 

* 

Z A S A D Y P R Z E P R O W A D Z A N I A K O N K U R S U 

8 1.1. Konkurs na stanowisko profesora i docenta ogła
sza Rektor. 

2. Konkurs na inne stanowiska nauczycieli akade
mickich zatrudnianych na wydziale ogłasza dziekan. 

3. Konkurs na inne stanowiska nauczycieli akade
mickich zatrudnianych w instytucie kierunkowym lub w in
stytucie międzywydziałowym ogłasza dyrektor instytutu. 

4. Konkurs na stanowiska nauczycieli akademickich 
zatrudnianych w studium międzywydziałowym ogłasza kie
rownik studium. 

5. Konkurs na stanowiska nauczycieli akademickich 
zatrudnianych w systemie biblioteczno-informaeyjnym ogła
sza dyrektor Biblioteki Głównej. 

§ 2.1. Organy wskazane w § 1 pkt 1—3 ogłaszają kon
kurs na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, 
w której nauczyciel akademicki ma być zatrudniony. 

2. Ogłoszenie konkursu następuje przez: 
1) wywieszenie stosownej informacji na tablicy informa

cyjnej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, 
na tablicy jednostki organizacyjnej, w której ma być 
zatrudniony pracownik, a w miarę potrzeby — na 
tablicach informacyjnych innych jednostek organiza
cyjnych Politechniki Warszawskiej, 

2) wysłanie, w miarę potrzeby, zawiadomień do szkół 
wyższych i innych instytucji naukowych, 
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3) zamieszczenie, w miarę potrzeby, ogłoszeń w piśmie 
codziennym poczytnym na terenie całego kraju lub 
stosownym czasopiśmie specjalistycznym. 

3. Ogłoszenie o konkursie powinno określać wyma
gania, którym powinien odpowiadać kandydat oraz wymie
niać dokumenty, których złożenie jest niezbędne. 

§ 3.1. Organ ogłaszający konkurs powołuje komisję kon- I. 
kursową i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzi 3—5 nau
czycieli akademickich będących specjalistami w danej dzie
dzinie nauki lub techniki, zatrudnionych na stanowiskach 
co najmniej równorzędnych ze stanowiskiem obsadzanym 
w wyniku konkursu, przyszły bezpośredni kierownik za
trudnianego, a jeżeli konkurs dotyczy zatrudnienia w in
stytucie wydziałowym — również dyrektor lub zastępca 
dyrektora tego instytutu. 

§ 4.1. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury 
zgłoszone na konkurs po przeprowadzeniu rozmów z kan
dydatami oraz po zapoznaniu się z przedstawioną doku
mentacją. 

2. Komisja bądź stwierdza, że żaden z kandydatów 
nie spełnia stawianych wymagań, bądź rekomenduje okreś
lonego kandydata do zatrudnienia. 

3. Z prac komisji konkursowej sporządza się pro
tokół. 

§ 5. Senat na wniosek Rektora może uchwalić regu
lamin określający szczegółowy tryb działania komisji kon
kursowej. 

-

Z a ł ą c z n i k nr 11 
(do art. 197 § 1 statutu PW) 

W Y K A Z JEDNOSTEK O R G A N I Z A C Y J N Y C H 

Wydziały 
Wydział Architektury 
— Instytut Architektury i Planowania Wsi 
— Instytut Podstaw Rozwoju Architektury 
— Instytut Projektowania Architektonicznego 
— Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 
Wydział Chemiczny 
— Instytut Chemii Podstawowej 
— Instytut Technologii Nieorganicznej 
— Instytut Technologii Organicznej 
— Instytut Technologii Tworzyw Sztucznych 
Wydział Elektroniki 
— Instytut Automatyki 
— Instytut Informatyki 
— Instytut Podstaw Elektroniki 
— Instytut Radioelektroniki 
— Instytut Technologii Elektronowej 
— Instytut Telekomunikacji 
Wydział Elektryczny 
— Instytut Elektroenergetyki 
— Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Miernictwa 

Elektrycznego 
— Instytut Maszyn Elektrycznych 
— Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej 
— Instytut Wysokich Napięć 
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 
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— Instytut Fizyki 
— Instytut Matematyki 
Wydział Geodezji i Kartografii 
— Instytutu Fotogrametrii i Kartografii 
— Instytut Geodezji Gospodarczej 
— Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geode

zyjnej 
— Instytut Poligrafii 

Wydział Inżynierii Lądowej 
— Instytut Dróg i Mostów 
— Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich 
— Instytut Przemysłu Budowlanego 
— Instytut Technologii i Organizacji Produkcji Bu

dowlanej 

Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 
— Instytut Inżynierii Środowiska 
— Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji 
— Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wod

nego 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
— Instytut Techniki Cieplnej 
— Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stoso

wanej 
Wydział Mechaniczny Technologiczny 
— Instytut Budowy Sprzętu Mechanicznego 
— Instytut Mechaniki Technicznej 
— Instytut Organizacji Zarządzania 
— Instytut Technologii Bezwiórowych 
— Instytut Technologii Mechanicznej 
Wydział Mechaniki Precyzyjnej 
— Instytut Automatyki Przemysłowej 

— Instytut Budowy Sprzętu Precyzyjnego i Elektro
nicznego 

— Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych 
i Optycznych 

— Instytut — Centrum Uczelniano-Przemysłowe Me
trologii i Systemów Pomiarowych 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 
— Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich 
— Instytut Podstaw Budowy Maszyn 
— Instytut Pojazdów 
Wydział Budownictwa i Maszyn Rolniczych (wydział 

zamiejscowy w Płocku) 
— Instytut Budownictwa Rolniczego i Komunalnego 
— Instytut Chemii 
— Instytut Maszyn i Urządzeń Rolniczych 

II. Instytuty kierunkowe 
Instytut Inżynierii Chemicznej 
Instytut Inżynierii Materiałowej 
Instytut Transportu 

III. Instytut międzywydziałowy 
Instytut Nauk Ekonomiczno-Społecznych 

IV. Studia międzywydziałowe 
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 
Studium Wojskowe 

V. Biblioteka główna 
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej 
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