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WPROWADZENIE 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje dzia ania kierownictwa Uczelni w pierwszym roku kadencji 
w adz akademickich 2005-2008. Istotn  okoliczno ci  determinuj c  warunki, w których rozpocz a
si  ta kadencja, by o wej cie w ycie nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wy szym z dnia 27 lipca 
2005 r. Ustawa na o y a na Uczelni  obowi zek uchwalenia nowego statutu do dnia 30.06.2006 r. W 
pierwszym roku kadencji prowadzono zatem intensywne prace nad now  „konstytucj ” Politechniki 
Warszawskiej, opieraj c si  na dotychczasowych uchwa ach Senatu o charakterze strategicznym (np. 
uchwa a nr 132/XLV/2004 Senatu PW z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie za o e  do „Strategii 
Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2015”). Brano równie  pod uwag  wspó czesne
uwarunkowania i przes anki rozwojowe zwi zane z Procesem Bolo skim i wspó prac  europejsk ,
zmianami na krajowym i mi dzynarodowym rynku edukacji wy szej, a tak e z konieczno ci
wdro enia systemów zapewnienia jako ci oraz zintensyfikowania transferu wiedzy i technologii do 
gospodarki. Przyj to, e nowy statut powinien zachowa  podstawowe w a ciwo ci ustrojowe Uczelni 
osi gni te ju  wcze niej na gruncie ustawy o szkolnictwie wy szym z 1990 roku, a wi c
demokratyczne zasady funkcjonowania, autonomi  i samorz dno  spo eczno ci akademickiej, a przy 
tym zapewni  warunki konkurencyjno ci na rynku krajowym i mi dzynarodowym. W dzia aniach na 
rzecz zwi kszania konkurencyjno ci, a wi c równie  w dzia aniach dotycz cych racjonalizacji 
kosztów, ochronie poddano sfer  spo eczn  oraz wszystko to, co wi e si  z dotychczasow  histori  i 
tradycj  Politechniki Warszawskiej. Wyrazem szacunku dla tej tradycji i woli jej kultywowania by o
ustanowienie Dnia Politechniki Warszawskiej1, po wieconego corocznie wydarzeniom akademickim, 
kulturalnym i sportowym, integruj cym rodowisko Uczelni. 

Poni ej przedstawiono g ówne dzia ania i rezultaty w obszarach kompetencji prorektorów i 
kanclerza, przywo uj c wybrane przepisy wewn trzne. Szczegó owy opis dzia a  i wska ników
charakteryzuj cych Uczelni  w pierwszym roku kadencji 2005-2008 zawarto w dalszych rozdzia ach
sprawozdania. 

STUDIA
W roku akademickim 2005/2006 Senat Politechniki Warszawskiej spe niaj c wymagania nowej 

ustawy - Prawo o szkolnictwie wy szym uchwali Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej2,
obowi zuj cy od r. ak. 2006/2007 dla wszystkich form studiów oraz Regulamin studiów 
podyplomowych w Politechnice Warszawskiej3, a tak e Zasady pobierania op at za wiadczone us ugi 
edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych op at4. Regulamin studiów wprowadza 
dwustopniowy, elastyczny, punktowy system studiów dla wszystkich form studiów stanowi c
kontynuacj  realizacji postanowie  Senatu z roku 1998. W ten sposób zostanie spe niony ca kowicie
jeden z podstawowych postulatów Procesu Bolo skiego. Podobnie, Regulamin studiów 
podyplomowych, stanowi uregulowanie prawne innego elementu Procesu Bolo skiego, jakim jest 
Long Live Learning. 

W roku akademickim 2005/2006 okre lono Zasady i tryb wydawania przez Politechnik
Warszawsk  odpisu dyplomu w t umaczeniu na j zyk obcy5. Absolwenci mog  wraz z dyplomem, 
którego drug  cz  stanowi suplement zwieraj cy opis odbytych studiów wg wzoru ustalonego przez 
Rad  Europy, otrzyma  odpis dyplomu w t umaczeniu na jeden z pi ciu j zyków: angielski, francuski, 
hiszpa ski, niemiecki, rosyjski. 

Pa stwowa Komisja Akredytacyjna podda a procedurze akredytacyjnej na Politechnice 
Warszawskiej kierunki: Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, 

1 Uchwa a nr 7/XLVI/2005 Senatu PW z dnia 26 pa dziernika 2005 r. w sprawie obchodów 90-lecia Politechniki 
Warszawskiej i ustanowienia Dnia Politechniki Warszawskiej 

2 Uchwa a nr 62/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w 
Politechnice Warszawskiej 

3 Uchwa a nr 86/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie  uchwalenia Regulaminu studiów 
podyplomowych w Politechnice Warszawskiej

4 Uchwa a nr 85/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad pobierania op at za wiadczone us ugi
edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych op at

5 Zarz dzenie nr 35 Rektora PW z dnia 7 pa dziernika 2005 r. w sprawie zasad i trybu wydawania przez Politechnik
Warszawsk  dodatkowego odpisu dyplomu uko czenia studiów w t umaczeniu na j zyk obcy
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Biotechnologia, Mechanika i Budowa Maszyn oraz  Ekonomia. Utworzono funkcje Pe nomocnika 
Rektora ds. Procesu Bolo skiego6, oraz Pe nomocnika Rektora ds. Jako ci Studiów i Akredytacji. 
Powsta y opracowania zmierzaj ce do stworzenia dokumentu stanowi cego opis systemu zapewnienia 
jako ci studiów w Politechnice Warszawskiej. W roku akademickim 2005/06 rozpocz to w ca ej 
Uczelni powszechn  akcj  ankietyzacji procesu dydaktycznego7 maj c  na celu zebranie, w drodze 
anonimowej ankiety studenckiej, opinii o sposobie prowadzenia zaj  dydaktycznych. W trosce o 
utrzymanie i podnoszenie poziomu kszta cenia Senat Politechniki Warszawskiej podj  uchwa  o 
zaj ciach uzupe niaj cych z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku8.

Na Wydziale Geodezji i Kartografii, we wspó pracy z Wydzia em Architektury, rozpocz to
kszta cenie studentów na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Za zgod  Senatu utworzono 
mi dzywydzia owe studia w j zyku angielskim Mechanical Engineering9. Senat wyrazi  równie
zgod  na utworzenie 27-go kierunku studiów w Uczelni – Zarz dzanie i In ynieria Produkcji na
Wydziale In ynierii Produkcji10.

Politechnika Warszawska przyst pi a do nowego programu Erasmus Mundus: European Master 
Programme w zakresie  Materials for Energy Storage and Conversion , koordynowanego w naszej 
Uczelni przez Wydzia  Chemiczny. Uczelnia zosta a przyj ta do stowarzysze  CESAER oraz 
ATHENS PROGRAMME. 

W Politechnice Warszawskiej odby o si  Seminarium pt. Dzie  Bolo ski w Politechnice 
Warszawskiej skierowane do nauczycieli akademickich odpowiedzialnych za przebieg procesu 
dydaktycznego, wspó organizowane przez Fundacj  Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencj
Programu SOCRATES. Samorz d Studentów PW zorganizowa Dni SOCRATES’a - spotkania 
informacyjno-dyskusyjne na temat Programu SOCRATES. 

NAUKA
Senat PW w dniu 22 lutego 2006 r. podj  uchwa 11 modyfikuj c  dotychczasowe zasady 

organizacji bada  naukowych w Politechnice Warszawskiej finansowanych ze rodków Uczelni 
przeznaczonych na dzia alno  badawcz . Nowelizacja dotyczy g ównie grantów rektorskich i polega na 
zmniejszeniu ich liczby przy ograniczeniu zakresu mo liwych celów. Zaoszcz dzone rodki 
przeznaczono na Uczelniane Programy Badawcze, które s  now  kategori  du ych projektów 
stanowi cych wspólne przedsi wzi cie naukowe kilku wydzia ów i zmierzaj  do integracji rodowiska 
naukowego Uczelni. W wyniku wprowadzonych zmian, zamiast 140 ma ych grantów rektorskich 
finansowanych w roku 2005, w 2006 r. przyznano tylko 29 ma ych (4.000-12.000 z ) grantów dla 
studenckich kó  naukowych oraz 9 du ych (75.000-130.000 z ) grantów wyselekcjonowanych spo ród
33 projektów zg oszonych do konkursu w ramach UPB i pozytywnie ocenionych przez Uczelnian  Rad
Nauki na podstawie z o onego wniosku oraz publicznej prezentacji na Seminarium UPB.  

Od chwili utworzenia Warszawskiego Konsorcjum Naukowego Politechnika Warszawska pe ni w 
nim wiod c  rol  koordynuj c mi dzy innymi przygotowanie i realizacj , w przypadku uzyskania 
finansowania przez MNiSzW, dwóch projektów: „Model funkcjonalny i biznesowy Warszawskiego 
Parku Technologicznego” oraz „Utworzenie Warszawskiego Centrum Mikro- i Nanotechnologii”. 

Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w naukowych przedsi wzi ciach s u cych 
rodowisku naukowemu nie tylko Warszawy, ale równie  ca ego kraju. PW wspó organizowa a, z 

Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Konferencj
„Polska w Programach Ramowych UE. Analiza uczestnictwa w 6.PR - przygotowania do 7.PR”, która 

6 Decyzja Rektora PW z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie powo ania Pe nomocnika Rektora ds. wdra ania Procesu 
Bolo skiego

7 Decyzja Rektora PW z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji procesu 
dydaktycznego w semestrze letnim w roku akademickim 2005/2006 

8  Uchwa a nr 78/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia zaj  uzupe niaj cych poziom 
wiedzy z matematyki i fizyki studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia 

9 Uchwa a nr 32/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wyra enia zgody na uruchomienie studiów 
angloj zycznych w zakresie Mechanical Engineering 

10 Uchwa a nr 31/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów na 
Wydziale In ynierii Produkcji 

11 Uchwa a nr 46/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie zasad organizacji bada  naukowych w 
Politechnice Warszawskiej finansowanych ze rodków Uczelni przeznaczonych na dzia alno  badawcz
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odby a si  25 kwietnia 2006 r. w PW z udzia em ok. 300 osób z ca ej Polski. PW wspólnie z 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy szego, Ambasad  Wielkiej Brytanii i Krajowym Punktem 
Kontaktowym zorganizowa a i by a gospodarzem Brytyjsko-Polskiego Seminarium „Do wiadczenia w 
zakresie transferu technologii i komercjalizacji bada ”, które odby o si  7 lipca 2006 r. z udzia em ok. 70 
osób przyby ych z uczelni technicznych, polskich platform technologicznych i centrów zaawansowanych 
technologii. Prezentacje by y przedstawione przez najbardziej do wiadczone o rodki transferu 
technologii w Wielkiej Brytanii.  

Na podkre lenie zas uguje wyra ne o ywienie dzia alno ci samorz dowej doktorantów inspirowanej 
i koordynowanej przez nowo wybran  Rad  Doktorantów PW. Rada Doktorantów zorganizowa a
Krajowy Zjazd Doktorantów, który odby  si  w dniach 22-23 pa dziernika 2005 r. w PW z udzia em
prawie 80 doktorantów z 60 polskich uczelni wy szych i instytutów PAN oraz przygotowa a
Konferencj  Naukowo-Techniczn  doktorantów i m odych naukowców „M odzi naukowcy wobec 
wyzwa  wspó czesnej techniki”, która odb dzie si  w dniach 25-27 wrze nia 2006 r. w Gmachu 
G ównym Politechniki Warszawskiej. Ponadto Rada Doktorantów przygotowa a i z o y a do Urz du 
Marsza kowskiego woj. mazowieckiego, z pro b  o sfinansowanie z funduszy strukturalnych, projekt 
utworzenia programu stypendialnego wspieraj cego innowacyjno  absolwentów PW kontynuuj cych 
nauk  na studiach doktoranckich.  

Odnotowano znacz cy rozwój w kontaktach z renomowanymi placówkami badawczymi Dalekiego 
Wschodu, w wyniku, których poszukiwane i definiowane s  nowe kierunki wspó pracy badawczej. W 
grudniu 2005 r. (Seul) i czerwcu 2006 r. (Warszawa) odby y si  wspólne seminaria Politechniki 
Warszawskiej i Korean Institute of Science and Technology (KIST), których g ównymi tematami by y
„Advanced Materials and Fuel Cell” i Robots and Microsystems” oraz „Recent Research Activities”. 
Zorganizowano równie  dwa seminaria ogólnouczelniane prezentuj ce propozycje wspó pracy 
naukowo-badawczej z National University of Singapore (NUS) oraz National Institute for Materials 
Science Tsukuba (NIMS), Japonia. NIMS zaprasza studentów 5 roku oraz s uchaczy studiów 
doktoranckich Politechniki do odbycia sta y naukowych w ramach programów badawczych 
realizowanych w International Center for Young Scientists. 

SPRAWY STUDENCKIE 
Studenci Politechniki Warszawskiej kolejny rok bardzo aktywnie uczestniczyli w yciu 

akademickim. Samorz d Studentów PW odegra  istotn  rol  w opracowaniu nowego regulaminu 
studiów oraz Statutu naszej uczelni. Spektakularnym sukcesem Samorz du by a organizacja i 
koordynacja Wielkiej Parady tegorocznych Juwenaliów Warszawskich, w której wzi o udzia  ponad 30 
uczelni stolicy. I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kó  Naukowych, Targi Pracy BEST, Targi Kó
Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK to przyk ady udanych i ciesz cych si  wielkim 
zainteresowaniem przedsi wzi  studenckich.  

Do kalendarza wydarze  artystycznych na sta e wpisa  si  cykl Wielka Muzyka w Ma ej Auli, w 
którego ramach odby o si  ju  31 koncertów, a kwietniowa warszawska prapremiera „Kandyda” L. 
Bernsteina zgromadzi a ponad 300 wykonawców i dwutysi czn  widowni . Równie  wielkim i 
porywaj cym widowiskiem by  czerwcowy koncert Zespo u Pie ni i Ta ca Politechniki Warszawskiej, 
który odby  si  w Sali Kongresowej PKiN z okazji jubileuszu 55-lecia Zespo u. Grudniowy Akademicki 
Przegl d Artystyczny GAPA, organizowany przez Samorz d Studentów PW, sta  si  jednym z 
najwa niejszych przegl dów twórczo ci studentów w Warszawie. Z obszaru kultury warto odnotowa
powstanie studenckiej orkiestry rozrywkowej „The Engineers Band”.  

Sportowcy Politechniki Warszawskiej w wielu dyscyplinach nale  do akademickiej czo ówki 
krajowej i europejskiej, a dru yna m skich siatkarzy zdoby a pi te miejsce w polskiej ekstraklasie, 
niezwykle skutecznie promuj c nasz  Uczelni . Dostrzegaj c znaczenie sportu i rekreacji oraz 
niedostatki naszej bazy w tym zakresie podj to decyzj  o rozpocz ciu prac nad projektem hali sportowej.

SPRAWY OGÓLNE
W zakresie spraw ogólnych, dotycz cych organizacji Uczelni, jej gospodarki, zatrudnienia, 

warunków pracy, wiadcze  socjalnych i wspó pracy z organizacjami zwi zkowymi, najwa niejszym 
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by o opracowanie nowego Statutu PW12, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wy szym.  

Dokonano zmian w strukturze administracji centralnej, polegaj ce m.in. na utworzeniu Biura 
Funduszy Strukturalnych13, Zespo u ds. Systemu Zarz dzania Jako ci  w Administracji14 i, po zniesieniu 
Biura ds. Promocji, Rekrutacji i Informacji, utworzenie Biura ds. Promocji oraz Biura ds. Przyj  na 
Studia15. Wdra anie systemu zarz dzania jako ci  w administracji centralnej i w jednostkach 
organizacyjnych Uczelni to jedno z zada  powo anego Pe nomocnika Rektora ds. Systemu Zarz dzania 
Jako ci  w Administracji16. Ponadto, przeprowadzono konkurs na stanowisko Kanclerza PW. 

Zgodnie z decyzj  Rektora z dnia 16 lutego 2006 r. w jednostkach organizacyjnych Uczelni i 
administracji centralnej przeprowadzony zosta  przegl d warunków pracy. Raport z tego przegl du
b dzie przedstawiony Rektorowi do dnia 20 grudnia 2006 r. przez powo an  w tej kadencji Rektorsk
Komisj  ds. Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej. Natomiast wspomaganie Rektora w 
dzia aniach zmierzaj cych do zapewnienia bezpiecze stwa w Uczelni jest g ównym zadaniem 
Rektorskiej Komisji ds. Bezpiecze stwa w Politechnice Warszawskiej.  

Realizuj c zalecenia wynikaj ce z Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pa dziernika
2002 r., zgodnie z decyzj  Rektora z dnia 19 czerwca 2006 r. w jednostkach organizacyjnych PW 
rozpocz y prac  zespo y ds. oceny minimalnych wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy w zakresie u ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Zespo y zako cz  prac  do 
30 listopada 2006 r., a dostosowanie maszyn nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. do minimalnych 
wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy powinno by  zrealizowane do 31 maja 2007 r. 

W ramach prac Rektorsko Zwi zkowego Zespo u ds. Pracowniczych, powo anego decyzj  z dnia 
30 wrze nia 2005 r., uzgodniono tre  Regulaminu zwi kszania wynagrodze  pracowników PW, który 
zosta  przyj ty przez Senat PW w formie uchwa y17. Ponadto, podpisane zosta o Porozumienie 
Rektora z Uczelnianymi organizacjami zwi zkowymi w sprawie realizacji w 2006 r. Programu 
Pracowniczego. Po raz trzeci przeprowadzono akcj  dodatkowych bada  medycznych dla 
pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej, finansowanych z bud etu Uczelni. 

W zakresie nadzoru nad gospodark  Uczelni monitorowano stan realizacji bud etu jednostek 
organizacyjnych. Do analizy sytuacji finansowej domów studenckich powo ano Zespó  Zadaniowy ds. 
Domów Studenckich18. Sprawy inwestycji budowlanych - bie cych i rozpatrywanych do realizacji w 
perspektywie zamierze  strategicznych - jak te  sprawy remontów, s  przedmiotem prac kierowanej 
przez Rektora Komisji ds. Rozwoju Podstawowej Bazy Materialnej Uczelni. Z zadaniem opracowania 
strategicznego programu inwestycyjnego Politechniki Warszawskiej powo ano Zespó  Zadaniowy19

oraz Zespó  Ekspertów20.
Wzorem ubieg ych kadencji kontynuowano w ramach Seminarium Uczelnianego przedstawianie i 

dyskutowanie zagadnie  wa nych dla Politechniki Warszawskiej i jej otoczenia, w tym koncepcje i 
projekty rozwojowe Uczelni.  

SZKO A NAUK TECHNICZNYCH I SPO ECZNYCH W P OCKU 
W okresie sprawozdawczym w Szkole Nauk Technicznych i Spo ecznych w P ocku zako czy  si

kilkuletni proces dostosowywania form i specjalno ci studiów do wymaga  rynku pracy.  

12 Uchwa a nr 93/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Warszawskiej 
13 Zarz dzenie nr 22 Rektora PW z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej
14 Zarz dzenie nr 12 Rektora PW z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej
15 Zarz dzenie nr 8 Rektora PW z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej
16 Decyzja Rektora PW z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie powo ania Pe nomocnika ds. Systemu Zarz dzania Jako ci  w 

Administracji
17 Uchwa a nr  34/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwi kszania

wynagrodze  pracowników Politechniki Warszawskiej
18 Decyzja Rektora PW z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie powo ania Zespo u Zadaniowego ds. domów 
studenckich 
19 Decyzja Rektora PW z dnia 7 marca 200 6r. w sprawie powo ania Zespo u Zadaniowego ds. Strategicznego Programu 

Inwestycyjnego PW
20 Decyzja Rektora PW z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powo ania Zespo u Ekspertów ds. Programu Odnowienia Gmachu 

G ównego i Terenu Centralnego PW 



9

Kontynuowano prace remontowe w obiektach dydaktycznych. Uzupe niono wyposa enie 
laboratoriów wszystkich kierunków studiów. 

Znacznie rozszerzono naukow  wspó prac  mi dzynarodow , g ównie dzi ki aktywnej 
dzia alno ci Centrum Doskona o ci CERED, utworzonemu na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i 
Petrochemii w 2004 r. 

Wzrost ogólnej aktywno ci naukowej Wydzia u Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii prze o y
si  na uzyskanie przez Wydzia  I kategorii w ramach oceny parametrycznej przeprowadzonej przez 
Komisj  Bada  na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki podczas ostatniej oceny jednostek 
naukowych.

ADMINISTRACJA CENTRALNA (AC) 
 W okresie sprawozdawczym nast pi a zmiana na stanowisku kanclerza i dzia ania administracji 
centralnej nale y rozpatrywa  w podziale na dwa etapy. W okresie 1.09.2005 r. - 23.03.2006 r. 
kanclerzem PW by  mgr in . Andrzej Bry a i zadaniami priorytetowymi dla Uczelni by y: doskonalenie 
systemu jako ci w AC, modernizacja systemu telekomunikacyjnego w Uczelni, Informatyzacja Uczelni, 
pozyskiwanie rodków na inwestycje ze róde  zewn trznych, w tym rodków strukturalnych UE. 

Od 24.03. 2006 r. kanclerzem PW jest dr in . S awomir Nowak i w tym okresie zadaniami 
priorytetowymi by y dzia ania maj ce na celu przystosowanie Uczelni do wspó czesnych gospodarczych 
standardów funkcjonowania. Za cele strategiczne w funkcjonowaniu administracji centralnej uznano: 
wdro enie systemu zarz dzania procesowego, opracowanie i wdro enie systemu prowadzenia 
projektów, tworzenie Centrów Us ug Wspólnych oraz wsparcie obs ugi procesów i projektów 
realizowanych w Uczelni nowymi rozwi zaniami technicznymi (informatycznymi i 
telekomunikacyjnymi). 

D enie do osi gni cia wyznaczonych celów zwi zane by o z uruchomieniem nast puj cych 
projektów: System informowania i monitorowania spraw w AC, System bud etowania i bie cej 
kontroli wykonania bud etu, System modelu kosztów i przychodów, przep ywów finansowych i 
wewn trznej kontroli finansowej, wdro enie Zintegrowanego Informatycznego Systemu 
wspomagaj cego Zarz dzanie Uczelni , wdro enie nowego systemu telekomunikacyjnego (razem z 
systemem zarz dzania zmian  w tym obszarze). 

Szczegó owy opis dzia alno ci administracji centralnej zawarto w rozdzia ach 7 i 8 Sprawozdania. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE   

1.1. PODSTAWY PRAWNE DZIA ALNO CI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  

Politechnika Warszawska jest publiczn  uczelni  akademick  o statusie uniwersytetu technicznego. 
Nawi zuje ona do tradycji powsta ego w roku 1826, staraniem Stanis awa Staszica, Instytutu 
Politechnicznego. Pod obecn  nazw  Uczelnia dzia a od 1915 r.  

Politechnika Warszawska w okresie sprawozdawczym dzia a a na podstawie nast puj cych aktów 
prawnych: 

Ustawa z 1920 r. o ustroju szkó  akademickich (Dz. U. nr 72 poz. 4940); 
Ustawa z dnia 12 wrze nia 1990 r. o szkolnictwie wy szym (Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó n. zm.); 
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z 
pó n. zm.) 
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 poz. 505 z pó n. zm.); 
Statut Politechniki Warszawskiej uchwalony w dniu 20 marca 1991 r. z pó n. zm. 
Statut Politechniki Warszawskiej uchwalony w dniu 28 czerwca 2006 r.  

Nadzór na dzia alno ci  Uczelni, w zakresie regulowanym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wy szym, sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego. 

Przedmiotem dzia alno ci Politechniki Warszawskiej jest: 
- kszta cenie studentów, 
- prowadzenie bada  naukowych w dziedzinie nauk technicznych, 
- kszta cenie kadry naukowej. 

Politechnika Warszawska prowadzi swoj  dzia alno  w Warszawie i w P ocku. W Warszawie 
Uczelnia sk ada si  z 16 wydzia ów, jednego kolegium, dwóch studiów ogólnouczelnianych, 
Mi dzywydzia owego Centrum Biotechnologii i Szko y Biznesu. W P ocku jeden wydzia  i jedno kolegium 
dzia aj  jako Szko a Nauk Technicznych i Spo ecznych.

1.2. SENAT POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  

REKTOR     

prof. dr hab. in . W odzimierz Kurnik 
PROREKTORZY 
ds. Nauki prof. nzw. dr hab. in . Tadeusz Kulik 
ds. Ogólnych     prof. nzw. dr hab. in . Roman Gawro ski 
ds. Studiów prof. dr hab. Franciszek Krok 
ds. Studenckich prof. nzw. dr hab. in . Andrzej Jakubiak 
ds. Szko y Nauk Technicznych i Spo ecznych w 
P ocku prof. nzw. dr hab. in . Jacek Kubissa 

DZIEKANI i DYREKTORZY KOLEGIÓW 
Wydzia  Architektury prof. nzw. dr hab. in . Maciej Kysiak 
Wydzia  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii prof. nzw. dr hab. in . Jacek Kubissa 
Wydzia  Chemiczny prof. dr hab. in . W adys aw Wieczorek 
Wydzia  Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr hab. in . Bogdan Galwas 
Wydzia  Elektryczny prof. dr hab. in . Stanis aw Wincenciak 
Wydzia  Fizyki prof. dr hab. Rajmund Bacewicz 

prof. dr hab. in . Kazimierz Czarnecki  Wydzia  Geodezji i Kartografii 
(do dnia 23.08.2006 r.) 
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Wydzia  In ynierii Chemicznej i Procesowej prof. dr hab. in . Jerzy Ba dyga 
Wydzia  In ynierii L dowej prof. dr hab. in . Grzegorz Jemielita 
Wydzia  In ynierii Materia owej prof. nzw. dr hab. in . Jerzy Szaw owski 
Wydzia  In ynierii Produkcji prof. dr hab. in . Krzysztof Santarek 
Wydzia  In ynierii rodowiska prof. nzw. dr hab. in . Zbigniew Kledy ski
Wydzia  Matematyki i Nauk Informacyjnych prof. dr hab. in . Zbigniew Lonc 
Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa prof. dr hab. in . Krzysztof K dzior 
Wydzia  Mechatroniki prof. nzw. dr hab. in . Krzysztof Lewenstein 
Wydzia  Samochodów i Maszyn Roboczych prof. dr hab. in . Jerzy Bajkowski 
Wydzia  Transportu prof. dr hab. in . Andrzej Chudzikiewicz 
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spo ecznych dr Irena Bielecka 
Kolegium Nauk Spo ecznych i Administracji prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska 

       
PRZEDSTAWICIELE PROFESORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH Z WYDZIA ÓW
i KOLEGIÓW 

Wydzia  Architektury prof. dr hab. in . Stefan Wrona 
Wydzia  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii prof. dr hab. in . Janusz Zieli ski
Wydzia  Chemiczny prof. dr hab. in . Jacek Kije ski
Wydzia  Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr hab. in . Józef Modelski 
Wydzia  Elektryczny prof. dr hab. in . Roman Barlik 
Wydzia  Fizyki prof. nzw. dr hab. Miros aw Karpierz 
Wydzia  Geodezji i Kartografii  prof. dr hab. in . Marcin Barlik 
Wydzia  In ynierii Chemicznej i Procesowej  prof. dr hab. in . Leon Grado
Wydzia  In ynierii L dowej prof. dr hab. in . Henryk Zobel 
Wydzia  In ynierii Materia owej prof. dr hab. in . Marcin Leonowicz 
Wydzia  In ynierii Produkcji  prof. nzw. dr hab. in . Tadeusz Krupa 
Wydzia  In ynierii rodowiska  prof. dr hab. in . Marek Mitosek 
Wydzia  Matematyki i Nauk Informacyjnych  prof. dr hab. Stanis aw Janeczko 
Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa prof. dr hab. in . Janusz Lewandowski 
Wydzia  Mechatroniki prof. dr hab. in . Tadeusz Pa ko
Wydzia  Samochodów i Maszyn Roboczych prof. dr hab. in . Jan Szlagowski 
Wydzia  Transportu  prof. nzw. dr hab. in . Miros aw Nader 
Kolegium Nauk Spo ecznych i Administracji prof. dr  hab. Ulrich Schrade 
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spo ecznych prof. dr hab. Józef Stawicki 

PRZEDSTAWICIELE POZOSTA YCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

dr in . Jan Barczyk dr in . Krzysztof Grochowski 
dr Krystyna Gutowska dr Bogdan Jasi ski
dr in . Boles aw Kuca dr in . Zdzis aw M cze ski 
dr in . Witold Mirski dr in . Teresa Ostrowska 
dr in . Janusz Sobieszcza ski mgr Danuta So tyska 
dr in . Dariusz Turlej dr inz. Zbigniew Wrzesi ski 
dr in . Jerzy Wyborski 

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI 

 mgr in . Tadeusz Byczot mgr in . Henryk G barski 
Gra yna Klimczewska mgr Zofia Milcarz 
mgr in . Stefan Przekopiak mgr in . Waldemar Sander 
Krystyna Sobieska  
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PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW  

do 14 grudnia 2005 r. od 15 grudnia 2005 r. 

mgr in . Agata Jó wicka                         mgr in . Rafa  Ruzik 

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW 

do 18 stycznia 2006 r. od 19 stycznia 2006 r. 

Przewodnicz cy Samorz du Studentów PW Maciej Ró acki Dariusz Ko oda
Przewod. Komisji Domów Studenckich Hubert Czerwi ski Przemys aw Nowakowski
Przewod. Komisji Dydaktycznej Arkadiusz Orczykowski  Karol W sik
Przewod.  Komisji Finansowo-Gospodarczej Filip Jaworski  Jerzy Kocerka 
Przewodnicz cy Komisja Kultury Bartosz Jab o ski  Kinga W zka 
Przewodnicz cy Komisji Socjalnej Mariusz Tokarski in . Mariusz Tokarski
Przewodnicz cy Komisji Sportu i Turystyki Ma gorzata Pracz Ma gorzata Pracz
Przewodnicz cy Komisji Zagranicznej Katarzyna Walkowicz  Marta Jezierska
Wolny senator  Konrad Muszy ski Joanna Dobek
Wolny senator ukasz Foretek S awomir Kwasiborski
Wolny senator Dariusz Ko oda Konrad Muszy ski
Wolny senator Marek Pluta Micha  Tetelewski
Wolny senator Krzysztof Zwoli ski Krzysztof Zwoli ski

OSOBY UCZESTNICE W POSIEDZENIACH SENATU Z G OSEM DORADCZYM 

Kanclerz mgr in . Andrzej Bry a (do 23.03.2006 r.)  
dr in . S awomir Nowak (od 24.03.2006 r.) 

Kwestor mgr Jadwiga Bajkowska 
Dyrektor Biblioteki G ównej mgr Jolanta St pniak
Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ” dr Zygmunt Trzaska Durski 
Przedstawiciel ZNP dr in . Andrzej Muster 

KOMISJE SENACKIE  
(stan na dzie  31 maja 2006 r.) 

Senacka Komisja do spraw Etyki Zawodowej 

Przewodnicz cy:  prof. dr hab. in . Roman Barlik 

Cz onkowie Senatu  
prof. in . dr hab. Jerzy Ba dyga prof. dr hab. in . Stefan Wrona 
mgr in . Waldemar Sander  

Osoby spoza Senatu 
prof. dr hab. in . Stanis aw Bia ousz prof. dr hab. in . Tadeusz Kaczorek 
prof. dr hab. in . Marek Dietrich prof. dr hab. in . Krzysztof Kasiura  
prof. dr hab. in . Zbigniew Dunajski prof. dr hab. in . Stanis aw Pisarczyk 
prof. dr hab. in . Jan Ebert prof. dr hab. Jan ebrowski 
prof. dr in . Andrzej Gomuli ski
prof. nzw. dr hab. in . Wies aw Grzesikiewicz  



13

Senacka Komisja do spraw Historii i Tradycji

Przewodnicz cy:  prof. nzw. dr hab. in . Miros aw Nader
   
Cz onkowie Senatu 
dr in . Jan Barczyk prof. nzw. dr hab. in . Maciej Kysiak 
prof. dr hab. in . Roman Barlik    dr in . Witold Mirski  
dr Irena Bielecka   Ma gorzata Pracz  - studentka 
dr in . Bogdan Jasi ski Kinga W zka – studentka 

Osoby spoza Senatu 
prof. nzw. dr hab. in . Jacek Czajewski dr hab. in . Wojciech Pi tkiewicz 
dr in . Zbigniew Dolecki  mgr in . Tadeusz Popo czyk  
prof. dr hab. in . Krzysztof Holejko dr in . Leszek Targowski 
mgr in . Micha  Jó wicki dr Zygmunt Trzaska Durski   
dr Teresa Kotaszewicz   dr Andrzej Ulmer 
dr Maria Królikowska prof. nzw. dr hab. in . Jan Zawada 
dr in . Andrzej Muster  
     

Senacka Komisja do spraw Kadr

Przewodnicz cy:  prof. dr hab. in . Marcin Barlik

Cz onkowie Senatu  
prof. dr hab. in . Andrzej Chudzikiewicz prof. nzw. dr hab. in . Jerzy Szaw owski  
prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska  prof. dr hab. in . Janusz Zieli ski  
prof. dr hab. in . Marek Mitosek  Konrad Muszy ski  - student  
prof. dr hab. in . Józef Modelski  Micha  Tetelewski -  student 
prof. dr hab. in . Tadeusz Pa ko    

Osoby spoza Senatu  
prof. dr hab. in . Zbigniew Brzózka 
dr Zygmunt Trzaska Durski 

prof. dr hab. Ireneusz Strza kowski  
prof. dr hab. in . Andrzej Teodorczyk 

prof. nzw. dr hab. in . Krzysztof Dyga prof. dr hab. in . Andrzej Tylikowski 
dr in . Zdzis aw Ga kowski prof. dr hab. Jacek Weso owski 
prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk (od 17.05.2006 r.) dr in . Jerzy Wojciechowski 
Alicja Jo ska prof. dr hab. in . Wojciech ó towski 
prof. dr hab. in . Kazimierz Miko ajuk mgr in . Wojciech Bury – doktorant 
prof. dr hab. in . Stanis aw Sieniutycz  

Senacka Komisja do spraw Nauki

Przewodnicz cy:  prof. dr hab. in . Leon Grado

Cz onkowie Senatu  
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz prof. dr hab. in . Krzysztof Santarek 
prof. dr hab. in .. Kazimierz Czarnecki   
(do dnia 23.08.2006 r.)  

prof. dr hab. Ulrich Schrade 

prof. dr hab. Stanis aw Janeczko dr in . Janusz Sobieszcza ski
prof. dr hab. in . Marcin Leonowicz Joanna Dobek -  studentka 
prof. dr hab. in . Tadeusz Pa ko Karol W sik -  student 

Osoby spoza Senatu 
prof. dr hab. in . Roman Doma ski  mgr Anna Tonakiewicz 
prof. dr hab. in . Zbigniew Florja czyk  prof. nzw. dr hab. in . Wojciech Wawrzy ski 
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Senacka Komisja do spraw Kszta cenia

Przewodnicz cy:  prof. dr hab. in . W adys aw Wieczorek

Cz onkowie Senatu 
dr in . Krzysztof Grochowski   mgr Danuta So tyska  
dr Krystyna Gutowska  dr in . Dariusz Turlej   
prof. nzw. dr hab. Miros aw Karpierz  dr in . Zbigniew Wrzesi ski   
prof. dr hab. in . Krzysztof K dzior   Joanna Dobek – studentka  
dr in . Zdzis aw M cze ski Marta Jezierska - studentka
prof. dr hab. in . Marek Mitosek Dariusz Ko oda - student
dr in . Teresa Ostrowska   Ma gorzata Pracz – studentka 
prof. dr hab. in . Krzysztof Santarek  Karol W sik - student
              
Osoby spoza Senatu  
dr in . Bogdan Dzier awski dr in . W adys aw Moniuk 
dr in . Wojciech Gilewski mgr Alicja Portacha 
prof. nzw. dr hab. in . Hieronim Jakubczak prof. dr hab. in . Gabriel Rokicki 
dr in . Anna Kossakowska dr in . Tadeusz Salamonowicz 
prof. dr hab. Alina Maciejewska prof. dr hab. in . Wojciech agan
prof. dr hab. in . Bohdan Macukow prof. nzw. dr hab. in . Sabina ebrowska- ucyk  
dr Marian Majchrowski  mgr in . Maciej Malski-Brodzicki – doktorant 
prof. nzw. dr hab. in . Jaros aw Mizera  

Senacka Komisja do spraw Wspó pracy z Zagranic

Przewodnicz cy:  prof. dr hab. in . Zbigniew Lonc 

Cz onkowie Senatu 
prof. dr hab. in . Jerzy Ba dyga prof. dr hab. Józef Stawicki 
prof. dr hab. in . Jerzy Bajkowski dr in . Dariusz Turlej 
prof. dr hab. in .. Kazimierz Czarnecki   
(do dnia 23.08.2006 r.)  

Marta Jezierska - studentka 

prof. dr hab. in . Stanis aw Janeczko Ma gorzata Pracz - studentka 
dr in . Boles aw Kuca  

Osoby spoza Senatu 
prof. dr hab. in . Jerzy Banaszek dr hab. Marek Maciejczak 
prof. dr hab. in . Urszula Doma ska- elazna prof. dr hab. Andrzej Michalski 
prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk dr Ma gorzata Rozbicka 
mgr Helena Jankowska dr in . Jerzy Sowa 
prof. dr hab. in . Andrzej Kra niewski mgr Jolanta St pniak 
prof. dr hab. in . Ma gorzata Kujawi ska prof. nzw. dr hab. in . Wies aw wi tnicki 
dr hab. Anna Lewandowska mgr in . Artur Badyda - doktorant 
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Lozia   

W zwi zku z ustaw  z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym, na posiedzeniu w dniu 
28 wrze nia 2005 r. Senat PW powo a

Komisj  Nadzwyczajn  do Opracowania Statutu Politechniki Warszawskiej
w sk adzie: 

Przewodnicz cy:  prof. nzw dr hab. in .  Roman Gawro ski  

Cz onkowie Senatu  
prof. dr hab. in . Jacek Kije ski dr in . Jerzy Wyborski  
Gra yna Klimczewska prof. dr hab. in . Janusz Zieli ski
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Osób Niepe nosprawnych dr in . Dariusz Radomski 
Rekrutacji na Studia dr in . Bohdan Utrysko 
Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych  prof. dr hab. Stanis aw Janeczko  
Systemu Zarz dzania Jako ci  w Administracji mgr in . Andrzej Bry a
Walki z Uzale nieniami dr in . Andrzej Pachuta 
Wdra ania Procesu Bolo skiego prof. dr hab. in . Andrzej Kra niewski
Studiów w J zyku Angielskim prof. dr hab. in . Teresa Zieli ska 

Powo ane przez Rektora zosta y: 
Rada Naukowa Centrum Transferu Technologii 
Rada ds. Muzeum Politechniki Warszawskiej, 
Rada Naukowa Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony rodowiska, 
Rada Programowa Oficyny Wydawniczej. 
Rada Mi dzywydzia owego Centrum Biotechnologii. 

W okresie sprawozdawczym Rektor PW wyda  38 zarz dze , 81 pisemnych
i rejestrowanych decyzji oraz 2 pisma okólne. 
         
1.4. ZMIANY ORGANIZACYJNE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ  

W okresie od 1.09.2005 r. do 31.08.2006 r. Senat PW wyrazi  zgod  na dokonanie nast puj cych 
zmian organizacyjnych: 

Na Wydziale Transportu nazw  Zak adu Sterowania Ruchem Lotniczym zmieniono na Zak ad
In ynierii Transportu Lotniczego; 
Na Wydziale In ynierii Produkcji w Instytucie Technologii Maszyn zniesione zosta y: 
Zak ad Technologii Maszyn, 
Zak ad Skrawania i Narz dzi, 
Zak ad Obrabiarek i Systemów Wytwarzania,  

a utworzono: 
Zak ad Automatyzacji i Robotyzacji Systemów Wytwarzania; 
Zak ad Obrabiarek i Obróbki Skrawaniem. 

Na Wydziale Mechatroniki zniesiono Zak ad Automatyki i Diagnostyki Procesów 
przemys owych, a utworzone zosta y: 

Zak ad Automatyki 
Zak ad Diagnostyki i Monitorowania Procesów. 

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych: 
- w Instytucie Systemów Elektronicznych zniesiono Zak ad Systemów Pomiarowych i 

Optoelektroniki, a utworzono: 
Zak ad Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych, 
Zak ad Sztucznej Inteligencji. 

- w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej zniesiono Zak ad Sterowania i Systemów, a 
utworzono:

Zak ad Sterowania Systemów, 
Zak ad Automatyki i In ynierii Oprogramowania; 

- w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki zniesiono Zak ad Uk adów Optoelektronicznych i 
Hybrydowych, a utworzono  

Zak ad Technologii Mikrosystemów i Materia ów Elektronicznych; 
W administracji centralnej dokonane zosta y nast puj ce zmiany: zniesione zosta o Biuro ds. 
Promocji i Informacji, a utworzone: 

- Biuro ds. Promocji i Informacji, 
- Biuro ds. Przyj  na Studia. 

Ponadto, w administracji centralnej utworzone zosta y: 
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2.2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 

Liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, wg stanu 
zatrudnienia na koniec 2004 i 2005 roku oraz w dniu 30.04.2006 r., przedstawiono w tabeli 2.2. Wynika z 
niej, e w dniu 30.04.2006 r. pracownicy posiadaj cy tytu  naukowy profesora lub stopie  naukowy 
doktora habilitowanego stanowili 22,2 %, adiunkci i starsi wyk adowcy 63,6 %, a asystenci, wyk adowcy 
i lektorzy 14,2 % ogó u nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej. 

W tabeli 2.3 zestawiono dane dotycz ce nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
profesorskich.

Na rys. 2.2 porównano liczb  osób mianowanych w Politechnice Warszawskiej na stanowisko 
profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w latach akademickich 2000/2001 – 2004/2005.  

Na rys. 2.3 i 2.4 przedstawiono graficznie struktur  wieku nauczycieli akademickich, zatrudnionych 
na odpowiednich stanowiskach w pe nym wymiarze czasu pracy.  

2.3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH NAUCZYCIELAMI 
AKADEMICKIMI 

W tabeli 2.4 przedstawiono dane dotycz ce zatrudnienia w dniu 31.12.2005 r. pracowników 
nieb d cych nauczycielami akademickimi z uwzgl dnieniem rodzaju jednostek zatrudniaj cych. Z danych 
w tabeli 2.4 wynika, e w Warszawie na wydzia ach by o zatrudnionych 50,2 % , a w administracji 
centralnej 34,6 % ogó u pracowników nieb d cych nauczycielami akademickimi. 

W tabeli 2.5 przedstawiono dane dotycz ce zatrudnienia w administracji centralnej.  

2.4.  ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKI     
WARSZAWSKIEJ 

Dane dotycz ce stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich i pracowników nieb d cych 
nauczycielami akademickimi na wydzia ach i w pozawydzia owych jednostkach dydaktycznych s
zawarte w tabeli 2. 6. 
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  Tabela 2.3.  Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz nadane tytu y
naukowe profesora 

1.10.2003 -
30.09.2004 

1.10.2004-
30.09.2005 

1.10.2005-
30.04.2006 

Mianowania na stanowisko profesora 63  57  42  
 w tym: profesora zwyczajnego 16  9  5  
             profesora nadzwyczajnego z tytu em 21  14  5  
             profesora nadzwyczajnego bez tytu u 26  34  32  
                      w tym:  na czas nieokre lony 15  9  18  
Nadane tytu y naukowe profesora 21  14  4  

Przej cia na emerytur  lub rent  profesorów i docentów *) 14  15  3  
w tym:  profesorów zwyczajnych 8  6  2  
             profesorów nadzwyczajnych z tytu em 2  5  0  
             profesorów nadzwyczajnych bez tytu u 4  4  1  

*) uwzgl dniono wyga ni cia mianowania z mocy prawa w zwi zku z osi gni ciem wieku emerytalnego i 
rozwi zania stosunku pracy na wniosek nauczycieli akademickich. 
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Rys. 2.2. Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w latach 2000/2001 – 
2004/2005. (prof. - profesor nadzwyczajny z tytu em naukowym profesora;   prof. nzw. - profesor nadzwyczajny 

nieposiadaj cy tytu u naukowego profesora.)

W okresie od 1.07.2005 r. do 31.08.2006 r. zmar o wielu zas u onych pracowników
Politechniki Warszawskiej, mi dzy innymi: 

prof. Zofia Zawadzka, prof. Zbigniew Z bek, prof. Andrzej Sukiennicki, prof. Kazimierz Michalik, 
prof. Jerzy Sado, prof. Jan Ró ycki, prof. Witold Szuman, prof. Jerzy So tan - doktor honoris causa
PW, prof. Tadeusz Rychter, dr hab. Krzysztof Osuch, prof. Jacek Stupnicki, prof. Zdzis aw Wójcik, 
prof. Zbigniew Reipert, prof. Ireneusz Strza kowski, prof. Zdzis aw Pawlak., prof. Kazimierz 
Czarnecki – Dziekan Wydzia u Geodezji i Kartografii 
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 Tabela 2.5.   Zatrudnienie w administracji centralnej 

Stan w dniu 
31.12.2004 r.

Stan w dniu 
31.12.2005 r.

Stan w dniu 
30.04.2006 r. 

Ró nica
IV.2006-XII.2004 Jednostka organizacyjna 

P N P N P N Liczba
etatów *) [%]

Kanclerz i zast pcy Kanclerza  4 0 4 0 4 0 0,00 0,00

Dzia y administracji centralnej **) 262 24 260 27 261 28 1,00 0,36

Obs uga techniczna uczelni 154 17 156 17 156 13 0,00 0,00

Obs uga studentów 145 12 152 11 148 9 1,50 0,98

RÓ NE - dzia alno  bytowa 76 12 64 8 64 7 -14,50 -21,48

               - inne 46 1 43 1 46 1 0,00 0,00

Razem administracja centralna 687 66 679 64 679 58 -12,00 -1,69
Inne jednostki w kosztach ogólnych lub 
w kosztach dydaktyki ***) 154 27 160 28 162 36 12,50 6,94

     O G Ó  E M 841 93 839 92 841 94 0,50 0,06

*) Zmiany stanu zatrudnienia cznie z pracownikami urlopowanymi - dla pracowników zatrudnionych w niepe nym 
wymiarze czasu zastosowano mno nik 0,5. 

**)  Wliczono jednostki podleg e Rektorowi: Inspektorat BHP, Centrum Wspó pracy Mi dzynarodowej, Zespó
Kontroli Wewn trznej, Dzia  Ochrony Informacji Niejawnych. 

***) Biblioteka G ówna, Centralny O rodek Informatyki; Oficyna Wydawnicza, Szko a Biznesu, Centrum Rozwoju 
Przedsi biorczo ci, Uczelniane Centra badawcze, OKNO, Zespó  Audytu Wewn trznego, Muzeum PW. 
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2.6. BEZPIECZE STWO I HIGIENA PRACY  

W 2005 roku w Politechnice Warszawskiej kontynuowano rozpocz te wcze niej i podejmowano 
nowe dzia ania, maj ce istotne znaczenie dla bezpiecze stwa i higieny pracy.  

W dalszym ci gu dokonywane by y regulacje wewn trzne dotycz ce zagadnie  bezpiecze stwa i 
higieny pracy. Ukazywa y si  nast puj ce zarz dzenia Rektora PW: 

Zarz dzenie nr 38 Rektora PW z dnia 12 pa dziernika 2005 r. zmieniaj ce zarz dzenie nr 18 
Rektora PW z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zasad powo ywania w jednostkach 
organizacyjnych PW pe nomocników ds. bezpiecze stwa i higieny pracy i nauki oraz ich zada ,
Zarz dzenie nr 39 Rektora PW z dnia 12 pa dziernika 2005 r. zmieniaj ce zarz dzenie nr 21 
Rektora PW z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie trybu post powania powypadkowego w 
Politechnice Warszawskiej, 
Zarz dzenie nr 40 Rektora PW z dnia 13 pa dziernika 2005 r. zmieniaj ce zarz dzenie nr 29 
Rektora PW z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owych obowi zków i 
odpowiedzialno ci kierowników, pracowników i studentów w zakresie przestrzegania 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy. 

W 2005 roku w Politechnice Warszawskiej zg oszono 11 wypadków, z których 9 zosta o
uznanych za wypadki przy pracy. Ponadto uznano 2 wypadki przy pracy z 2004 roku, w sprawie 
których dochodzenie zako czy o si  w 2005 roku. Zg oszono 3 zdarzenia wypadkowe studentów, z 
których 2 zosta y uznane za wypadki studenckie, a w przypadku jednego ( miertelnego) post powanie
powypadkowe jest w toku. 

Na rys. 2.6 porównano liczby wypadków, jakie wydarzy y si  w Politechnice Warszawskiej w 
latach 2001 – 2005.  
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Rys. 2.6 Liczba wypadków w Politechnice Warszawskiej w latach 2001 - 2005 

Na rys. 2.7 przedstawiono liczb  dni niezdolno ci do pracy osób poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy w latach 2001- 2005. 
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Rys. 2.7. Liczba dni niezdolno ci do pracy w wyniku wypadków przy pracy w latach 2001 – 2005 

G ówne przyczyny wypadków przy pracy w roku 2005 przedstawiono na rys. 2.8. 
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Rys. 2.8. Podstawowe przyczyny wypadków przy pracy w roku 2005 

W nast pstwie wypadków przy pracy w roku 2005 wyp acono zasi ki chorobowe cznie za 391 dni 
czasowej niezdolno ci do pracy. Z tytu u wypadków zaistnia ych w 2005 r. ZUS wyp aci  jednorazowe 
odszkodowania na czn  kwot : 14 040,00 z .

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy i nauczania s
dokonywane zgodnie z zarz dzeniem nr 33 Rektora PW z dnia 10.12.1997 r. Oprócz bada  pól 
magnetycznych i elektromagnetycznych oraz promieniowania jonizuj cego, badania w pozosta ym 
zakresie zagro e  wykonuje dla potrzeb PW Uczelniane Laboratorium Bada rodowiskowych (ULB ).
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W roku 2005 ULB  wykona o w Uczelni 2011 bada . Rodzaj i liczby tych bada  przedstawiono 
w tabeli 2.8. 

Tabela 2.8. Rodzaj i liczba bada  wykonanych przez ULB  w 2005 r. 

Lp. Badania Liczba wykonanych bada
1.  Toksykologiczne 327 
2.  Nat enia ha asu 16 
3.  Py owe 1626 
4.  O wietleniowe 12 
5.  Skuteczno ci wentylacji 30 

Razem 2011

Przeprowadzone przez Pa stwow  Inspekcj  Sanitarn  kontrole warunków pracy i nauczania oraz 
stan realizacji decyzji pokontrolnych w 2005 r. przedstawiaj  si  nast puj co:

liczba przeprowadzonych kontroli 15
liczba wydanych nowych decyzji 1
liczba decyzji poprzednio niezrealizowanych 21
liczba decyzji zrealizowanych 11
liczba decyzji do zrealizowania po 2005 roku 11

Liczby osób zatrudnionych na stanowiskach pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub 
uci liwych w latach 2002 - 2005 przedstawiono w tabeli 2.9. 

Tabela 2.9. Liczba osób zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uci liwych 

Lp. Warunki 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 
1. Szkodliwe dla zdrowia 269 119 119 102 
2. Uci liwe 119 147 124 124 

Pracownicy wykonuj cy prac  w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uci liwych w 2005 r. 
otrzymali: 

dodatki pieni ne 226 osób 
posi ki regeneracyjne 17 osób 
skrócony czas pracy  12 osób 

W 2005 roku pracownicy Inspektoratu BHP przeprowadzili szkolenia, których rodzaj wraz z danymi 
o liczbie osób przeszkolonych zawarto w tab. 2.10. 

Tabela. 2.10. Szkolenia przeprowadzone przez pracowników Inspektoratu BHP w 2005 r. 

Lp. Rodzaj szkolenia Liczba osób 
przeszkolonych 

1. wst pne ogólne dla przyjmowanych do pracy 235  
2. podstawowe z zakresu bhp dla pracowników administracji centralnej 439 
3. okresowe z zakresu bhp dla pracowników administracji centralnej 47 

4. z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej przedlekarskiej 
dla pracowników administracji centralnej 143

Razem 864
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2.7. SPRAWY SOCJALNE – WYKORZYSTANIE ZAK ADOWEGO FUNDUSZU 
WIADCZE  SOCJALNYCH  

Dzia alno  socjalna w Politechnice Warszawskiej jest prowadzona zgodnie z Regulaminem 
Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych, wprowadzonego zarz dzeniem nr 14 Rektora PW z dnia 
20 marca 2002 r. z pó niejszymi zmianami, po uzgodnieniu z dzia aj cymi w Uczelni organizacjami 
zwi zków zawodowych. Zakres wiadcze  socjalnych obejmuje: 
1. Pomoc finansow  udzielan  w zwi zku z trudn  sytuacj  materialn  i w przypadkach zdarze

losowych. 
2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i m odzie y. 
3. Dofinansowanie wypoczynku pracowników, emerytów i rencistów. (Dop aty otrzymuj  równie

wspó ma onkowie.) 
4. Dofinansowanie wycieczek rekreacyjno-turystycznych organizowanych w PW. 
5. Dofinansowanie zaj  sportowo-rehabilitacyjnych i dzia alno ci kulturalnej. 
6. Dzia alno  Klubu Seniora i Zwi zku Kombatantów. 
7. Okoliczno ciowe wiadczenia rzeczowe. 
8. Po yczki na cele mieszkaniowe. 

Wydatki Funduszu i liczby osób korzystaj cych ze wiadcze  socjalnych w 2005 r. 
przedstawiono w tabeli 2.11. 

Tabela 2.11. Wydatki Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych w 2005 r.  

Cz  socjalna

Lp. Rodzaj wiadczenia Kwota
[z ]

Liczba
osób

1. Pomoc finansowa pracowników 999 031,00 676
2. Pomoc finansowa emerytów 1 441 802,00 1 178

3. Pomoc losowa pracowników 45 600,00 26

4. Pomoc losowa emerytów 204 680,00 109

5. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i m odzie y 2 867 722,77 3 123

6. Dofinansowanie wypoczynku pracowników i wspó ma onków 5 970 805,00 4 049

7. Dofinansowanie wypoczynku emerytów, rencistów i 
wspó ma onków 2 483 509,00 2 011

8. Dofinansowanie wycieczek pracowników, emerytów i rencistów 10 074,82 214

9. Dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych i innych,  
w tym: 196 014,87 

 a) dofinansowanie zaj  sportowych i rehabilitacji 96 326,00 303

 b) dofinansowanie imprez kulturalnych (bilety, Klub Seniora)  95 319,71 1164

 c)  Klub Seniora i Zwi zek Kombatantów 4 369,16 

10. Dotacje do zak adowych obiektów socjalnych, 
w tym: 1 643 015,00 

a) dotacja do o rodków wypoczynkowych 1 450 000,00 

b) dotacja do obiektów sportowo-rekreacyjnych 193 015,00 430

11. Pomoc losowa – apele 10 000,00 

 R a z e m 15 872 254,46 
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Tabela 2.11. cd. Cz  mieszkaniowa 

Lp. Rodzaj wiadczenia Kwota
[z ]

Liczba
osób

1. Po yczki na uzupe nienie wk adów 3 134 066,92 81

2. Po yczki remontowo- modernizacyjne 1 992 000,00 338

3. Umorzenie po yczek 15 427,90 7

 R a z e m 5 141 494,82 

Zak adowe obiekty socjalne 

Baz  wypoczynkow  Politechniki Warszawskiej s  nast puj ce obiekty: 
1. O rodek Szkoleniowy w Grybowie, 
2. O rodek Wypoczynkowy w Sarbinowie, 
3. O rodek Wypoczynkowy w Ubliku, 
4. O rodek Wypoczynkowy w Wildze. 

Zakres us ug wiadczonych w tych obiektach obejmuje: wczasy, kolonie, praktyki studenckie 
(Grybów), wyjazdy indywidualne, konferencje, szkolenia, sympozja, zielone szko y.  

W roku 2005 z us ug zak adowych obiektów socjalnych skorzysta o 5290 osób, w tym 1983 
pracowników, emerytów i studentów PW. Przychody i koszty obiektów socjalnych Politechniki 
Warszawskiej w latach 2002 - 2006 porównano w tabeli 2.12. 

Tabela 2.12. Przychody i koszty zak adowych obiektów socjalnych w latach 2002 - 2005 r. 
 [tys. z ]

Lp. Pozycja 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r 
1.  Przychody 2 513,0 2 640,3 2 535,3 2 353,5 
2.  Koszty eksploatacyjne 1 853,4 1 832,8 2 393,2 2 087,4 
3.  Koszty remontów i wyposa enia 873,2 980,1 333,0 461,7 

2.8. PROGRAM PRACOWNICZY 

Podstaw  realizacji Programu Pracowniczego w 2005 r. i 2006 r. by y, podobnie jak w latach 
poprzednich, Porozumienia Rektora PW z przedstawicielami organizacji zwi zkowych NSZZ 
„Solidarno ” i ZNP. W my l tych porozumie :

Pracownikom nieb d cym nauczycielami akademickimi do ko ca 2005 r. by y wyp acane pe ne 
wynagrodzenie za okres pierwszych 33 dni choroby. Natomiast w 2006 r. wynagrodzenia 
wszystkich pracowników Uczelni za okres pierwszych 33 dni choroby b d  uzupe niane z 
Centralnego Funduszu Pracowniczego (CFP) do poziomu wynagrodzenia otrzymywanego jak za 
okres wiadczenia pracy. 
Na wniosek dziekanów i kierowników jednostek pozawydzia owych by o przed u ane do 
31.12.2005 r. zatrudnienie nauczycieli akademickich, z którymi wygasa  stosunek pracy z dniem 
30. 09. 2005 r w zwi zku z osi gni ciem wieku emerytalnego. Koszty tego dzia ania by y
pokryte w 70 % przez jednostki organizacyjne PW i w 30 % z CFP. 
W 2005 r. by y, a w 2006 r. b d  kontynuowane przedemerytalne preferencje p acowe dla 
wieloletnich pracowników PW. Preferencje te mog  by  realizowane tylko w ramach rodków
b d cych w dyspozycji jednostki. 
Pracownicy nieb d cy nauczycielami akademickimi mog  uzyska  dofinansowanie dokszta cania 
zawodowego, je li jest to ci le zwi zane z wykonywanymi w Uczelni zadaniami. rodki CFP 
przeznaczone na ten cel w roku bud etowym nie mog  przekroczy  kwoty 100 tys. z .

Dane liczbowe dotycz ce realizacji tych ustale  w ostatnich latach przedstawiono w tab. 2.13 – 2.15.  
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Tabela 2.13. Wynagrodzenie za okres 33-dni choroby 

Rok Liczba osób nieb d cych nauczycielami, 
korzystaj cych z 20 % dop aty za czas choroby

czna kwota dop at
[z ]

2003 r. 509 87 639,79
2004 r. 502 120 692,44 
2005 r. 373 113 652,55 

4 miesi ce 2006 r. 31 2 290,73 

Tabela 2.14. Ponowne zatrudnienie nauczycieli akademickich po wyga ni ciu mianowania 

Stanowisko 
Liczba osób, którym 
w dniu 30.09.2005 r. 
wygas o mianowanie 

Liczba osób, z którymi 
przed u ono zatrudnienie do 

31.12.2005 r. 
Profesor zwyczajny 6 6 
Profesor nadzw. z tytu em naukowym 3 3 
Profesor nadzw. bez tytu u naukowego 2 2 
Docent i adiunkt ze stop. dr hab. 1 1 
Pozostali nauczyciele akademiccy 39 35 
Razem 51 47 

Tabela 2.15. Dane dotycz ce wniosków o dofinansowanie dokszta cania pracowników nieb d cych 
nauczycielami akademickimi 

Liczba rozpatrzonych wniosków 
Na kursy Na studia / Do szko y

Jednostka  organizacyjna 
Ogó em Przyznano 

dofinansowanie Ogó em Przyznano 
dofinansowanie 

Wydz. Elektroniki i Technik 
Informacyjnych     3 3 

Wydz. Fizyki 1 1     
Wydz. Geodezji i Kartografii 3 2 1 1 
Wydz. In ynierii Produkcji 3 2 1 0 
Wydz. In ynierii rodowiska     1 1 
Wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1 1     
Wydz. Mechatroniki 1 0     
Wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych 2 2     
Wydz. Transportu 1 1     
Szko a Nauk Techn. i Spo . w P ocku     7 7 
Biblioteka G ówna 18 18 10 8 
Centrum Wspó pracy Mi dzynarodowej 7 6 1 1 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu     2 2 
Szko a Biznesu 2 2     
Administracja Centralna 15 13 34 32 
Razem 54 48 60 55 
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2.9. AKADEMICKA S U BA ZDROWIA 

Pracownicy i studenci Politechniki Warszawskiej w Warszawie mieli zapewnion  opiek  medyczn
przez Samodzielny Zespó  Publicznych Zak adów Opieki Zdrowotnej dla Szkó  Wy szych (SZP ZOZ). 
W 2005 r. SZP ZOZ wiadczy  us ugi medyczne w nast puj cym zakresie: 

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na 
podstawie dobrowolnej rejestracji. 

2. Bada  w zakresie medycyny pracy, finansowanych przez Politechnik  Warszawsk  w ramach 
umowy mi dzy PW a SZP ZOZ, zawartej po przeprowadzeniu post powania przetargowego

3. Bada  wst pnych kandydatów na studia, finansowanych przez Wojewódzki O rodek
Medycyny Pracy w P ocku.  

4. Bada  stanu zdrowia i wydawania orzecze  lekarskich dla studentów i pracowników w celu 
uzyskania urlopu zdrowotnego. 

5. Dodatkowych dobrowolnych bada  profilaktycznych, finansowanych z bud etu Uczelni. 
6. Obowi zkowych bada  RTG klatki piersiowej studentów III-go roku studiów. 

Ad 1. Wed ug stanu na koniec 2005 r. w SZP ZOZ w Warszawie zarejestrowanych by o 7760
studentów i doktorantów PW, 2510 pracowników oraz 1280 cz onków ich rodzin  i 605 emerytów.  W 
ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i innych wiadcze  specjalistycznych i diagnostycznych 
wykonano w 2005 roku ok. 68 000 bada  medycznych pacjentów zwi zanych z Politechnik
Warszawsk , co stanowi prawie 30% wiadcze  dla wszystkich pacjentów.  

Podstawow  opiek  zdrowotn  dla pracowników i studentów Szko y Nauk Technicznych i 
Spo ecznych (SNTiS) w P ocku sprawowa a Poradnia Akademicka przy ul. Wolskiego 4. Poradnia ta 
obj a podstawow  opiek  zdrowotn  1157 osób, w ród których studentów studiów stacjonarnych  
naszej Uczelni by o 300, a pracowników i cz onków ich rodzin  - 94 osoby. 

Ad 2. W roku 2005 w ramach medycyny pracy obj to badaniami wst pnymi, okresowymi i 
kontrolnymi w Warszawie 2037 osób, w tym pracowników 1530, studentów i doktorantów 507. 
Badaniami z zakresu medycyny pracy pracowników SNTiS w P ocku, które by y prowadzone przez 
Przychodni  Specjalistyczn  przy ul. Miodowej 2 w P ocku obj to 97 pracowników.  

Ad 3. Badaniami kandydatów na studia obj to tylko te osoby, które nie mia y bada  ze szkó
rednich i przychodni regionalnych. W Warszawie by o to 610 kandydatów, dla których koszt bada ,

wynosz cy 33550 z , zosta  pokryty przez Wojewódzki O rodek Medycyny Pracy (WOMP). 
Dodatkowo, w zwi zku z otrzymaniem przez SZP ZOZ do wykorzystania dodatkowego limitu bada  z 
WOMP, przebadano ok. 200 studentów nara onych na uci liwo ci i szkodliwo ci podczas nauki. 

Ad 4. W roku 2005 SZP ZOZ w Warszawie wyda  dla studentów PW 366 i dla pracowników PW 33 
orzecze  Komisji Lekarskiej zwi zanych ze staraniem si  o uzyskanie urlopu zdrowotnego. Badania z tym 
zwi zane i wydanie orzecze  mia y czn  warto  wynosz c  19950 z   i zosta o pokryte przez SZP ZOZ.

Ad 5. W 2005 r. kontynuowana by a akcja dodatkowych bada  medycznych dla pracowników i 
studentów Politechniki Warszawskiej, tzw. bada  profilaktycznych rozpocz tych w 2003 r. Rektorska 
Komisja ds. Akademickiej S u by Zdrowia przygotowa a, w porozumieniu ze zwi zkami 
zawodowymi i Samorz dem Studentów oraz w konsultacji z Rektorsko-Zwi zkowym Zespo em ds. 
Pracowniczych, wykaz bada  dla pracowników i studentów. Badania profilaktyczne zorganizowane 
zosta y, przy czynnym udziale Komisji Zak adowej NSZZ „Solidarno ”, przez pracowników 
administracji centralnej i we wspó pracy z dyrekcj  SZP ZOZ. 

W roku 2005 i do 20 lutego 2006 r. badaniom profilaktycznym podda o si cznie 1891 
pracowników w Warszawie i 175 w SNTiS w P ocku.  

Wykaz rodzajów bada  profilaktycznych oraz ich liczby przedstawiono w tabl.2.16.  
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Tabela 2.16. Wykaz rodzajów i liczby wykonanych bada  profilaktycznych pracowników PW  

Rodzaj badania 
Liczba bada

wykonanych w 
Warszawie 

Liczba bada
wykonanych w 

P ocku 
Badania profilaktyczne chorób sutka (mammografia, USG piersi) 401 94
Badania szyjki macicy (cytologia, USG)  262 13 
Badania prostaty (PSA + USG) 148 36 
Badania jelita grubego 270 28 
Lipidogram 694 1 
RTG klatki piersiowej 92 78 
Badanie g sto ci ko ci 236 32
Badania spirometryczne 246 20 
Badania ci nienia ródga kowego (profilaktyka jaskry) 96 21 
Szczepienia przeciwgrypowe 774 140 
                                                     czna liczba bada  3 219 479

Badania profilaktyczne pozwoli y na dokonanie oceny stanu zdrowia pracowników, którzy 
dobrowolnie zg osili si  na badania, oraz na wykrycie schorze  przewidzianych do leczenia.

Koszty bada  medycznych w 2005 r. zestawiono w tab. 2.17. 

Tabela 2.17. Koszty bada  medycznych wykonanych w 2005 r.   [tys. z ]

 Warszawa P ock Razem PW      
 Badania profilaktyczne pracowników 126,3 10,6 136,9 
 Badania profilaktyczne studentów (RTG) 72,2 6,5 78,7
 Badania z zakresu medycyny pracy 97,8 4,8 102,6 

Ogó em 296,3 21,9 318,2 
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3. STUDENCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

3.1. SAMORZ DNO  STUDENCKA 

Samorz d Studentów Politechniki Warszawskiej tworz  wszyscy studenci Uczelni, a organy 
Samorz du na mocy ustawy - Prawo o szkolnictwie wy szym z dnia 27 lipca 2005 r. s  jedynym 
reprezentantem ogó u studentów. Studenci bior  udzia  w pracach Senatu, komisji senackich i rad 
wydzia ów, wspó uczestnicz c tym samym w zarz dzaniu Uczelni . Aktywno  Samorz du Studentów 
uzewn trznia si  przede wszystkim w dzia alno ci komisji programowych: Socjalnej, Dydaktycznej, 
Finansowo-Gospodarczej, Zagranicznej, Kultury, Sortu i Turystyki, oraz Komisji Domów Studenckich. 

W ci gu ostatniego roku Samorz d Studentów aktywnie uczestniczy  w pracach nad nowym 
Regulaminem studiów w PW, wdro eniem procesu ankietyzacji zaj  dydaktycznych w skali ca ej
Uczelni oraz wewn trznym systemem zapewniania jako ci kszta cenia w PW. Samorz d Studentów 
PW uczestniczy  aktywnie w dzia aniach podejmowanych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Forum Uczelni Technicznych. Nasze zaanga owanie zaowocowa o wyborem 
przedstawicieli naszej Uczelni do tych organów. Samorz d Studentów PW pe ni równie  role 
przewodni  na forum Porozumienia Uczelni Warszawskich, czego przyk adem by y Juwenalia 
Warszawskie 2006, które zjednoczy y niemal wszystkie uczelnie wy sze Warszawy.  

Polityka informacyjna jest jednym z g ównych celów Samorz du ju  od kilku kadencji. Rozwijaj
si  coraz pr niej dzia aj ce media studenckie: now , kolorow , szat  otrzyma  wydawany przez 
Samorz d miesi cznik informacyjny „i.pewu”; internetowe RadioAktywne zdobywa coraz wi ksze 
rzesze s uchaczy, a wysy any drog  mailow  newsletter informacyjny zyska  ju  ponad 8 tys. 
odbiorców. Wszelkie rekordy w zakresie szerzenia informacji bije stworzony w styczniu 2005 r. portal 
internetowy Polibuda.info, b d cy kompleksowym ród em informacji na temat wszystkich wydarze
uczelnianych i nie tylko. Portal Polibuda.info jest obecnie jednym z najcz ciej odwiedzanych 
studenckich portali internetowych w skali ca ego kraju.

Wa nym celem w minionym roku by o tak e podnoszenie jako ci pracy Samorz du, realizowane 
poprzez stworzenie kompleksowego systemu zarz dzania wiedz . Zorganizowany zosta  cykl szkole
dla cz onków wydzia owych rad samorz du, rad mieszka ców, Parlamentu Studentów, kó  naukowych. 
W ramach tego programu wydane zosta y te  informatory komisji programowych na temat sposobu ich 
dzia ania i mo liwo ci pozyskania z nich rodków. Trwaj  równie  prace nad wydaniem broszury 
b d cej kompendium wiedzy dla pocz tkuj cych dzia aczy Samorz du Studentów. 

Samorz d Studentów rozwija  kolejne edycje niezwykle cennych dla studentów inicjatyw, jakimi 
s  Targi Kó  Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK” oraz Targi Stypendiów Zagranicznych. 
W drugiej edycji Targów KONIK, w pa dzierniku 2005 r., swój dorobek zaprezentowa o 50 kó
naukowych i organizacji studenckich dzia aj cych na Politechnice Warszawskiej. 

Szeroko rozumian  polityk  informacyjn  Samorz d Studentów PW rozwija poprzez 
przygotowywanie i wydawanie kolejnych edycji wydawnictw studenckich, tj. Informatora 
pierwszoroczniaka, Kalendarza akademickiego, Informatora kó  naukowych i organizacji studenckich, 
Informatora o wymianach zagranicznych oraz Informatora dla studentów zagranicznych. 

3.2. DZIA ALNO  KOMISJI PROGRAMOWYCH SAMORZ DU STUDENTÓW 

KOMISJA DYDAKTYCZNA. Prace Komisji Dydaktycznej obejmowa y dzia ania podstawowe, 
takie jak wspieranie dzia alno ci naukowej studentów poprzez dofinansowanie wyjazdów naukowych, 
wyjazdów na targi i konferencje oraz finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach 
studenckiego ruchu naukowego. Przy wsparciu Komisji Dydaktycznej zosta o zrealizowanych 118 
przedsi wzi , w tym 31 wyjazdów zagranicznych, maj cych du e znaczenie promocyjne dla Uczelni. 

 Przedstawiciele Komisji brali udzia  w pracach Senackiej Komisji ds. Kszta cenia, Senackiej 
Komisji ds. Nauki, Rady Bibliotecznej, a tak e zespo ach zadaniowych do spraw ankietyzacji, 
Regulaminu studiów, zaj  wyrównawczych z matematyki i fizyki oraz uczestniczyli w pracach nad 
projektem Systemu Zapewnienia Jako ci Kszta cenia na Politechnice Warszawskiej. Wspólnie z 
Biurem Karier delegaci do Komisji Dydaktycznej organizowali na swoich wydzia ach szkolenia 
maj ce na celu podnoszenie umiej tno ci interpersonalnych. 
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Obecnie Komisja realizuje swoje cele dzia aj c w czterech zespo ach zadaniowych: Jako ci 
Kszta cenia, Promocji Procesu Bolo skiego, Praktyk, Promocji Nauki. 

Najwi kszymi ze zrealizowanych projektów Komisji Dydaktycznej by y: 
Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kó  Naukowych „Ko a Naukowe Ku ni  Talentów” 
25-27 listopada 2005 r., 
Ko o Nauki – cykl otwartych wyk adów popularno-naukowych, 
Wydanie Informatora pierwszoroczniaka, 
Targi Kó  Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK, 
Szkolenie zarz dów kó  naukowych, 7-9 kwietnia 2006 r. w P ocku. 

KOMISJA KULTURY w 2005 r. wspiera a i kreowa a studenck  dzia alno  kulturalno-artystyczn .
Zajmowa a si  organizacj  imprez takich jak: otrz siny, po owinki, zabawy okoliczno ciowe, koncerty, 
wyj cia do teatrów. Komisja zajmowa a si  wspó prac  z klubami studenckimi Politechniki Warszawskiej. 
W Komisji zosta o zrealizowanych oko o 300 projektów. Najwi kszymi z nich by y:  
Juwenalia Warszawskie 2006 – Po raz koleiny prawie wszystkie uczelnie warszawskie zjednoczy y
si  by zrealizowa  najwi ksze w kraju Juwenalia. Sk ada y si  na nie: Wielka Parada Studentów 
(ponad 2 000 uczestników), Koncert G ówny (oko o 40 000 uczestników) oraz ca y szereg imprez 
towarzysz cych. By y w ród nich zarówno bardzo du e koncerty plenerowe, z wyst pami gwiazd 
muzyki rozrywkowej, jak i wyst py teatrów i kabaretów studenckich.  
Student w teatrze - Dzi ki porozumieniom zawartych przez Samorz d Studentów z dyrekcjami 
teatrów  i dzi ki dofinansowaniu ze rodków Komisji Kultury uda o si  spopularyzowa  w ród
studentów grupowe wyj cia do teatrów, filharmonii i opery. W mijaj cym roku akademickim z akcji 
skorzysta o  3 751 studentów. 
Wielka Muzyka w Ma ej Auli – cykl koncertów sk adaj cy si  z serii ma ych koncertów oraz 
ka dego roku jednego du ego wydarzenia muzycznego, które ma miejsce w Du ej Auli. W roku 2005 
odby y si  m.in. koncerty: Wieczór muzyki w oskiej, "Na S owia sk  Nut " - Zespó  Pie ni i Ta ca
PW, Koncert Muzyki Francuskiej, Recital piosenek Edith Piaf, czyli Anna Sroka, Od Renesansu do 
Jazzu. W Du ej Auli odby  si  koncert zatytu owany „Noc rosyjska”. 
Rektorska Jazz – Koncerty jazzowe w Kawiarni Rektorskiej – comiesi czne koncerty, na które s
zapraszane najwi ksze autorytety muzyki jazzowej w kraju. W roku akademickim 2005/06 odby o si
6 koncertów, na których wyst pili: Marek Napiórkowski, The Globetrotters, Krzysztof Herdzin Trio, 
Anna Serafi ska & Groore Machine, Zbigniew Wegehaupt Quartet, Mikromusic.  
Grudniowy Akademicki Przegl d Artystyczny (GAPA 2005)- by  to przegl d twórczo ci
artystycznej studentów naszej Uczelni. W tej edycji m odzi wykonawcy mogli si  prezentowa  w 7 
kategoriach: fotografia, teatr, kabaret, grafika komputerowa, poezja, film, muzyka. W przegl dzie
wzi o udzia  57 m odych artystów, w ród nich: 2 teatry, 2 kabarety, 8 poetów, 23 zespo y muzyczne, 
10 fotografów oraz 5 grafików komputerowych. Impreza zako czy a si  koncertem fina owym, na 
którym oprócz laureatów wyst pi  zespó  D em. 
Co czwartek muzyka - Samorz d Studentów wspólnie z Centralnym Klubem Studentów PW 
„Stodo a” zorganizowa  cykl 18 koncertów gwiazd muzyki rozrywkowej, których wys ucha o ponad 
20 tysi cy studentów. Wyst pi y takie gwiazdy jak: Hej, D em, Armia, Lady Pank, T-Love, Kult, 
Myslovitz i wiele innych.  
M ode Wilki - Samorz d Studentów wspólnie z Centralnym Klubem Studentów PW „Stodo a”  
zorganizowa  przegl d formacji muzycznych z ca ego kraju, podczas którego od 7 wrze nia do 7 
grudnia 2005 r. zaprezentowa o si  39 m odych kapel z ca ej Polski. 
Teatr Studentów Politechniki Warszawskiej - rozpocz  swoj  dzia alno  w pa dzierniku 2005r, 
pod kierunkiem absolwenta Akademii Teatralnej - Grzegorza Sierzputowskiego. Teatr zadebiutowa
wystawieniem dramatów Witolda Gombrowicza: „Iwony, ksi niczki Burgundy” i „ lubu” w dniu 19 
maja 2006 r. w Ma ej Auli podczas Juwenaliów. 

KOMISJA SOCJALNA zajmuje si  sprawami socjalno-bytowymi studentów, w szczególno ci:
ustalaniem zasad przyznawania pomocy materialnej i miejsc w domach studenckich, dbaniem o jako
opieki zdrowotnej, polityk  informacyjn  w zakresie stypendiów, kredytów studenckich i ubezpiecze
NNW. Przygotowuje równie  projekt podzia u dotacji na pomoc materialn  dla studentów z 
przeznaczeniem na stypendia i zapomogi oraz remonty w domach studenckich. 
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Uchwa  Komisji Socjalnej, w roku akademickim 2005/2006 zwi kszone zosta y kwoty 
stypendiów: naukowych – obecnie studenci otrzymuj  200, 350 lub 500 z  miesi cznie - oraz 
socjalnych (od 50 do 530 z , rednio o 30 z  wi cej ni  w roku ubieg ym). Osoby z najni szym 
dochodem otrzymuj  dodatkowo nowe stypendium na wy ywienie (w kwocie 50 z ). Zwi kszona
zosta a równie  (do ponad 12 tysi cy) liczba osób obj tych wiadczeniami. rodki przeznaczone na 
sfinansowanie remontów w domach studenckich osi gn y rekordowy poziom 17 mln z  w ci gu 2 lat. 

Dzi ki aktywnej pracy cz onków Komisji, Politechnika Warszawska jako jedna z pierwszych 
uczelni opracowa a - po wej ciu w ycie ustawy - Prawo o szkolnictwie wy szym - „Regulamin 
wysoko ci, przyznawania i wyp acania wiadcze  pomocy materialnej”. O zmianach w przepisach 
studenci informowani byli, za po rednictwem studenckich mediów elektronicznych, ju  od czerwca, 
dzi ki czemu wdro enie nowych przepisów przebieg o bez wi kszych problemów. 

Na portalu www.polibuda.info powsta  „Przewodnik po stypendiach w Politechnice 
Warszawskiej” – niezb dnik ka dego studenta ubiegaj cego si  o stypendium lub zapomog . Zawiera 
on aktualne przepisy wraz z podr cznikiem „krok po kroku”, interaktywn  list  pyta  i odpowiedzi, 
wzorami wype nionych formularzy oraz kalkulatorem dochodu. Liczba wy wietle  strony 
www.polibuda.info/stypendia przekroczy a ju  90 tysi cy.  

Staraniem Komisji Socjalnej trwa opracowywanie oraz wdra anie zintegrowanego systemu 
informatycznego obs uguj cego przyznawanie pomocy materialnej oraz miejsc w domach 
studenckich. Pierwszy jego modu , Baza Kwaterunkowa, zosta  z powodzeniem wykorzystany w akcji 
kwaterunkowej 2006 r. 

KOMISJA SPORTU i TURYSTYKI z okazji Juwenaliów Warszawskich zorganizowa a zawody 
sportowe w Gmachu G ównym dla studentów PW. Organizowane by y ponadto wyj cia studentów na 
lodowisko Torwar; skorzysta o z niej ok. 3000 studentów PW. Kolejny raz ruszy a akcja student na 
basenie, któr  KSiT dofinansowuje w 50% dla ka dego studenta PW. Ponadto mo na korzysta  z tanich 
lekcji wspinaczki ska kowej. Akcja „Student wspina  si  mo e”, pozwala na czterogodzinn  wspinaczk
po ciance, dla ka dego studenta PW. Promowanie turystyki poprzez stron  internetow  oraz plakaty 
informuj ce studentów o mo liwo ci skorzystania z dofinansowania zach caj  do organizowania 
wyjazdów turystycznych. Podczas wakacji 2006 r., oprócz wydzia owych obozów roku zero dla osób 
zakwalifikowanych na studia, Komisja zorganizowa a pierwszy ogólnouczelniany obóz, który pozwoli 
zintegrowa rodowisko przysz ych studentów.  

Komisja Sportu i Turystyki wspiera równie  studentów, którzy reprezentuj  Politechnik
Warszawsk  na ró nego rodzaju zawodach akademickich.  

KOMISJA FINANSOWO – GOSPODARCZA G ównym zadaniem Komisji jest stworzenie jak 
najlepszych warunków materialnych dla funkcjonowania samorz dno ci studenckiej na PW, 
umo liwienie realizacji ciekawych pomys ów studentów. Komisja reguluje podzia  i nadzoruje 
wykorzystanie rodków komisji programowych Samorz du Studentów, wydzia owych rad Samorz du 
oraz pozosta ych studenckich jednostek organizacyjnych. 

 W roku akademickim 2005/2006 g ównymi zadaniami Komisji by o wdro enie systemu 
przyznawania dofinansowa   „e-wniosek” umo liwiaj cego szybsze rozpatrywanie wniosków, a tak e
pe niejsz  kontrole nad wydatkami z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego. Do tegorocznych zada
nale a o równie  stworzenie prowizorium bud etowego oraz bud etu FKW. 

Opracowany bud et Funduszu Kulturalno-Wychowawczego pozostawia, podobnie jak w roku 
ubieg ym, du  pul rodków do wykorzystania w wydzia owych radach Samorz du. Nowo ci  jest 
zmiana sposobu przyznawania rodków dla organizacji studenckich, kó  naukowych oraz rad 
mieszka ców. rodki te zosta y przydzielone poszczególnym jednostkom, nie s  umieszczone we 
wspólnej puli, tak aby zapewni  optymalne ich wykorzystanie. 

KOMISJA DOMÓW STUDENCKICH bierze udzia  w procesie zarz dzania domami studenckimi, 
poprzez opiniowanie cen za miejsce w domu studenckim, uczestnictwo w tworzeniu planu 
remontowego, uczestnictwo rad mieszka ców w ocenie prac remontowych i wiele innych. Komisja 
wspiera te  rady mieszka ców w rozwoju sportu i kultury, co by o realizowane m.in. przez 
organizowanie szkole  dla cz onków rad mieszka ców; wsparcie przygotowa  do odbywaj cych si  w 
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ramach „Juwenaliów Warszawskich 2006” imprez na terenie domów studenckich (Studnia, Tatrza skie 
MikroRivenalia, Ustronalia, aczkonalia).

Dzi ki aktywnej pracy cz onków Komisji, sukcesywnie realizowane s  dzia ania maj ce na celu 
popraw  sytuacji finansowej domów studenckich, m.in.: promocja w ród studentów p atno ci za 
zakwaterowanie przelewami, przygotowywany jest plan wdro enia i promocji odzysku odpadów w 
domach studenckich od nowego roku akademickiego 2006/2007 jak i wiele innych dzia a

W lutym 2006 roku, w ramach prowizorium bud etowego, Komisja Domów Studenckich 
opracowa a propozycje planu niezb dnych remontów w domach studenckich na 2006 rok.  

Staraniem Komisji trwa opracowywanie oraz wdra anie systemu monitoringu, maj cego na celu 
popraw  bezpiecze stwa w domach studenckich i zmniejszenie wandalizmu.  

KOMISJA ZAGRANICZNA wspiera merytorycznie inicjatywy zagraniczne studentów, pracuje nad 
usprawnieniem oraz promocj  wymian mi dzynarodowych, a tak e dba o interesy studentów 
obcokrajowców studiuj cych na Politechnice Warszawskiej w ramach Europejskich Programów 
Edukacyjnych, umów bilateralnych oraz na studiach stacjonarnych. W celu realizacji powy szych 
zada  Komisja Zagraniczna podj a nast puj ce dzia ania:
Informatory Pod koniec roku 2005 zosta y wydane dwa informatory: Informator dla studentów 
zagranicznych Politechniki Warszawskiej i Informator o wymianach zagranicznych 
Targi Stypendiów Zagranicznych W dniach 24-26 listopada 2005r., po raz drugi z kolei, odby y si
Celem owego przedsi wzi cia by a promocja po ród ca ej spo eczno ci akademickiej wszelkich 
mo liwo ci wymian mi dzynarodowych. Uczestnicy mieli m.in. okazj  spotka  si  bezpo rednio z 
przedstawicielami instytucji oferuj cych stypendia zagraniczne, wys ucha  ciekawych wyk adów oraz 
wzi  udzia  w licznych konkursach. 
Feel The World W celu integracji rodowiska studentów zagranicznych w Politechnice Warszawskiej 
rozpocz to cykl imprez Feel The World. W ramach tego cyklu zorganizowano dwie imprezy: Taste 
The World Party oraz Ruskaja Vesna (Rosyjskie Juwenalia), podczas których studenci obcokrajowcy 
mieli okazj  pozna  si  oraz zaprezentowa  swoje kraje, ich kultur  i zwyczaje.  
Erasmus Student Network Zosta y rozpocz te prace nad utworzeniem sekcji mi dzynarodowej
organizacji Erasmus Student Network, której g ównym celem jest opieka nad studentami 
zagranicznymi przyje d aj cym na dan  uczelni  w ramach Programu Socrates-Erasmus. W zwi zku 
z t  inicjatyw  na Politechnice Warszawskiej zosta  uruchomiony Program Mentor, który polega na 
przyporz dkowywaniu ka demu przyje d aj cemu studentowi zagranicznemu - studenta polskiego, 
który pomo e mu w aklimatyzacji na naszej Uczelni oraz za atwianiu wszelkich formalno ci.
Dni Sokratesa Kolejne wydarzenie w pe ni po wi cone promocji wymian mi dzynarodowych w 
ramach najpopularniejszego europejskiego programu wymiany studenckiej, jakim jest Program 
Socrates. Przedsi wzi cie to zmobilizowa o przedstawicieli wydzia owych rad Samorz du do 
zorganizowania 13 spotka  informacyjno-dyskusyjnych na swoich wydzia ach, gdzie g ównym 
tematem by  sposób funkcjonowania Programu Socrates w poszczególnych jednostkach PW. 

Komisja Zagraniczna koordynuje ponadto wszystkie projekty Samorz du Studentów PW 
zwi zane ze wspó prac  mi dzynarodow .

3.3.  SPRAWY SOCJALNO - BYTOWE STUDENTÓW 

Liczb  i rodzaj stypendiów przyznanych w jednostkach organizacyjnych prowadz cych studia 
jako pomoc materialn  dla studentów przedstawiono w tabeli 3.1.  

Na rys. 3.1. pokazano udzia  studentów otrzymuj cych stypendia o charakterze socjalnym w 
odniesieniu do ogólnej liczby studentów danej jednostki.  

Natomiast na rys. 3.2. przedstawiono udzia  studentów otrzymuj cych stypendium za wyniki w 
nauce w odniesieniu do ogólnej liczby studentów danej jednostki prowadz cej studia. 
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Rys. 3.2. Udzia  studentów otrzymuj cych stypendia za wyniki w nauce w r. ak. 2005/2006 w ogólnej 
liczbie studentów jednostki organizacyjnej 

Dodatkow  form  pomocy materialnej dla studentów s  stypendia i nagrody z W asnego
Funduszu Stypendialnego PW. W roku akademickim 2005/2006 z tej formy pomocy skorzysta y w 
sumie 362 1) osoby, z czego 11 osób to stypendy ci Senatu PW. Stypendium fundowane im. in .
Mieczys awa Króla uzyska o 10 studentów, a stypendium asystenta - sta ysty przyznano 21 osobom. 
Po raz drugi przyznano dodatkowe stypendium dla osób wyje d aj cych na studia w ramach 
programu Sokrates - Erasmus. Z tej formy pomocy skorzysta o 119 osób. 
          W roku akademickim 2005/2006 Minister Edukacji Narodowej przyzna  32 studentom 
stypendia za osi gni cia w nauce i 3 studentom stypendia za wybitne osi gni cia w sporcie.

3.4. FINANSOWANIE DZIA ALNO CI STUDENCKIEJ 

 Dotacja Ministerstwa Edukacji i Nauki na pomoc materialn  dla studentów PW w 2005 r. 
wynios a 30.722,6 tys. z . Uwzgl dniaj c rodki na pomoc materialn  dla studentów oraz na remonty 
przechodz ce z 2004 r. w wysoko ci 3.311,2 tys. z  oraz inne dochody w wysoko ci 2.199,7 tys. z , w 
tym dotacj  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, do dyspozycji w 
2005 r. na pomoc materialn  dla studentów oraz remonty domów studenckich by a kwota 36.233,5 tys. 
z . Z kwoty tej wydatkowano 28.484,7 tys. z , z tego 19.672,2 tys. z  przeznaczono na pomoc 
materialn  dla studentów, 8.231,1 tys. z  na remonty domów studenckich, 581,4 tys. z  na stypendia 
Ministra i dla stypendystów RP. Na dzie  31.12.2005 r. rodki niewykorzystane w tej cz ci Funduszu 
Pomocy Materialnej dla Studentów wynosi y 7.748,8 tys. z .

Domy studenckie w 2005 r. dysponowa y kwot  21.047,3 tys. z , z tego 308,5 tys. z rodki
przechodz ce z 2004 r., 20.738,8 tys. z  przychody roku 2005 r. Koszty domów studenckich w 2005 r. 
wynosi y 22.335,1 tys. z . Na 31.12.2005 r. rodki domów studenckich zosta y zatem przekroczone o 
1.287,8 tys. z . Szczegó owe rozliczenie Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów w 2005 r. 
przedstawiono w tabeli 3.2. 

1 ) stan na dzie  25.05.2006 r. 
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Tabela 3.2. Wykorzystanie Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów w 2005 r.  (w z otych) 

Lp. Nazwa
pozycji 

Stan na 
31.12.2004 r.

Podzia
w 2005 r.

Decyzje
Prorektora Razem Przychody

w 2005 r.
Razem rodki 

w 2005 r. 
Wykorzystanie

2005 r. 
Stan na 

31.12.2005 r.

1. Fundusz
odwo awczy 140 816 0 0 0 0

2. Stypendia i 
zapomogi 2 997 761 21 722 600 1 200 282 22 922 882 22 922 882 19 672 181 3 250 701

3. DS -y 298 200    298 200 20 244 162 20 542 362 21 834 222 -1 291 860
4. Remonty 10 320 9 000 000  10 320 494 615 504 935 500 892 4 043
5. Basen 46 127  2 000 000 11 000 000  11 000 000 8 231 140 2 768 860

6. Nagrody 
Ministra 107 283    107 283 328 900 436 183 330 980 105 203

7. Stypendy ci 
RP 3 611    3 611 246 560 250 171 250 360 -189

8. Rezerwa 15 578  0 0 1 624 250 1 624 250  1 624 250
Razem 3 619 696 30 722 600 3 200 282 34 342 296 22 938 487 57 280 783 50 819 775 6 461 008

 W asny Fundusz Stypendialny w 2005 r. dysponowa  kwot  1.616,0 tys. z  (po pomniejszeniu o 
kapita  w wysoko ci 162,8 tys. z , który zgodnie z wol  darczy ców nie mo e by  naruszony). W 
2005 r. rozdysponowano 1.186,7 tys. z . Do dyspozycji w 2006 r. pozosta o 429,3 tys. z .

Zgodnie z uchwa  bud etow  Senat PW z dotacji na dzia alno  dydaktyczn  Uczelni przeznaczy
na dzia alno  kulturalno-wychowawcz  studentów w 2005 r. kwot  1.855,1 tys. z . Uwzgl dniaj c
dodatkow  dotacj  celow  MEiN w wysoko ci 41,0 tys. z , w 2005 r. rodki na dzia alno  kulturalno-
wychowawcz  studentów wynosi y 1.896,1 tys. z . Z kwoty tej 8,8 %, tzn. 166,0 tys. z  przekazano do 
dyspozycji wydzia owych rad samorz dów studenckich, pozosta e 91,2 % otrzyma y stowarzyszenia i 
organizacje studenckie. Rozliczenie szczegó owe rodków na dzia alno  kulturalno-wychowawcz
studentów przedstawiono w tabeli 3.3.
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3.5. STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE STUDENCKIE  

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie “Soli Deo” 

W ramach dzia alno ci Klubu Filmowego wy wietlono nast puj ce filmy: dokument „Jan Pawe  II 
– cz owiek, który zmieni wiat’’ oraz filmy fabularne: ,,Requiem’’, ,,Ono’’ i ,,2001 Odyseja 
kosmiczna’’. W ramach dzia alno ci edukacyjnej, zorganizowano cykl seminariów pt. ,,Jak y ?’’, w 
którym go mi byli: ks. Piotr Pawlukiewicz oraz o. Jan Góra OP. Natomiast nowo ci  w dzia alno ci
Stowarzyszenia w PW by o zorganizowanie Rekolekcji Adwentowych, które prowadzi  o. Jan Góra OP i 
Wiekopostnych, które prowadzi  ks. prof. Krzysztof Bardski. 
      Jak co roku Stowarzyszenie by o wspó organizatorem Wieczoru Wigilijnego w Ma ej Auli oraz 
przygotowa o program obchodów 25. rocznicy mierci Prymasa Tysi clecia.  
     W roku akademickim 2005/2006 pojawi a si  w naszym Stowarzyszeniu inicjatywa zorganizowania 
konsultacji dla studentów maj cych problemy psychologiczne. Jej urzeczywistnienie sta o si  mo liwe 
dzi ki podpisaniu umowy mi dzy Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym a w adzami Uczelni. 
Powsta e Centrum Pomocy dzia a o w pokoju Stowarzyszenia w GG PW (p.136). Dy ury odbywa y si
w ka dy pi tek w godzinach 14.00-18.00.  

Nale y te  wspomnie  o zorganizowanych kolejny raz przez nas obozach: Roku ,,0’’ oraz 
Sylwestrowym (Ratu ów k. Zakopanego) oraz imprezie integracyjnej pt. ,,Ognisko & Disco’’. 
     Przez wiele lat ASK ,,Soli Deo’’ PW nie mia o w asnego duszpasterza. Od pa dziernika 2005 r. 
rozpocz y si  regularne, cotygodniowe spotkania formacyjne z ks. Tomaszem Ortmannem SJ. Ich 
przewodnim tematem by a wspó czesna wyk adnia Dekalogu. 
    W roku 2006 wypad a pierwsza rocznica mierci S ugi Bo ego Jana Paw a II. Nasze Stowarzyszenie 
na tydzie  przed ni  zorganizowa o sprzeda  okoliczno ciowych zniczy. Ca o  zdobytych funduszy 
zosta a przekazana na rzecz Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Poza tym zorganizowali my wyjazd na 
Spotkanie M odzie y z papie em Benedyktem XVI w Krakowie (27-28.05.2006 r.), Spotkanie 
Lednickie (3-4.06.2006 r.) oraz Spotkanie Taize w Mediolanie (30.12.05-2.01.2006 r.). 

Akademicki Zwi zek Sportowy  

Klub Uczelniany Akademickiego Zwi zku Sportowego Politechniki Warszawskiej to jeden z 
czo owych klubów akademickich w Polsce, który prowadzi zaj cia w 37 sekcjach sportowych, 
pozwalaj c rozwija  si  studentom w tak wielu dziedzinach.  

Zawodnicy AZS PW bior  udzia  w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Województwa 
Mazowieckiego. W XXII edycji Mistrzostw Polski Szkó  Wy szych Politechnika Warszawska zaj a
II miejsce w grupie Politechnik. Ponadto zawodnicy Sekcji Judo i Wio larskiej uczestniczyli w 
turniejach mi dzynarodowych zajmuj c miejsca na podium. Wysokie lokaty w "Varsoviadzie" (turniej 
dla studentów I roku, który odbywa si  cyklicznie 11 listopada) wiadcz  o potrzebie dalszego 
kszta cenia studentów i piel gnowania ich talentów sportowych.  

Du ym sukcesem Politechniki Warszawskiej jest gra dru yny Siatkówki M czyzn w I lidze "A", 
zaj cie 5 miejsca w kraju, jest historycznym osi gni ciem. Z inicjatywy cz onków AZS PW powsta a
organizacja "Klub Kibica AZS PW".

Rok akademicki 2005/2006 by  rokiem próby dla nowego, wybranego w czerwcu 2005 r., Zarz du 
Klubu. Zmieni a si  forma prawna organizacji i klub dzia a obecnie jako spó ka akcyjna. Do ycia 
powo ane zosta y dwie nowe sekcje: je dziectwo oraz hokej na lodzie. Klub efektownie zaprezentowa
si  na Targach Kó  Naukowych i Organizacji KONIK. Odby y si  tam m.in. pokaz judo, mini-zawody 
trójbojowe na scenie, a tak e konkurs na ergometrze wio larskim. W grudniu 2005 r. we wspó pracy z 
Samorz dem Studentów PW wspierano dzieci z Domu Dziecka nr 4 w Warszawie zbieraj c pieni dze w 
Bo onarodzeniowej akcji "Studenciaki wspieraj  dzieciaki". 17 grudnia 2005 r. odby o si  Spotkanie 
Wigilijne dla cz onków sekcji AZS PW w klubie "Remont", a 17 stycznia 2006 r. odby  si  Bal AZS PW 
w klubie "Alfa". W dniach 13-19 lutego 2006 r. zorganizowano wyjazd "Ferie z Nartami –III edycja 
Piwniczna 2006", w którym uczestniczy o 200 studentów.

Stowarzyszenie Studentów BEST 

W roku akademickim 2005/2006 Stowarzyszenie Studentów BEST zorganizowa o 7 projektów. 
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Impreza Inauguracyjna odby a si  15 listopada 2005 r. w klimacie „American Dream” w klubie 
Ground Zero dla oko o 500 studentów. Imprez  u wietni a obecno  sobowtórów Marilyn Monroe i 
Elvis’a Presley’a.  
Karnavauli - karnawa owy bal studencki, zorganizowany we wspó pracy z Samorz dem Studentów 
PW i najwi kszych uczelni warszawskich,  odby  si  28 stycznia w Du ej Auli Gmachu G ównego 
PW. Na balu bawi o si  ok. 700 studentów. Impreza odby a si  pod patronatem Rektora PW i 
uczestniczy y w niej w adze najwi kszych uczelni warszawskich.  

Po raz kolejny zorganizowano program CEL: IN YNIER, który wi e najwi ksze i najbardziej 
presti owe projekty Stowarzyszenia Studentów BEST: Targi Pracy Politechniki Warszawskiej, 
Spotkania z Pracodawc , plebiscyt Firma dla In yniera oraz serwis internetowy bestoferta.pl. W 
ramach projektu Spotkania z Pracodawc  w marcu i kwietniu odby o si  10 spotka  z firmami, w 
których wzi o udzia  oko o 800 studentów. W dniach 9-10 maja odby y si 13 In ynierskie Targi 
Pracy. Wystawi o si  40 pracodawców z wielu bran  oferuj cych prac  studentom i absolwentom PW. 
Targi cieszy y si  du ym zainteresowaniem i odwiedzi o je oko o 10 000 studentów. Rosn cym 
zainteresowaniem cieszy si  równie  bezp atny internetowy portal pracy bestoferta.pl, na którym jest 
zarejestrowanych ju  oko o 13 000 studentów i oko o 700 firm oferuj cych zatrudnienie.  

W dniach 9-21 lipca 2006 r. odby  si  kurs naukowy BEST Summer Course na temat - „Use 
your laser, man - optoelectronics”. 25 studentów z ca ej Europy przez dwa tygodnie poznaje 
zagadnienia z dziedziny optoelektroniki oraz Polsk  kultur .

W ramach ca ego cyklu BEST Courses, który ma 3 sezony: zimowy, wiosenny i letni wyjecha o
na kursy naukowe ponad 50 studentów Politechniki Warszawskiej, a aplikowa o oko o 200.  

European Students of Industrial Engineering and Management – Local Group in Warsaw 
(ESTIEM LG Warszawa) 

ESTIEM - European STudents od Industrial Engineering and Managment to mi dzynarodowe 
stowarzyszenie studenckie, reprezentuj ce m odych ludzi zdobywaj cych wykszta cenie na uczelniach 
technicznych w ca ej Europie.

Sztandarowym projektem ESTIEM jest konkurs case study TIMES, przeprowadzany w j zyku 
angielskim. Co roku jego lokalne kwalifikacje gromadz  najlepszych studentów PW, którzy w 
czteroosobowych grupach rozwi zuj  problemy z jakimi borykaj  si  managerowie w wielu firmach. 
Nagrod  w eliminacjach jest wyjazd na jeden z sze ciu Pó fina ów, w tym roku do Berlina. Koszty 
przejazdu w ca o ci finansowane s  przez organizatorów. W lutym 2006 jeden z takich Pó fina ów
mia  tak e miejsce w Warszawie. Przez dwa dni dziesi  dru yn z o miu krajów konkurowa o mi dzy 
sob  o wyjazd na Fina  do Brukseli. Zwyci y a dru yna z Serbii.  

Kolejny projekt ESTIEM Warszawa odbywa  si  na prze omie kwietnia i marca 2006 r.. W 
ramach Dni Kariery ESTIEM na Wydziale In ynierii Produkcji PW odby a si  seria prezentacji firm, 
warsztatów i szkole  maj cych na celu podniesienie kwalifikacji studentów jak i zapoznanie ich z 
oczekiwaniami pracodawców. 

Dzia alno  ESTIEM to tak e organizacja imprez studenckich, promocja Stowarzyszenia podczas 
Juwenaliów Warszawskich oraz liczne szkolenia i wyjazdy na konferencje i seminaria, równie  te 
mi dzynarodowe. W roku akademickim 2005/06 na ró nego typu wyjazdy i seminaria zagraniczne 
wyjecha o 15 osób, cz onków ESTIEM Warszawa. 

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Association 
sans but lucratif (IAESTE A. s. b. l) 

IAESTE A. s. b. l, jest mi dzynarodowym stowarzyszeniem, zarejestrowanym w Luxemburgu. 
Zasadniczymi celami IAESTE s : realizacja mi dzynarodowego programu wymiany praktyk 
zawodowych dla studentów uczelni technicznych, promowanie mi dzynarodowego zrozumienia i 
dobrej woli w ród spo eczno ci akademickiej i przedsi biorców; wi cej na stronie: www.iaeste.org
    G ównymi elementami dzia alno ci Komitetu Lokalnego IAESTE Studentów Politechniki 
Warszawskiej  (KL IAESTE PW) w okresie od 01.09.2005 - 31.08.2006 r. by y: 

wrzesie  2005 r. – Akcja Letnia IAESTE 2005 – opieka nad studentami z zagranicy 
odbywaj cymi praktyki w warszawskich firmach.  
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12 pa dziernika 2005 r. – spotkanie informacyjne IAESTE dla studentów PW. 
22-24 pa dziernika 2005 r. – wyjazd integracyjny IAESTE Polska do ywca, z KL IAESTE PW 
uczestniczy o 12 osób. 
Listopad 2005 r. – zbieranie ofert praktyk w warszawskich firmach. W tym roku zebrano 87 
praktyk w 68 firmach. 
18-19 listopada 2005 r. – Targi Organizacji i Kó  Naukowych „KONIK”.  
30 listopada 2005 r. – Targi Wyjazdów Zagranicznych. 
11 grudnia 2005 r. – Konferencja Robocza IAESTE w Warszawie (sprawdzenie ofert przez 
Komitet Doradczy IAESTE Polska). 
21 grudnia 2005 r. – Wigilia IAESTE zgromadzi a zarówno obecnych cz onków KL IAESTE 
PW jak i absolwentów (ok. 50 osób). 
21- 28 stycznia 2006 r. – Konferencja Generalna IAESTE na Malcie, w konferencji 
uczestniczy o 5 cz onków IAESTE Warszawa 
3-5 luty 2006 r. – Konferencja Krajowa IAESTE w Krakowie (najwa niejsze wydarzenie w 
kalendarzu IAESTE Polska). Z KL IAESTE PW udzia  w konferencji wzi o 6 osób.  
4-5 luty 2006 r. – Konferencja Robocza w Warszawie (sprawdzenie aplikacji wyje d aj cych 
studentów na praktyki). 
24 - 28 kwietnia 2006 r. – IAESTE Case Week – spotkania z firmami, które zorganizowa y dla 
studentów PW rozwi zywanie studium przypadku zwi zanego ze swoj  dzia alno ci . Udzia
wzi y trzy firmy oraz 60 studentów. Wi cej info na www.caseweek.pw.edu.pl 
29 kwietnia – 3 maja 2006 r. – Integracyjny Sp yw Kajakowy IAESTE Polska, z KL IAESTE 
PW udzia  wzi o 5 osób. 
17 – 20 Maja 2006 r. – Dni Promocji IAESTE na PW: spotkanie informacyjne, impreza integracyjna 
w Klubie Remont, namiot promocyjny w Wiosce Akademickiej podczas Juwenaliów. 
czerwiec 2006 r. – Wystawa w Du ej Auli PW zdj  z praktyk IAESTE odbytych przez 
studentów PW. 
lipiec – sierpie  2006 r. – „Akcja Letnia IAESTE 2006”. Wyjazd studentów PW na praktyki 
zagraniczne oraz przyjmowanie i opieka nad studentami przyje d aj cymi do Warszawy.  
4 – 6 sierpnia 2006 – Warsaw Weekend IAESTE – w tych dniach studenci odbywaj cy praktyk
w innych miastach poznawali Warszaw .

Niezale ne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej 

W okresie 09.2005 r. – 08.2006 r. NZS PW prowadzi o dzia alno  w nast puj cych dziedzinach: 
Kultura i Rozrywka W grudniu 2005 r. odby a si  organizowana przez NZS GAPA (Grudniowy 
Akademicki Przegl d Artystyczny) - najwi kszy na Politechnice Warszawskiej i jeden z wi kszych w 
stolicy przegl dów dzia alno ci m odych artystów. Wyst pili muzycy, aktorzy, poeci, fotografowie i 
graficy komputerowi. 

Zorganizowano cykl koncertów „Wieczór w Rektorskiej”, który promuje na Uczelni kultur  na 
wysokim poziomie Kilkakrotnie zapraszani byli studentów do teatrów po wyj tkowo atrakcyjnych 
cenach. W ramach klubu ludzi ciekawych wszystkiego odby o si  spotkanie z Marcinem Wolskim. 
Przed wi tami Bo ego Narodzenia zorganizowali my, przy wspó pracy z Soli Deo, wigili  rektorsk .
Sport i Turystyka W pa dzierniku 2005 r. powsta  cykl wyjazdów „Poznaj z PW stolice UE”, którego 
celem jest w ci gu 2 lat odwiedzenie 21 stolic. Cykl rozpocz  pa dziernikowy wyjazd do Pragi czeskiej. 
Tu  przed sesj  odby  si  kolejny wyjazd do stolicy europejskiej tym razem do Berlina na „berli sk  noc 
muzeów”. Kolejny wyjazd odby  si  jeszcze w listopadzie, przeznaczony by  dla st sknionych za górami 
wielbicieli beskidzkich szlaków, a ju  miesi c pó niej kolejny – dla amatorów bia ego szale stwa
zorganizowano wyjazd na otwarcie sezonu narciarskiego do Francji. W przerwie wi tecznej 
zorganizowali my wypad narciarsko-sylwestrowy do Piwnicznej. W czasie ferii zimowych NZS PW 
zorganizowa  ich trzy wyjazdy na narty: do Val di Sole (W ochy), Piwnicznej i Karpaczu, a miesi c
pó niej ponownie do Francji. W maju zorganizowano wyjazdy do: Piwnicznej w Beskidy, na Mazury na 

agle majowo NZS-owe i czwarty na pó noc Europy (Kopenhaga, Oslo, Fiordy) w ramach cyklu 
wyjazdów „Poznaj z PW stolice UE”. Celem wyjazdów wakacyjnych s : Hiszpania, Chorwacja, Grecja,  
dwa rejsy po Mazurach, Tatry, obozy roku „zero” oraz wyprawy do kolejnych stolic (najbli sze: 
Budapeszt, Monaco, Pary ).
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Kursy, szkolenia i inne Przez ca y rok przy NZS PW dzia a klub Go, dla wielbicieli bryd a
zorganizowano cykl siedmiu turniejów o mistrzostwo Politechniki Warszawskiej w bryd u
sportowym, który cieszy si  du ym zainteresowaniem. Entuzja ci bardziej aktywnego trybu ycia 
mogli zagra  z nami w paintball. Nie s abnie frekwencja na kursach prawa jazdy organizowanych 
wspólnie z firm  Imola. Osoby stawiaj ce na rozwój osobisty ch tnie wybieraj  kursy i szkolenia 
organizowane przez nas: Savoir Vivre, szkolenia z podstawami NLP „Emocje”, „Komunikacja”, „Jak 
si  lepiej porozumiewa ”, kurs szybkiego czytania, kursy administratorskie CISCO i Linuxa, 
warsztaty dziennikarskie. Zorganizowano te  prezentacj  ogólnopolskiego programu praktyk i sta y
studenckich „Cie  Mened era” oraz programu SMART na naszej uczelni. 

Stowarzyszenie Studentów Wydzia u Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 
„GEOIDA” 

W okresie sprawozdawczym cz onkowie Stowarzyszenia „GEOIDA” zrealizowali lub 
uczestniczyli w nast puj cych projektach: 

Wyprawa naukowo-badawcza na Spitsbergen  
Geootrz siny w „Stodole”, liczba uczestników oko o 500 osób – 17.10.2005 r. 
KONIK – Targi Kó  Naukowych i Organizacji PW – 25-26.10.2005 r. 
Wyjazd integracyjny I-ego roku- zadanie realizowane wspólnie z Wydzia ow  Rad  Samorz du 
GiK – 25-27.11.2005 r. 
Geoandrzejki - 28.11.2005 r. 
Geowigilia na wydziale GiK – 21.12.2005 r. 
Wyjazd na konferencj  doktorantów 2006 Brno- Czechy - 01.2006 r. 
Wyjazd integracyjny do Koliby - 23-26.02.2006 r. 
OKSG- konferencja ogólnopolskiego klubu studentów Geodezji  – 07-09.04.2006 r. 
Geopo owinki- po owinki trzeciego roku wydzia u GiK  - 23.04.2006 r. 
Wyjazd na pomiary barymetryczne Zalewu Zegrzy skiego - 05.2006 r. 
Geomajówka w górach sowich studentów wydzia u GiK  - 05.2006 r. 
Ogólnopolska sesja studentów geodezji i kartografii oraz GEOPIKNIK – 10.06.2006 r. 
Wyjazd naukowy do Grybowa - 07.2006 r. 
Regularne wyj cia do teatru - przynajmniej raz w miesi cu. 
Organizowanie wyj  na basen.  
Pokazy slajdów - przynajmniej dwa razy na miesi c,
Wydawanie wydzia owej gazetki „Geodetki”. 

Studencki Klub eglarski 

SK  jest armatorem jachtów pe nomorskich: s/y Politechnika – najlepiej utrzymanego polskiego 
jachtu typu Opal - oraz s/y Coriolis, a tak e jachtów ródl dowych oraz bojerów. Klub zrzesza ponad 
200 cz onków. W minionym sezonie rejsy odbywa y si  od kwietnia do pa dziernika, na wodach 
ródl dowych oraz po Ba tyku, Morzu Pó nocnym i Morzu ródziemnym. 

Sekcja morska zorganizowa a ponad 40 rejsów. Jachty bra y udzia  m.in. w Tall Ship Races 
( wiatowych regatach starych aglowców), regatach o Srebrny Dzwon Polferries oraz zdoby y
wybrze a Maroka. Klub zorganizowa  – ju  po raz drugi – regaty SK  Classic Cup, na których 
nawigacja odbywa si  metodami tradycyjnymi (bez GPS i radaru). Sekcja ródl dowa zorganizowa a
m. in. 4 obozy szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich o nazwie WieJeMy, obozy roku „zero”,  a tak e – 
w okresie zimowym – loty na bojerach po Jeziorze Zegrzy skim. 

Jak co roku Klub umo liwi  ambitnym eglarzom podniesienie kwalifikacji, przeprowadzaj c kursy 
na stopnie: eglarza jachtowego, sternika jachtowego, jachtowego sternika morskiego, radiooperatora 
SRC oraz m odszego instruktora eglarstwa. Tradycyjnie ju  w marcu SK  zorganizowa  Dni Klubowe. 

Wydarzenia organizowane przez SK  ciesz  si  du  popularno ci  i uznaniem w rodowisku 
eglarskim, g ównie dzi ki profesjonalnej organizacji, starannemu przygotowaniu jachtów oraz 

konkurencyjnym cenom, uzyskanym poprzez dofinansowanie Samorz du Studentów PW. Dodatkowo, 
udzia  w rejsach i obozach pozwala na zaliczenie zaj  z Wychowania fizycznego. 
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Klub ma swoj  siedzib  w Centrum Ruchu Studenckiego (DS „Riviera”), pok. 106. Wi cej 
informacji o Klubie mo na znale  na stronie internetowej:  www.skz.pw.edu.pl.

Stowarzyszenie Studentów In ynierii L dowej IACES 

Obecnie IACES skupia studentów i absolwentów Wydzia ów In ynierii L dowej oraz kierunków 
pokrewnych z 61 wy szych uczelni, mi dzy innymi z: Berlina, Delft, Porto, Sofii, Sztokholmu, 
Trondheim, Ankary, Zagrzebia, Istambu u, Lubljany, Wuppertalu i wielu innych. Warszawski Komitet 
Lokalny IACES dzia a w europejskich strukturach IACES’u blisko od dziewi ciu lat.  

Do g ównych zada  IACES nale :
nawi zywanie mi dzynarodowych kontaktów pomi dzy studentami In ynierii L dowej;
wymiana praktycznych informacji z zakresu In ynierii L dowej;
wymiana pogl dów i do wiadcze  zwi zanych z nauk  na ró nych uczelniach; 
wspó praca z Administracj  Rz dow , firmami budowlanymi, przemys em, Uczelni  w zakresie 
naszej dzia alno ci;
organizowanie ró nego rodzaju imprez maj cych na celu integracj rodowiska studenckiego; 
organizowanie ró nego rodzaju seminariów, szkole , wyjazdów w celu poznawania praktycznych 
aspektów przysz ego zawodu in yniera budowlanego. 
W ramach powy szych za o e  programowych, w okresie sprawozdawczym, KL IACES by

organizatorem lub wspó organizatorem nast puj cych imprez: 
Wycieczka na budow  biurowca „RONDO 1” przy Rondzie ONZ - 28.10.2005 r. 
Wyjazd na wysadzanie wiaduktu kolejowego - 13.11.2005 r.    
Spotkanie z firm  budowlan  „Bauer”- 28.11.2005 r.   
Targi Kó  Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK” na Politechnice Warszawskiej.    
Szkolenie „Mi dzynarodowe Warunki Kontraktowe FIDIC dla projektów Infrastrukturalnych”  
-  XII 2005 r. W czasie szkolenia jego uczestnicy mieli mo liwo  zapozna  si  z ogólnymi 
zasadami prowadzenia kontraktów na roboty wed ug procedur FIDIC.  
Spotkanie Wigilijne studentów z kadr  i w adzami Wydzia u In ynierii Ladowej.   
Drzwi otwarte na Politechnice Warszawskiej.  
Szkolenie z BK dla studentów IL. Szkolenie odby o si  na wydziale In ynierii Ladowej dla 
studentów zainteresowanych technikami poszukiwania pracy.
Zbiórka darów dla dzieci z domów dziecka.
Wsparli my oraz promowali my projekt strony studenckiej „Nasz Wulkan”.  
Za o yli my oraz utrzymujemy forum studenckie Wydzia u In ynierii L dowej.

3.6. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT 

Sport i wychowanie fizyczne w systemie edukacyjnym m odzie y zajmuje istotn  rol . Na 
Politechnice Warszawskiej rol  t  wype nia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu prowadzi zaj cia ze studentami wszystkich wydzia ów
Uczelni. Zgodnie z zaleceniem Senatu s  one realizowane przez 6 semestrów z wyj tkiem wydzia ów:
Architektury – 4 semestry, Chemii – 2 semestry, SIMR – 5 semestrów. 

 W zaj ciach obowi zkowych w roku akademickim 2005/06 uczestniczy o 11.200 studentów, 
którzy wiczyli w 444 grupach. Ka dy ze studentów na pierwszych zaj ciach organizacyjnych mia
mo liwo  wybrania dowolnej dyscypliny sportowej, przedstawionej w ofercie przez Studium. Oferta 
zawiera a 19 propozycji: aerobik, boks, judo i samoobrona, kickboxing, kolarstwo górskie, 
koszykówka, kulturystka, narciarstwo, pi ka no na, p ywanie, siatkówka, taniec towarzyski, tenis 
sto owy, tenis ziemny, turystyka, wspinaczka halowa, eglarstwo, yoga, wrotki. 

 Najwi kszym zainteresowaniem studentów ciesz  si  zaj cia z gier zespo owych, p ywania, 
aerobiku, kulturystyki, a tak e dyscypliny ekstremalne – wspinaczka ska kowa i rowery górskie. 

 Zaj cia prowadzi 39 osobowa kadra nauczycieli i trenerów wspó pracuj cych z Klubem 
Uczelnianym AZS. W klubie prowadzonych jest 32 sekcje sportowe skupiaj ce ponad 1000 
trenuj cych studentów. Zawodnicy AZS PW uczestnicz  regularnie w zawodach sportowych rangi 
mistrzowskiej, m.in. Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Województwa Mazowieckiego, 
Mistrzostwach Szkó  Wy szych i Mistrzostwach Polski Politechnik, odnosz c znacz ce sukcesy. 



55

Wizytówk  KU AZS PW jest zespó  siatkarzy, który w sezonie 2005/06 graj c w Polskiej Lidze 
Siatkówki odniós  du y sukces zajmuj c 5 miejsce. 

 Studenci PW - sportowcy odnosz  sukcesy równie  na arenie mi dzynarodowej, np. w 2005 roku 
wygrali mi dzynarodowe akademickie regaty wio larskie w Pary u.
 W ramach popularyzacji masowego uprawiania sportu Studium organizuje liczne zawody w 
wielu dyscyplinach, rokrocznie rozszerzaj c zakres dyscyplin. Aktualnie studenci uczestnicz  w 
zawodach o Mistrzostwo Politechniki w pi ce siatkowej, koszykówce, judo, pi ce no nej, trójboju 
si owym, aerobiku, p ywaniu, tenisie sto owym i tenisie ziemnym i w kolarstwie górskim.

3.7. KULTURA STUDENCKA 

Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „STODO A”

W roku akademickim 2005/2006 Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej  
"STODO A"  prowadzi  dzia alno  programow  zgodnie z celami, do których zosta  powo any. 
Organizowa  koncerty i imprezy okoliczno ciowe dla studentów. Poza tradycyjnymi cyklami imprez, 
które funkcjonuj  od kilku lat i wpasowa y si  ju  w Kalendarium Klubu zapocz tkowano dzia alno
dwóch nowych cykli koncertowych.  

Pierwszy z cykli koncertów to przegl d m odych zespo ów z ca ej Polski. Dzi ki wsparciu Urz du
Miasta Sto ecznego Warszawy, Ministra Kultury, Samorz du Studentów Politechniki Warszawskich i 
firm sponsorskich uda o si  powo a  do ycia M ode Wilki Rebelia. By  to przegl d m odych, 
interesuj cych kapel z ca ej Polski, które nie maj  jeszcze na swoim koncie p yty. Przegl d trwa  od 7 
wrze nia do 14 grudnia 2005 r. Oprócz nich, co tydzie  prezentowali si  czo owi przedstawiciele 
alternatywnej Polskiej muzyki, którzy maj  ju  nieco wi kszy dorobek (m.in. Lipali, Freak of Nature, 
Ocean, Ametria, Hurt i Agressiva 69). Do jury przegl du zaprosili my m.in. Zbyszka Ho dysa, 
dziennikarzy muzycznych i promotorów znanych gwiazd polskiej muzyki rockowej. Podczas  koncert 
fina owego gwiazd  wieczoru by  zespó  DEZERTER i finali ci przegl du.

Poprzez drugi cykl EuroRock Atatc pragniemy zaprezentowa  bogat  kultur  krajów 
europejskich. Do wspó pracy zaprosili my Ambasady, placówki kulturalne i instytuty poszczególnych 
krajów uczestnicz cych w projekcie. W dzie  ka dego z koncertów Klub stawa  si  centrum 
kulturalnym wybranego kraju europejskiego.   

Przy wspó pracy z Samorz dem Studentów PW kontynuowany by  cykl ‘’Studenckich 
Czwartków’’. Na klubowej scenie wyst pi y najwi ksze gwiazdy polskiej muzyki. Koncerty te 
odbywa y si  w ramach premiery p yt, tras koncertowych, jubileuszów. Nie zabrak o te  tradycyjnych 
corocznych koncerty VOO VOO, HEy, DZEM, KULT. Na czwartki zaprosili my równie  gwiazdy 
zagraniczne   Bloodhound Gang, The Nigel Kennedy Jazz Quintet,  Helloween.

Do najwa niejszych wydarze  muzycznych sezonu 2005/2006 nale y zaliczy  koncerty zespo ów
zagranicznych. Zagra y takie gwiazdy jak Chris Botti, Motorhead, Simple Minds, Clawfinger, Life Of 
Agony, The Rasmus, Sepultura, In Flames, Miky Dread. 

W Klubie odby y si  trzy bardzo wa ne warszawskie festiwale teatralne. Pierwszy w grudniu.2005 
r. Centrum Sztuki Wspó czesnej zaprosi o do Klubu na XII Mi dzynarodowe Spotkania Sztuki Akcji 
ROZDRO E 2006. Tegoroczna edycja po wiecona by a twórczo  artystek ze Skandynawii. W 
Stodole pokazany zosta  spektakl spektaklu pt. „Theremin. Ether Music and World History” grupy 
„Hotel Pro Forma” z Kopenhagi. Nast pny w kwietniu 2006 r., by a to pierwsza edycja festiwalu 
teatralnego Express EC 47 polska-niemcy – od-cienie polityki. W Klubie odby y si  dwa 
przedstawienia „WA SA” gda skiego Teatru Wybrze e, oraz „POLISH KARMA” w wykonaniu 
Teatru Prób z W growca. Trzecim festiwalem by a czerwcowa, czwarta ju  edycja, „Czarnej Offcy” 
warszawskich teatrów niezale nych. 

W lutym tradycyjnie odby  si  Konkurs Rock'n'Rolla im. Billa Halleya. By a to ju  26 edycja i 
cieszy a si  ogromny powodzeniem uczestników z ca ej Polski. 

Klub we wspó pracy z samorz dami i stowarzyszeniami studenckimi zorganizowa  samodzielnie 
jak i wspólnie wiele imprez. Otrz siny i Po owinki zorganizowa y w Klubie samorz dy AWF, PW, 
SGGW, UKSW, UW oraz Wy sza Warszawska Szko a Humanistyczna. 

Klub „Stodo a” uczestniczy  te  czynnie w promocji i organizacji Warszawskich Juwenaliów 
2006.  Klub dzia a  równie  w sferze kulturotwórczej (dzia alno  sekcji twórczych Klubu, które 
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tworz  nieprofesjonaln  dzia alno  artystyczn ). Sekcjami (sk adaj cymi si  w przewa aj cej 
wi kszo ci ze studentów) dzia aj cymi w klubie s : Teatr Ruchu „AKT", „Studio Ta ca i Sportu”, 
„Klub Fotograficzny STODO A '60”. Przynajmniej raz do roku ka da z sekcji prowadzi nabór nowych 
cz onków.

Zespó  Pie ni i Ta ca Politechniki Warszawskiej

W okresie sprawozdawczym Zespó  Pie ni i Ta ca Politechniki Warszawskiej wielokrotnie 
u wietnia  imprezy i uroczysto ci odbywaj ce si  w Politechnice Warszawskiej, m.in.: 

- Koncert Inauguracyjny w Du ej Auli w Gmachu G ównym PW, 
- Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Chemicznym i w Mi dzywydzia owym 

Centrum Biotechnologii, 
- Wyst p w czasie Zjazdu Fizyków Polskich na Wydziale Fizyki PW, 
- Wigilia Rektorska, 
- Udzia  w Dniach Sokratesa.
Wielokrotnie Zespó  koncertowa  poza Uczelni , u wietniaj c, m.in.: 
- Koncert dla uczestników Mi dzynarodowej Konferencji Etyka w biznesie, odbywaj cej si

pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, 
- Udzia  w XIV Finale Wielkiej Orkiestry wi tecznej Pomocy; koncert w Karczewie, 
- Otwarcie charytatywnego balu PCK w Hotelu Sobieski, 
- Wieczór Sobótkowy w azienkach Królewskich – koncert dla mieszka ców Warszawy w 

Teatrze na Wodzie. 
Na prze omie sierpnia i wrze nia 2005 r. Zespó  reprezentowa  Polsk  na Mi dzynarodowym 

Festiwalu Folklorystycznym, na wyspie Lewkas w Grecji. W listopadzie zespó  przygotowa  i 
przedstawi  widowisko Mortus sunt ut liberi Vivamus z okazji rocznicy Orl t Lwowskich. 

Od stycznia 2006 r. rozpocz y si  intensywne przygotowania do Jubileuszu Zespo u. W ramach 
obchodów jubileuszowych w Du ej Auli Gmachu G ównego zorganizowano wystaw  prezentuj c
pami tki, zdj cia, nagrody, wyró nienia, filmy z okresu 55-letniej pracy Zespo u.

G ównym punktem obchodów Jubileuszu 55-lecia by  Koncert Galowy w Sali Kongresowej PKiN w 
Warszawie. Uczestniczy o w nim 210 wykonawców czterech pokole  cz onków Zespo u. W ród blisko 
3000 tysi cznej widowni byli m.in. przedstawiciele W adz Uczelni, W adz miasta st. Warszawy, 
Dzielnicy, przedstawiciele ambasad oraz delegacje zaprzyja nionych zespo ów z kraju i zagranicy.  

Zorganizowano obóz szkoleniowo-kondycyjno-integracyjny, w czasie przerwy zimowej, w  Mi tnem. 
Obecnie Zespó  liczy 112 cz onków, w tym ok. 80% to studenci Politechniki Warszawskiej, 

pozosta e 20 % to studenci innych warszawskich uczelni. sk ad A - 70 osób, sk ad B – 30 osób,  
kapela – 12 osób 

Zespó  Ta ca Ludowego „Masovia” Szko y Nauk Technicznych i Spo ecznych w P ocku

Zespó  Ta ca Ludowego „Masovia” wraz z Kameralnym Chórem Akademickim wchodz  w sk ad 
Akademickiego Centrum Kultury Politechniki Warszawskiej Szko y Nauk Technicznych i 
Spo ecznych w P ocku. Akademickim Centrum Kultury oraz Zespo em Ta ca Ludowego „Masovia”, 
kieruje mgr Tomasz Panek, a Kameralnym Chórem Akademickim mgr Edward Bogdan. Oprócz 
regularnych prób tanecznych, przez ca y rok prowadzone by y zaj cia ze piewu (w tym ze piewu 
solowego) przez kierownika muzycznego mgr in . Grzegorza Goleniewskiego.  

Zestawienie dzia a  Zespo u Ta ca Ludowego „Masovia” od wrze nia 2005 do sierpnia 2006 r. 
04.09.2005 r. - wiercze, koncert na zaproszenie Wójta Gminy Nasielsk – „Piknik Rodzinny”. 
04.09.2005 r. - Bra szczyk, „Do ynki Powiatowo-Gminne”. 
18.09.2005 r. -  P ock, Spó dzielczy Dom Kultury. Koncert charytatywny z okazji „Dnia walki ze 
schizofreni ”. 
01.10.2005 r. - P ock, PW SzNTiS. Inauguracja Roku Akademickiego 2005/2006. 
02.10.2005 r. - Warszawa, koncert w Amfiteatrze Parku Sowi skiego. Mi dzynarodowy Festiwal 
folklorystyczny – „WARSFOLK 2005”. 
15.10.2005 r. - P ock, PW SzNTiS. Koncert z okazji 35 – rocznicy powstania Instytutu Chemii 



57

18.10.2005 r. - P ock, parafia w. Ducha. Uroczysta oprawa muzyczno-wokalna mszy w.,
celebrowanej przez Biskupa P ockiego ks.prof.Stanis awa Wielgusa, z okazji „Dnia S u by Zdrowia” 
23.10.2005 r. - P ock, parafia w.Stanis awa Kostki. Peregrynacja obrazu Naj wi tszej Maryji 
Panny, przez rodowiska akademickie. 
03.12.2005 r. - P ock, PW SzNTiS. Koncert z okazji rozdania dyplomów KNEiS 
15.12.2005 r. -  P ock, Ksi nica P ocka. Koncert wi teczny pt. „Wigilia Polska” dla osób 
niepe nosprawnych 
16.12.2005 r. - P ock, L.O. im. W.Jagie y. Koncert z okazji uroczysto ci obchodów „80 – lecia 
polskiej pi ki no nej”
22.12.2005 r. - P ock, Centrum Edukacji „Orlen”. Koncert wi teczny pt. „Wigilia Polska”, dla 
firmy Petro Energo Rem. Koncert komercyjny 
07.02.2006 r. - P ock, koncert zorganizowany wspólnie z Samorz dem Studentów PW SzNTiS, z 
cyklu „Studenci-Dzieciom”.
11.03.2006 r. -P ock, PW SNTiS  - „Dni otwarte”.
04.04.2006 r. - P ock, III L.O.- „Festiwal zawodów”.
23.04.2006 r. -Warszawa, „Targi Turystyki”, koncert na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.
30.04.2006 r. - Bedlno, Ogólnopolski Przegl d Kapel Ludowych (I miejsce - na 23 kapele).
07.05.2006 r. - P ock, „Uroczysto ci ku czci w.Zygmunta-patrona P ocka”. Koncert na Rynku 
Starego Miasta z solist  Zespo u „Mazowsze”-Stanis awem Jopkiem 
12.05.2006 r. - P ock, „Juwenalia 2006”.Koncert na Rynku Starego Miasta z cyklu „Masovia i 
przyjaciele” (Formacja Ta ca Nowoczesnego „Impresja”-Szko a Wy sza im.Paw a W odkowica
oraz Studio Ta ca „Mark-Dance”) 
23-30.05.2006 r. - Francja, Auxerre. Wyjazd na targi „Auxerrexpo 2006” z oficjaln  delegacj
Urz du Miasta P ocka
06.06.2006 r. - P ock, Katolickie Radio P ock – „XV lecie powstania pierwszej katolickiej 
rozg o ni w Polsce”. Koncert okoliczno ciowy 
06.06.2006 r. - P ock, Szko a Wy sza im.Paw a W odkowica. Koncert edukacyjny dla m odzie y szkó
gimnazjalnych i rednich z okazji rozstrzygni cia konkursu, dotycz cego pi kna polskiego folkloru. 
14.06.2006 r. - P ock, Dom Pomocy Spo ecznej. Realizacja projektu „Integracja na ludowo”. 
Koncert dla osób niepe nosprawnych 
21.06.2006 r. - D bowa Góra k.P ocka. Biesiada ludowa. Koncert. 
23.06.2006 r. - Kiernozia, „Noc wi toja ska”. Koncert. 
01-02.07.2006 r. - owicz, „Ogólnopolski Konkurs Ta ca – O owicki pasiak”. I – miejsce w 
kategorii zespo ów artystycznie opracowanych. 
16.07.2006 r. - Zduny k. owicza, „Piknik rodzinny”. Koncert. 
17-30.07.2006 r. - Wyjazd do Grecji (Peloponez) na II-Mi dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„POSEJDONIA 2006”. W drodze powrotnej koncert w Serbii – Loznica (miasto partnerskie P ocka). 
05-06.08.2006 r. - Warszawa, II – Mi dzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „WARSFOLK 2006” 
20.08.2006 r. - D brówka k. Radzymina, „Do ynki Powiatowo-Gminne”. Koncert  
27.08.2006 r. - P ock, „650-lecie powstania p ockiej Fary”. Koncert podczas odpustu parafialnego. 
27.08.2006 r. - Sochaczew, „Do ynki Powiatowe”. Koncert. 

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej 

Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej liczy 54 cz onków. W okresie od 1.09.2005 r. do 
31.08.2006 r. dzia alno  Chóru Akademickiego PW przestawia a si  nast puj co:

1. Koncert w Ko ciele Matki Bo ej Królowej Anio ów w Warszawie -  18.09.2005 r. 
2. Koncert w Ko ciele w. Anny w Warszawie - 20.09.2005 r.  
3. Inauguracja roku akademickiego w Wy szej Szkole Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 

Wszechnica Polska - 29.09.2005 r.  
4. Inauguracja roku akademickiego 2005/2006 na Politechnice Warszawskiej - 30.09.2005 r.  
5. Udzia  w I Mi dzynarodowym Festiwalu "Mundus Cantat" w Sopocie zako czony nagrodami 

w 2 kategoriach: Muzyka Sakralna i Muzyka Ludowa - 22.09 do 24.09.2005 r.  
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6. Udzia  w Warszawskim Mi dzynarodowym Festiwalu Chóralnym gdzie Chór zdoby   I 
miejsce w kategorii Chórów Mieszanych M odzie owych – od 05.11. do 06.11.2005 r.  

7. Udzia  w VIII ódzkim Festiwalu Chóralnym "Cantio Lodziensis" gdzie Chór zdoby  III 
miejsce - 19.11-20.11.2005 r.  

8. Koncert Op atkowy na Politechnice Warszawskiej - 20.12.2005 r.  
9. Udzia  w Ogólnopolskim Festiwalu Kol d i Pastora ek w B dzinie gdzie Chór zdoby  II 

miejsce w swojej kategorii - od 05.01 do 08.01.2006 r.  
10. Koncerty z okazji Jubileuszu 5-lecia dzia alno ci Chóru Akademickiego PW w Ma ej Auli 

od 27.02. do 28.02.2006 r.  
11. Udzia  w XXIX koncercie  z cyklu "Wielka Muzyka" w Ma ej Auli „Kandyd” Leonarda 

Bernsteina  - 25.03.2006 r.  
12. Udzia  w XIX Ogólnopolskim Festiwalu Pie ni o Morzu w Wejherowie gdzie Chór zdoby  II 

miejsce w kategorii Chórów Mieszanych - 12.05.2006 r.  
13. Z okazji 5-lecia dzia alno ci Chóru Miasta Siedlce udzia  w "Carmina Burana" Carla Orfa - 

16.05.2006 r.  
14. Juwenalia 2006 - wyst p Chóru w Du ej Auli PW - 19.05.2006 r.  
15. Koncert z cyklu "Interpretacje Muzyki Chóralnej" organizowany przez Akademi  Muzyczn

w Warszawie - 27.05.2006 r.  
Ponadto, oprawa uroczysto ci wydzia owych i uczelnianych na Politechnice Warszawskiej. 

Zorganizowano dwa obozy szkoleniowe: w czasie przerwy mi dzysemestralnej w Grybowie, w czasie 
wakacji w Pola czyku. 

Kameralny Chór Akademicki PW SzNTiS w P ocku

Jak co roku piew Chóru towarzyszy  inauguracji roku akademickiego w SzNTiS Politechniki 
Warszawskiej w P ocku. Chór zapewni  równie  opraw  muzyczn  mszy w. inauguracyjnej dla ca ej
spo eczno ci akademickiej miasta P ocka w miejscowej Katedrze, gdzie towarzyszy a mu równie
Orkiestra Reprezentacyjna Komendy G ównej Policji z Warszawy. 

W dniu 15 pa dziernika 2005 r. Chór wyst pi  podczas uroczysto ci zwi zanej z obchodami 
Jubileuszu 35-lecia Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej w P ocku.

Chór piewa  tak e na uroczysto ci wr czenia dyplomów magistra absolwentom Wydzia u
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w dniu 2 grudnia 2005 r. 

Rok 2005 zako czy  si  tradycyjnie w duchu kol dowania - mi dzy innymi podczas spotkania 
Prezydenta Miasta P ocka i Biskupa P ockiego z przedstawicielami organizacji pozarz dowych 
dzia aj cych w mie cie.

W dniu 8 kwietnia 2006 r. Kameralny Chór Akademicki wzi  udzia  w uroczystym koncercie w 
Bazylice Katedralnej, który rozpocz  kampani  „przeciwdzia anie przemocy w rodzinie”. Podczas 
koncertu pt.: „...sercom, które s ysz ...” wyst pi a P ocka Orkiestra Symfoniczna, pod batut  Paw a
Kotli, narratorem by  Jerzy Zelnik. Chór wykona  „Requiem” J. Ruttera z towarzyszeniem orkiestry. 

W kwietniu 2006 r. Chór bra  równie  udzia  w obchodach jubileuszu P ockiej Fary, 
przygotowuj c opraw  muzyczn  mszy w. celebrowanej przez bp. Stanis awa Wielgusa na rynku 
Starego Miasta w dniu 23 kwietnia, dok adnie w 650. rocznic  konsekracji ko cio a w. Bart omieja. 

W minionym roku Chór zrealizowa  nagranie piewek radziwskich, stanowi ce zapis melodii 
ludowych z terenu Radziwia. 

Zespó  kontynuowa  równie  prace nad wydaniem p yty z nagraniem Mszy Gospel R. Raya.

3.8. BIURO KARIER 

W roku akademickim 2005/2006 Biuro Karier kontynuowa o dzia alno  w zakresie zawodowej 
promocji studentów i absolwentów PW. Dzia ania Biura Karier obejmowa y m.in.: prowadzenie 
konsultacji i rozmów doradczych ze studentami i absolwentami PW, prowadzenie warsztatów 
edukacyjnych z zakresu planowania kariery i poszukiwania pracy, prowadzenie bazy danych studentów i 
absolwentów PW poszukuj cych pracy, prowadzenie informatorium, dystrybucja katalogów 
dotycz cych rynku pracy, pozyskiwanie i udost pnianie ofert pracy, praktyk i sta y (na stronie 
internetowej, w katalogu ofert dost pnym w biurze), przygotowywanie i rozsy anie do osób 



59

zarejestrowanych w bazie serwisu informacyjnego (Newsletter BK), oraz organizowanie prezentacji i 
spotka  z pracodawcami, zainteresowanymi zatrudnieniem studentów i absolwentów PW. 

W okresie od wrze nia 2005 do maja 2006 Biuro Karier odwiedzi o 1685 osób, z tego 418 osób 
skorzysta o z indywidualnych rozmów doradczych i konsultacji. Pozosta e osoby odwiedzi y Biuro Karier 
w celu skorzystania z zasobów informatorium, katalogu ofert pracy/praktyk lub skorzystania z Internetu.  

Zorganizowano oraz poprowadzono szereg szkole  dotycz cych planowania kariery oraz 
poszukiwania pracy (cz  z nich organizowana by a we wspó pracy z Komisj  Dydaktyczn  Samorz du
Studentów oraz poszczególnymi Wydzia owymi Radami Studentów). Dodatkowo zorganizowano 
szkolenia: „Twórcze rozwi zywanie problemów”, „Skuteczne zarz dzanie czasem” prowadzone przez 
absolwentki Wydzia u Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz „Okie zna  informacj , czyli 
warsztat szybkiego czytania i technik pami ciowych” prowadzone przez przedstawicieli firmy Neuronowa. 

W bazie danych BK zarejestrowa o si  1226 studentów i absolwentów PW (w maju 2006 w bazie 
danych BK by o zarejestrowanych w sumie 5300 osób). 

Pozyskano 1340 ofert pracy sta ej, 500 ofert pracy czasowej/dorywczej oraz 345 ofert praktyk. W 
serwisie Biura Karier znalaz y si  oferty zarówno z ma ych i rednich przedsi biorstw, jak i z du ych 
firm. Ilo  ofert, w porównaniu z danymi z roku ubieg ego, wzros a o ponad 100%. 

Zorganizowano spotkania z nast puj cymi firmami: na Wydziale Elektroniki i Technik 
Informacyjnych – Procter & Gamble Operations oraz Roadshow – Siemens, HP, Volvo; Bauer AG na 
Wydziale In ynierii L dowej (wspó organizator: Stowarzyszenie Studentów IACES); Dzie  Techniczny 
TRW Automotive Polska na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych; na Wydziale Mechatroniki 
(we wspó pracy z Wydzia ow  Rad  Studentów) – firma Animex; na Wydziale In ynierii Produkcji 
(wspó organizator: Stowarzyszenie Studentów ESTIEM) - prezentacja programu „Grasz o Sta ”;
Citybank Handlowy Case Study Day (prezentacja firmy i szkolenia); Dzie  Kompanii Inicjatyw firmy 
Kompania Piwowarska (prezentacja firmy oraz szkolenia); British American Tobacco (prezentacja firmy 
oraz szkolenia); prezentacja „wykorzystanie nowoczesnych platform informacyjnych” prowadzone przez 
firm  AMG.net. 

Dzi ki wspó pracy z firmami Communication Partners, Modus oraz GTI, udost pniono 
studentom i absolwentom PW szereg bezp atnych katalogów informacyjnych na temat rynku pracy w 
Polsce i za granic  („Pracuj. Pracodawcy”, „Pracuj. Praktyki”, „Pracuj. Bran a Farmaceutyczna i 
Medyczna”, „Kariera 2006”, „Kariera. In ynieria i Technologie 2006”, „Target Europe 2006” oraz 
„Eurograduate 2006”).  

Prowadzono serwis internetowy BK, w którym zamieszczano aktualne informacje dotycz ce rynku 
pracy i rozwoju zawodowego oraz oferty pracy, praktyk i sta y zg oszone do BK przez 
wspó pracuj cych z Biurem pracodawców. Aktualne informacje oraz oferty pracy, praktyk i sta y
rozsy ano do osób zarejestrowanych w bazie danych wraz z cotygodniowym e-biuletynem – 
Newsletterem Biura Karier. 

W okresie sprawozdawczym pracownicy BK poprowadzili tak e dwie prezentacje: „Female 
Engineers in Poland” w ramach European Summer University „Female Engineers in Europe: Research, 
Equality, Society” organizowanym przez Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers w Metz we 
Francji (wrzesie  2005); prezentacja: „Sytuacja na rynku pracy absolwentek Politechniki Warszawskiej” 
w ramach konferencji “Kobiety na rynku pracy” (pa dziernik 2005). 
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4. KSZTA CENIE 

4.1. RODZAJE I KIERUNKI PROWADZONYCH STUDIÓW 

W roku akademickim 2005/2006 studia na Politechnice Warszawskiej by y prowadzone na 24 
kierunkach i 2 makrokierunkach. Nowym kierunkiem studiów jest Gospodarka Przestrzenna. Na czterech 
kierunkach studia daj  mo liwo  uzyskania tytu u zawodowego licencjat lub magister, pozosta e ko cz
si  uzyskaniem tytu u zawodowego in ynier lub magister in ynier, a na kierunku Architektura  
i Urbanistyka – in ynier architekt lub magister in ynier architekt. 

Kierunki i rodzaje studiów prowadzonych przez wydzia y i kolegia Politechniki Warszawskiej 
przedstawiono w tabeli 4.1.  

Tabela 4.1. Kierunki i rodzaje studiów prowadzone w Politechnice Warszawskiej w roku 
akademickim 2005/2006 

Rodzaj studiów 
niestacjonarne Lp. Kierunek studiów Jednostka organizacyjna stacjonarne 

(dzienne) (wieczo
rowe) (zaoczne) 

1. Administracja Kolegium Nauk Spo ecznych i Administracji I, II - I, II 

2. Architektura i 
Urbanistyka Wydzia  Architektury I, M I, II - 

3. Automatyka i 
Robotyka 

Wydzia  Elektryczny 
Wydzia  In ynierii Produkcji 
Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
Wydzia  Mechatroniki 

M
I, II, M 

I, II
I3), II3), M3)

-
-
-
-

-
-
-

I3)

4. Biotechnologia Mi dzywydzia owe Centrum Biotechnologii 2) M - - 

5. Budownictwo Wydzia  In ynierii L dowej 
Wydzia  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

I, II, M 
I, M 

I
-

I, II 
I

6. Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spo ecznych I, II - I, II 
7. Elektrotechnika Wydzia  Elektryczny I1), II, M - I, II 

8. Elektronika i 
Telekomunikacja Wydzia  Elektroniki i Technik Informacyjnych - I, II I 

9. Energetyka Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa I4) - - 
10. Fizyka Techniczna Wydzia  Fizyki I, M - - 

11. Geodezja i 
Kartografia Wydzia  Geodezji i Kartografii I, M - I, II 

12. Gospodarka 
Przestrzenna Wydzia  Geodezji i Kartografii I4)

13. Informatyka 
Wydzia  Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Wydzia  Elektryczny 
Wydzia  Matematyki i Nauk Informacyjnych 

I, II, M 
I, M 

I1), II1), M1)

I, II 
-
-

-
I
-

14. In ynieria Chemiczna 
i Procesowa Wydzia  In ynierii Chemicznej i Procesowej M - - 

15. In ynieria 
Materia owa Wydzia  In ynierii Materia owej I, II, M - I 

16. In ynieria 
rodowiska 

Wydzia  In ynierii rodowiska 
Wydzia  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 
Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 

I, II, M 
I

I, II

I
-
-

I, II 
I
-

17. Lotnictwo i 
Kosmonautyka Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa I4) - - 

18.

Makrokierunek – 
(Informatyka, 
Automatyka i 
Robotyka, 
Elektronika i 
Telekomunikacja) 

Wydzia  Elektroniki i Technik Informacyjnych I1), II1), M1) - - 
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Tabela 4.1  cd. 
Rodzaj studiów 

niestacjonarne Lp. Kierunek studiów Jednostka organizacyjna stacjonarne 
(dzienne) (wieczo

rowe) (zaoczne) 

19.

Makrokierunek: 
Mechatronika 
(Mechanika i Budowa 
Maszyn, Automatyka 
i Robotyka) 

Wydzia  Mechatroniki3) M3) - I3)

20. Matematyka Wydzia  Matematyki i Nauk Informacyjnych II, M - I

21. Mechanika i Budowa 
Maszyn 

Wydzia  In ynierii Produkcji 
Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
Wydzia  Mechatroniki 
Wydzia  Samochodów i Maszyn Roboczych 
Wydzia  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

I, II, M 
I, II, M 

M3)

I, II, M 
I, M 

-
-
-
I
-

I
I

I3)

I, II 
I

22. Ochrona rodowiska Wydzia  In ynierii rodowiska I, II - - 

23. Papiernictwo i 
Poligrafia Wydzia  In ynierii Produkcji I, M - I

24. Technologia 
Chemiczna 

Wydzia  Chemiczny 
Wydzia  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 

I, M 
I, M 

-
-

-
I, II 

25. Transport Wydzia  Transportu I, II, M - I, II 

26. Zarz dzanie i 
Marketing Wydzia  In ynierii Produkcji I, II, M I, II I, II 

Oznaczenia:
I – studia pierwszego stopnia (studia zawodowe). 
II – studia drugiego stopnia (studia magisterskie uzupe niaj ce).
M – jednolite studia magisterskie. 
1) równolegle prowadzone studia w j zykach wyk adowych polskim/ angielskim 
2) Wydzia y: Chemiczny, In ynierii Chemicznej i Procesowej, In ynierii rodowiska kszta c  wspólnie 

studentów na kierunku studiów Biotechnologia, w ramach Mi dzywydzia owego Centrum Biotechnologii. 
3) Studia prowadzone w ramach makrokierunku Mechatronika, dyplomy uko czenia studiów dla jednego z 

dwóch kierunków studiów. 
4) Kierunki studiów nowo utworzone – brak studentów na poziomie magisterskim. 

4.2. JAKO  KSZTA CENIA - AKREDYTACJA 

Problematyka jako ci kszta cenia jest jednym z priorytetów dzia ania zarówno w adz Uczelni jak i 
ca ej spo eczno ci akademickiej. W dniu 20 pa dziernika 2005 r. zosta  powo any Zespó  Zadaniowy ds. 
opracowania i wdro enia Systemu Zapewniania Jako ci Kszta cenia w PW oraz Pe nomocnik Rektora 
ds. Jako ci Kszta cenia i Akredytacji. Zespó  przygotowa  raport o stanie jako ci kszta cenia w PW, a 
nast pnie opracowa  projekt Systemu Zapewniania Jako ci Kszta cenia. Za o enia Systemu by y
kilkakrotnie prezentowane i dyskutowane na forum Senackiej Komisji ds. Kszta cenia, a tak e
przedstawione na Seminarium Uczelnianym (w maju 2006 r.). Kolejne dzia ania obejmuj  dyskusj  na 
forum Senatu, przyj cie Systemu Zapewniania Jako ci przez Senat, a nast pnie wdra anie jego 
poszczególnych elementów.  

Kierunki studiów prowadzonych przez wydzia y Politechniki Warszawskiej podlegaj  akredytacji 
przez:

Pa stwow  Komisj  Akredytacyjn  (PKA), która jest ustawowym organem szkolnictwa wy szego 
dzia aj cym na rzecz jako ci kszta cenia. Od 1 wrze nia 2005 r. PKA dzia a na podstawie rozdz. 6 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365); 

a tak e przez komisje rodowiskowe:
Komisj  Akredytacyjn  Uczelni Technicznych (KAUT), powo an  17 lutego 2001 r. 
przez Konferencj  Rektorów Polskich Uczelni Technicznych; 
Uniwersyteck  Komisj  Akredytacyjn  (UKA), która zosta a powo ana 31 stycznia 1998 r. 
przez Konferencj  Rektorów Uniwersytetów Polskich. 
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Aktualny w roku akademickim 2005/2006 stan akredytacji kierunków studiów na Politechnice 
Warszawskiej przedstawiono w tabeli 4.2. 

Tabela 4.2. Stan akredytacji w roku akademickim 2005/2006 (stan w dniu 28. 08. 2006 r.) 

I. Kierunki studiów posiadaj ce akredytacj  PKA 
Okres akredytacji 

Lp. Kierunek studiów Jednostka organizacyjna 
studia I stopnia 

studia II stopnia 
lub jednolite studia 

magisterskie 

1. Administracja Kolegium Nauk Spo ecznych i 
Administracji 2002/03 – 2007/08 2004/05 – 2009/10 

2. Architektura 
i Urbanistyka Wydzia  Architektury 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 

Wydzia  Elektryczny 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 
Wydzia  In ynierii Produkcji 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 
Wydzia  Mechaniczny Energetyki i 
Lotnictwa 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 

3. Automatyka i Robotyka 

Wydzia  Mechatroniki 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 

4. Biotechnologia Mi dzywydzia owe Centrum 
Biotechnologii 1) – 2005/06 – 2008/09 

Wydzia  In ynierii L dowej
(ocena wyró niaj ca) 2003/04 – 2008/09 2003/04 – 2008/09 

5. Budownictwo Wydzia  Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii  2003/04 – 2008/09 2003/04 – 2008/09 

6. Ekonomia Kolegium Nauk Ekonomicznych i 
Spo ecznych

2005/06 – 2010/11 
(studia stacjonarne)
2005/06 – 2006/07 

(studia niestacjonarne)

–

7 Elektrotechnika Wydzia  Elektryczny 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 
8. Geodezja i Kartografia Wydzia  Geodezji i Kartografii 2003/04 – 2008/09 2003/04 – 2008/09 

Wydzia  Elektryczny 2004/05– 2009/10 2004/05 – 2009/10 
9. Informatyka Wydzia  Matematyki i Nauk 

Informacyjnych 2004/05– 2009/10 2004/05 – 2009/10 

10. In ynieria Chemiczna i 
Procesowa

Wydzia  In ynierii Chemicznej i 
Procesowej

(ocena wyró niaj ca)
– 2003/04 – 2008/09 

11. In ynieria Materia owa Wydzia  In ynierii Materia owej 2004/05– 2009/10 2004/05 – 2009/10 

12. Matematyka Wydzia  Matematyki i Technik 
Informacyjnych 2003/04 - 2008/09 2003/04 - 2008/09 

Wydzia  In ynierii Produkcji 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 
Wydzia  Mechaniczny Energetyki i 
Lotnictwa 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 

Wydzia  Mechatroniki 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 
Wydzia  Samochodów i Maszyn 
Roboczych 2005/06 – 2010/11 2005/06 – 2010/11 

13. Mechanika i Budowa 
Maszyn 

Wydzia  Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii  2005/06 – 2006/07 2005/06 – 2006/07 

Wydzia  Chemiczny 
(ocena wyró niaj ca ) 2003/04 – 2008/09 2003/04 – 2008/09 

14. Technologia Chemiczna  Wydzia  Budownictwa, Mechaniki 
i Petrochemii  2003/04 – 2008/09 2003/04 – 2008/09 

15. Transport Wydzia  Transportu 2002/03 – 2007/08 2002/03 – 2007/08 
16. Ochrona rodowiska Wydzia  In ynierii rodowiska 2003/04 – 2008/09 – 
17. Zarz dzenie i Marketing Wydzia  In ynierii Produkcji 2002/03 – 2007/08 2002/03 – 2007/08 

1 Wydzia y: Chemiczny, In ynierii Chemicznej i Procesowej, In ynierii rodowiska kszta c  wspólnie na 
kierunku studiów Biotechnologia w ramach Mi dzywydzia owego Centrum Biotechnologii 
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II. Kierunki studiów posiadaj ce akredytacj  KAUT 

Lp. Kierunek studiów WYDZIA Okres akredytacji 

1. Automatyka 
i Robotyka Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2002/03 – 2007/08 

2. Elektrotechnika Wydzia  Elektryczny 2002/03 – 2007/08 
3. Fizyka Techniczna Wydzia  Fizyki 2003/04 – 2008/09 

4. In ynieria
Materia owa Wydzia  In ynierii Materia owej 2002/03 – 2007/08 

Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2002/03 – 2007/08 5. Mechanika
i Budowa Maszyn Wydzia  Samochodów i Maszyn Roboczych 2002/03 – 2007/08 

III. Kierunki studiów posiadaj ce akredytacj  UKA 

Lp. Kierunek studiów Wydzia  Okres akredytacji 

1.
In ynieria
Chemiczna 
i Procesowa 

Wydzia  In ynierii Chemicznej i Procesowej od 28.06.2002 na 5 lat 

2.
Technologia
Chemiczna Wydzia  Chemiczny od 23.03.2002  na 5 lat 

IV. Kierunki b d ce w trakcie procedury akredytacyjnej PKA 

Lp. Kierunek studiów Wydzia
1. Papiernictwo i Poligrafia In ynierii Produkcji 

4.3. NOWE FORMY KSZTA CENIA  

W roku akademickim 2005/06 O rodek Kszta cenia na Odleg o  – OKNO kontynuowa
podstawow  dzia alno , jako poligon do wiadczalny nowych form kszta cenia, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem kszta cenia na odleg o  przez Internet. Podstawowe kierunki dzia a  zosta y
okre lone w ostatnich latach. Poszczególne, realizowane zadania mo na podzieli  na dwie grupy: 
1. Dzia alno  wspieraj ca nowe technologie nauczania. 

O rodek Kszta cenia na Odleg o  – OKNO prowadzi  informacyjn  witryn  „E-edukacja”, w 
której podawane s  naj wie sze informacje o publikacjach, konferencjach krajowych i 
zagranicznych, dzia alno ci stowarzysze  w obszarze kszta cenia na odleg o  i wspomagania 
kszta cenia technikami ICT (Information and Communication Technologies).  
O rodek Kszta cenia na Odleg o  - OKNO wspó organizowa  6-t  Konferencj  „Uniwersytet 
Wirtualny 2006”. Na mocy porozumienia mi dzy o rodkami kszta cenia na odleg o  z 
Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Japo skiej Wy szej Szko y
Technik Komputerowych (PJWSTK), zainicjowana w roku 2001 Konferencja „Uniwersytet 
Wirtualny – model, narz dzia, praktyka”, organizowana przez O rodek OKNO  przez 5 
kolejnych lat, sta a si  konferencj  mi dzyuczelnian  i b dzie organizowana kolejno przez 
partnerów porozumienia. W roku 2006 miejscem konferencji by a PJWSTK. Pracownicy 
Politechniki Warszawskiej wspó pracuj cy z O rodkiem Kszta cenia na Odleg o  OKNO 
wyg osili 8 referatów. 
Pracownicy Politechniki Warszawskiej wspó pracuj cy z O rodkiem Kszta cenia na 
Odleg o  OKNO byli obecni w grupie inicjuj cej powstanie stowarzyszenia „Polskie 
Towarzystwo Kszta cenia przez Internet”, które obecnie jest w fazie rejestracji s dowej.
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2. W obszarze koordynacji studiów na odleg o  kontynuowano dzia alno  rozpocz t  w latach 
ubieg ych, a tak e inicjowano nowe kierunki dzia ania.

Kontynuowana jest koordynacja studiów in ynierskich przez Internet. Autorzy wydali szereg 
kolejnych edycji podr czników multimedialnych. 
Uruchomiono magisterskie uzupe niaj ce studia przez Internet na kierunku Informatyka. W 
pierwszej rekrutacji przyj to 44 studentów. Dla autorów 10 podr czników multimedialnych 
uzyskano dofinansowanie Stowarzyszenia KOPIPOL. *
Zako czono 3-semestralne Studia Podyplomowe „Narz dzia i techniki wirtualnej edukacji”. 
Trudne studia uko czy o wykonaniem i obron  pracy dyplomowej 33 studentów, na 47, 
którzy studia rozpocz li.
Politechnika Warszawska, dzia aj c w ramach konsorcjum 4 uczelni wraz z Uniwersytetem 
Warszawskim i Jagiello skim oraz Politechnik  Pozna sk , zosta a zwyci zc  w konkursie 
og oszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na opracowanie programów i materia ów
dydaktycznych dla studiów na odleg o  na kierunku Informatyka. Konkurs jest finansowany 
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Prace nad realizacj  projektu trwaj .

4.4. KSZTA CENIE W J ZYKU ANGIELSKIM 

W roku akademickim 2005/2006 prowadzone by y studia w j zyku angielskim na trzech 
kierunkach: Computer Science (na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych), Electrical and 
Computer Engineering (na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych) oraz  Electrical
Engineering (na Wydziale Elektrycznym). S  to studia in ynierskie, uzupe niaj ce magisterskie oraz 
jednolite studia magisterskie. Na studia in ynierskie przyj to: na kierunek Computer Science 33 osoby 
(w tym 2 obcokrajowców),  na kierunek Electrical and Computer Engineering 59 osób (w tym 5 
obcokrajowców), na kierunek  Electrical Engineering przyj to pierwszy rocznik - 20 osób (w tym 
jeden obcokrajowiec).  Na studia magisterskie ( cznie uzupe niaj ce lub jednolite studia magisterskie) 
przyj to: na kierunek Computer Science 26 osób i na kierunek Electrical and Computer Engineering 
25 osób (w tym 1 obcokrajowiec). 

W roku akademickim 2005/2006 na Politechnice Warszawskiej w j zyku angielskim na studiach 
in ynierskich studiowa o 484 studentów (w tym 30 obcokrajowców), na studiach drugiego stopnia 51 
studentów (w tym 1 obcokrajowiec). 

Ponadto, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na zasadzie dobrowolnego wyboru 
dla grupy ok. 30 studentów przyj tych na studia w j zyku polskim realizowany by  program 
in ynierski w j zyku angielskim na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w specjalno ci Computer-
Aided Engineering. Na Wydzia ach EiTI i MEiL studenci studiów w j zyku polskim mog  wybiera
równie  przedmioty w j zyku angielskim. cznie w roku akademickim 2005/2006 na Politechnice 
Warszawskiej zrealizowano ponad 150 przedmiotów w j zyku angielskim w ramach wymienionych 
wy ej programów studiów oraz jako przedmioty wybierane indywidualnie.  

W trakcie roku akademickiego prowadzone by y równie  prace programowe i organizacyjne nad 
rozszerzeniem oferty kszta cenia w j zyku angielskim i jej udost pnienia dla studentów studiuj cych w 
j zyku polskim. Oferta studiów w j zyku angielskim przygotowana na rok ak. 2006/2007 zosta a
rozszerzona o studia: 
- w zakresie Mechanical Engineering - mi dzywydzia owe studia realizowane przez 4 Wydzia y: 

In ynierii Produkcji, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Mechatroniki, oraz Samochodów i 
Maszyn Roboczych, 

- w zakresie Civil Engineering na Wydziale In ynierii L dowej,
- w zakresie kierunku Biotechnologia na studiach drugiego stopnia specjalno Industrial 

Biotechnology (realizowane w ramach Mi dzywydzia owego Centrum Biotechnologii). 

4.5.  REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW  

Przyj cia na studia w 2005 r. odby y si  zgodnie z postanowieniami uchwa y nr 108/XLV/04 Senatu 
PW  z dnia 24 marca 2004 r. Rok 2005 by  pierwszym rokiem powszechnej „nowej matury” w liceach 
ogólnokszta c cych. Kandydaci, którzy zdawali egzaminy maturalne z przedmiotów obj tych 
post powaniem kwalifikacyjnym na Uczelni, nie zdawali na niej egzaminów i uznawane im by y w tym 
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Rys. 4.2. Liczba przyj tych na I rok studiów niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne) w ostatnich 3 
latach

4.6.  STUDENCI 

Wed ug stanu na dzie  30.11.2005 r., w roku akademickim 2005/2006 na 17 wydzia ach, w 2 
kolegiach, w Mi dzywydzia owym Centrum Biotechnologii i w Szkole Biznesu na Politechnice 
Warszawskiej studiowa o cznie 30 631 osób, a wi c o 340 osób mniej ni  w roku 2004/2005. Na studiach 
stacjonarnych studiowa o 21 584 osób, tj. o 93 osoby wi cej ni  w roku poprzednim, a na studiach 
niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) 9 047, czyli o 433 osób mniej ni  w roku 2004/2005. 

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz na Wydziale In ynierii Produkcji studiuj
prawie jednakowe liczby studentów, ale pod wzgl dem liczby studentów studiów stacjonarnych 
najwi kszym jest Wydzia  Elektroniki i Technik Informacyjnych. Dane dotycz ce wszystkich 
wydzia ów przedstawiono w tabeli 4.4. 
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Liczb  studentów studiuj cych na wydzia ach, w kolegiach i w Szkole Biznesu Politechniki 
Warszawskiej porównano graficznie na rys. 4.3. Natomiast na rys. 4.4 przedstawiono liczb  studentów 
wydzia u lub kolegium w odniesieniu do liczby nauczycieli akademickich danej jednostki organizacyjnej. 

Tabela 4.4. Liczba studentów w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2005/2006 (stan na 
30 listopada 2005 r. zgodny ze sprawozdaniem S-10 dla GUS) 

Studia
stacjonarne niestacjonarne Lp. Wydzia /Kolegium 

dzienne zaoczne wieczorowe 

Razem na 
Wydziale 

1. Architektury 525 - 525 1 050 
2. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 1 114 845 - 1 959 
3. Chemiczny 843 - - 843 
4. Elektroniki i Technik Informacyjnych 3 138 175 262 3 575 
5. Elektryczny 2 120 816 - 2 936 

6. Fizyki 447 - - 447 
7. Geodezji i Kartografii 919 368 - 1 287 
8. In ynierii Chemicznej i Procesowej 536 - - 536 
9. In ynierii L dowej 1 145 949 204 2 298 
10. In ynierii Materia owej 341 76 - 417 
11. In ynierii Produkcji 2 267 1 007 309 3 583 
12. In ynierii rodowiska 1 690 442 213 2 345 
13. Matematyki i Nauk Informacyjnych 796 87 - 883 
14. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1 312 207 - 1 519 
15. Mechatroniki 1 051 327 - 1 378 
16. Samochodów i Maszyn Roboczych 847 282 166 1 295 
17. Transportu 1 182 791 - 1 973 
18. Kolegium Nauk Ekonom. i Spo ecznych 402 326 - 728 
19. Kolegium Nauk Spo ecz. i Administracji 595 583 - 1 178 
20. Mi dzywydz. Centrum Biotechnologii 291 - - 291 
21. Szko a Biznesu 23 87 - 110 
 Ogó em 21 584 7 368    1 679     30 631 
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4.7. WYKONANIE ZAJ  DYDAKTYCZNYCH

       Dane dotycz ce wykonania zada  dydaktycznych w latach 2002/2003 – 2004/2005 przedstawiono w 
tabeli 4.5.  
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Tabela 4.5. Wykonanie godzin dydaktycznych w latach akademickich 2002/2003 – 2004/2005 

Wykonanie godzin obliczeniowych
w  roku  akadem.  2002/2003 w  roku  akadem.  2003/2004 w  roku  akadem.  2004/2005

 w tym  w tym  w tym 
Wydzia /jednostka

organizacyjna 
Ogó em ponad

pensum zlecone Ogó em ponad
pensum zlecone Ogó em ponad

pensum zlecone

Architektury 30 558,00 1 454,00 2 487,00 30 181,00 1 740,00 2 111,00 28 156,00 1 014,00 1 136,00

B,M. i Petrochemii 59 575,00 19 675,00 1 349,00 52 980,00 12 830,00 3 607,00 48 174,00 11 320,00 3 971,00

Chemiczny 35 787,00 5 073,50 2 164,00 34 305,80 3 239,30 486,50 33 528,30 2 219,60 715,50

EiTI 101 546,70 22 259,67 6 609,25 100 606,19 21 740,46 3 856,13 112 320,45 31 991,70 6 340,00

Elektryczny 61 567,50 16 658,00 4 410,40 64 847,95 18 523,95 4 066,20 68 091,95 23 066,10 4 493,85

Fizyki 23 840,00 3 656,00 1 167,00 25 090,00 5 291,00 1 863,00 25 560,00 4 958,00 2 361,00

GiK 39 926,60 12 795,70 4 131,00 39 802,70 13 300,60 3 958,30 39 939,40 13 558,60 4 787,70

In . Chem.i Proces. 12 338,00 989,00 56,00 11 736,00 307,00 470,00 12 003,00 999,00 648,00

In . L dowej 47 684,10 8 563,40 4 914,70 41 324,40 4 853,40 1 873,00 42 113,70 5 039,20 3 452,00

In . Materia owej 10 175,50 274,50 503,00 9 348,50 375,00 273,50 9 409,50 473,00 254,50

In . Produkcji 69 162,45 21 694,75 7 787,40 63 774,90 15 822,60 8 916,50 55 153,85 14 288,05 3 079,20

In . rodowiska 46 656,50 12 566,00 3 415,00 47 015,30 13 771,60 3 214,00 46 021,20 12 855,80 2 260,80

MiNI 51 908,00 14 144,00 5 817,00 56 825,00 18 416,00 6 948,00 61 719,00 23 979,00 7 189,00

MEiL 33 419,00 5 134,00 1 626,00 30 614,00 3 167,00 1 213,00 31 437,00 3 792,50 1 092,00

Mechatroniki 34 608,50 9 215,50 1 484,00 33 274,30 7 337,80 1 919,50 34 101,00 7 909,25 2 069,75

SiMR 35 781,00 10 597,50 881,00 34 383,50 9 461,25 806,75 31 778,10 7 696,00 1 027,50

Transportu 36 842,00 9 371,00 5 022,00 35 388,00 9 610,00 4 103,00 36 625,00 10 545,00 4 629,00

Kolegium NEiS 16 741,00 5 115,00 4 441,00 15 544,00 2 562,00 6 206,00 14 309,00 2 540,00 5 795,00

Kolegium NSiA 25 949,60 5 825,10 6 740,00 24 280,60 8 379,90 2 975,20 26 589,20 10 278,00 3 640,70

Stud. J z. Obcych 33 166,00 3 481,00 1 409,00 31 626,00 3 848,00 2 454,00 41 045,00 9 079,00 4 311,00

SWFiS 30 610,00 14 929,00 2 261,00 29 529,00 12 941,00 3 091,00 27 564,00 10 254,00 3 740,00

O rodek J z .Ang. 2 955,00 0,00 0,00 2 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Szko a Biznesu 4 089,00 0,00 3 788,00 4 028,00 1,60 3 738,00 4 012,00 0,00 3 724,00

M.Centr.Biotechn. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00

Razem 844 886,45 203 471,62 72 462,75 819 433,14 187 519,46 68 149,58 829 860,65 207 855,80 70 717,50

Na rys. 4.6 porównano liczb  wykonanych godzin obliczeniowych w kolejnych 3 latach na 
wydzia ach w kolegiach i studiach. 

Natomiast na rys. 4.7 przedstawiono obci enia zaj ciami dydaktycznymi nauczycieli akademickich. 
Za miar  tego obci enia przyj to stosunek liczby wszystkich wykonanych w roku akademickim 
2004/2005 godzin dydaktycznych do liczby etatów nauczycieli akademickich danej jednostki 
organizacyjnej.  
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Rys. 4.6. Liczba godzin obliczeniowych wykonanych w ostatnich 3 latach akademickich 
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Rys. 4.7.  Liczba godzin obliczeniowych w r. ak. 2004/2005 w odniesieniu do liczby etatów 
nauczycieli akademickich 

Na rys. 4.8 przedstawiono struktur  godzin dydaktycznych wykonanych w poszczególnych 
jednostkach dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005. 
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Rys. 4.8.  Struktura godzin dydaktycznych w roku akademickim 2004/2005 

4.8. STUDIA DOKTORANCKIE 

 Od 1.10.2005 r. obowi zuj  „Zasady prowadzenia dziennych studiów doktoranckich 
w Politechnice Warszawskiej” przyj te przez Senat PW w dniu 23 lutego 2005 r. (uchwa a
nr 184/XLV/2005). Natomiast Zasady prowadzenia zaocznych studiów doktoranckich oraz studiów 
doktoranckich w j zyku angielskim Senat PW uchwali  w dniu 18.05.2005 r.  

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. 
absolwenci studiów doktoranckich otrzymuj wiadectwo ich uko czenia. Do dnia 17.08.2006 r. 
wydano 107 takich wiadectw.   

Liczb  uczestników studiów doktoranckich w ostatnich trzech latach zestawiono w tabeli 4.7, a 
porównano graficznie na rys. 4.9. 
Tabela 4.7. Liczba uczestników studiów doktoranckich w latach 2003/2004 – 2005/2006 

Liczba  uczestników  studiów doktoranckich w roku akadem. 
2003/2004 2004/2005 2005/2006 Lp. Wydzia

dzienne zaoczne dzienne zaoczne stacjonarne niestacjonarne
1. Architektury 56 12 55 24 53 35 
2. Bud., Mechaniki i Petrochemii*)  4 - 3 - 3 - 
3. Chemiczny 123 1 119 2 106 - 
4. Elektroniki i Techn. Informacyjnych 207 12 215 10 208 9 
5. Elektryczny 100 7 104 2 96 - 
6. Fizyki 61 2 71 - 76 4 
7. Geodezji i Kartografii 24 - 43 - 16 - 
8. In ynierii Chemicznej i Procesowej 26 - 21 - 18 - 
9. In ynierii L dowej 36 - 28 - 30 - 
10. In ynierii Materia owej 70 - 81 - 83 - 
11. In ynierii Produkcji 122 34 111 2 84 26 
12. In ynierii rodowiska 78 18 82 12 77 15 
13. Matematyki i Nauk Informacyjnych 43 4 37 2 37 - 
14. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 98 2 65 3 57 3 
15. Mechatroniki 59 - 68 - 67 - 
16. Samochodów i Maszyn Roboczych 81 4 85 2 53 5 
17. Transportu 57 - 53 - 54 - 

 Razem 1 245 96 1 241 59 1118 97 
*) Uczestnicy Studium Doktoranckiego Wydzia u Chemicznego wykonuj cy prace doktorskie w SzNTiS w P ocku.
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Rys. 4.9. Liczba uczestników dziennych studiów doktoranckich w 3 ostatnich
latach akademickich 

4.9. ABSOLWENCI 
Liczby absolwentów Politechniki Warszawskiej, którzy uko czyli okre lone rodzaje studiów na 

wydzia ach i w kolegiach w latach akademickich 2003/2004 i 2004/2005 przedstawiono w tabeli 4.8. 
Dane te zilustrowano na rys. 4.10.  
Tabela 4.8. Liczba absolwentów Politechniki Warszawskiej w latach akademickich 2003/2004. 
i 2004/2005 (zgodna ze sprawozdaniem S-10 dla GUS) 

Rok akademicki 2003/2004 r. Rok akademicki 2004/2005 r.
Rodzaj studiów Rodzaj studiów 

niestacjonarne 
Lp. Wydzia

dzienne zaoczne wieczor.
Razem

stacjonarne
zaoczne wieczor. 

Razem

1. Architektury 143 - 70 213 118 - 68 186 
2. Bud. Mech. i Petrochemii 221 81 - 302 282 151 - 433 
3. Chemiczny 167 - - 167 148 - - 148 
4. Elektroniki i Technik Informac.. 652 - 95 747 540 2 40 582 
5. Elektryczny 238 69 - 307 238 99 - 337 
6. Fizyki 45 - - 45 30 - - 30 
7. Geodezji i Kartografii 194 35 - 229 186 31 - 217 
8. In . Chem. i Procesowej 30 - - 30 59 - - 59 
9. In . L dowej 94 75 - 169 168 96 - 264 
10. In . Materia owej 49 - - 49 25 1 - 26 
11. In . Produkcji 236 76 119 431 331 64 123 518 
12. In . rodowiska 318 55 22 395 284 77 34 395 
13. Matematyki i Nauk Informac. 75 3 - 78 97 8 - 105 
14. MEiL 94 19 - 113 218 10 - 228 
15. Mechatroniki 144 21 - 165 82 23 - 105 
16. SiMR 161 26 33 220 97 66 38 201 
17. Transportu 132 86 - 218 125 77 - 202 
18. Kolegium N.E. i Spo ecznych 252 258 - 510 247 199 - 446 
19. Kolegium N.S. i Administracji 154 93 - 247 171 108 - 279 

 20. Szko a Biznesu 13 58 - 71 27 42 - 69 
 Ogó em 3 412 955 339 4 706 3 473 1 054 303 4 830 



73

0

100

200

300

400

500

600

700

800

L
ic

zb
a 

ab
so

lw
en

tó
w

A
rc

hi
te

kt
ur

y

B
.M

.i 
Pe

tr
oc

h.

C
he

m
ic

zn
y

Ei
T

I

E
le

kt
ry

cz
ny

Fi
zy

ki

G
iK

In
.C

he
m

.i 
Pr

oc
.

In
.L

do
w

ej

In
.M

at
er

ia
ow

ej

In
. P

ro
du

kc
ji

In
.

ro
do

w
is

ka

M
iN

I

M
Ei

L

M
ec

ha
tr

on
ik

i

Si
M

R

T
ra

ns
po

rt
u

K
ol

eg
iu

m
 N

Ei
S

K
ol

eg
iu

m
 N

Si
A

Sz
ko

a 
B

iz
ne

su

2004 r. 2005 r.

Rys.4.10. Liczba absolwentów Politechniki Warszawskiej w r.ak. 2003/2004 i 2004/2005. 

Na rys. 4.11 przedstawiono sprawno  studiowania w ostatnich 5 latach. Sprawno  t  okre lono jako 
udzia  liczby absolwentów Uczelni w danym roku akademickim w liczbie przyj tych na studia pi  lat 
wcze niej. 
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Rys. 4.11. Sprawno  studiowania na Politechnice Warszawskiej w ostatnich 5 latach  

4.10. SZKO A BIZNESU  

Szko a Biznesu PW we wspó pracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business 
School oraz Norwegian School of Economics and Business Administration, kszta ci studentów 
zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi w dziedzinie zarz dzania i marketingu w j zyku 
angielskim, w ramach programu International Master of Business Administration oraz Executive 
Master of Business Administration. 
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W dniu 1 pa dziernika 2005 r., w Ma ej Auli Politechniki Warszawskiej odby o si  uroczyste 
wr czenie dyplomów MBA absolwentom Szko y edycji IMBA 2004/2005 oraz EMBA 2003 - 2005. 
Ponadto wr czono nagrody ufundowane przez Harvard Business Review oraz Szko  Biznesu. 

18 lutego 2006 r. Szko a uruchomi a program „Europejski Mened er – studia podyplomowe MBA 
dla kadry zarz dzaj cej przedsi biorstw”, realizowany z dofinansowaniem rodków Europejskiego 
Funduszu Spo ecznego (EFS) i pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci. Celem 
programu jest doskonalenie kwalifikacji kadr mened erskich polskich przedsi biorstw. Projekt zak ada 
odbycie studiów MBA przez pracowników kadry zarz dzaj cej ma ych, rednich i du ych 
przedsi biorstw. Studia rozpocz o 50 mened erów z 35 firm.  

W najnowszym rankingu MBA „Wprost 2006” program Executive MBA prowadzony przez Szko
zaj  II pozycj . Zestawienie powsta o na podstawie m.in.: oceny zawarto ci programu, konkurencyjno ci
programu w stosunku do innych realizowanych w Polsce oraz jako ci kadry dydaktycznej. 

Programy MBA Szko y Biznesu, jako pierwsze w Polsce, poddane s  nowej procedurze 
akredytacyjnej EPAS, wprowadzonej w bie cym roku przez European Foundation for Management 
Development, najbardziej presti ow  organizacj  europejsk  zrzeszaj c  najlepsze szko y biznesu. 

Szko a kontynuuje realizacj  kolejnych edycji Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa 
Farmaceutycznego - jednosemetralnych studiów podyplomowych w j zyku polskim, przeznaczonych dla 
sektora farmaceutycznego oraz instytucji organizuj cych i finansuj cych opiek  zdrowotn . Uroczysta 
inauguracja VI edycji Studium odby a si  14 pa dziernika 2005 r. Wyk ad inauguracyjny wyg osi
Stefan Bogus awski z IMS Health Poland. Nast pna - VII edycja Studium FMiPF- rozpocz a si  17 
lutego 2006 r., wyk adem inauguracyjnym Wojciecha Chru ciela, Dyrektora Departamentu Gospodarki 
Lekowej Ministerstwa Zdrowia. 

Grupa 70 studentów MBA jednej z najlepszych belgijskich szkó  biznesu Vlerick Leuven Gent 
Management School Europe z o y a wizyt  w Szkole Biznesu 20 lutego 2006 r. Go cie, wspólnie ze 
studentami International MBA, wzi li udzia  w dyskusji na temat polskiego otoczenia gospodarczego 
oraz szans dla m odych mened erów po wst pieniu Polski do UE. 

The Top Careers Club, reprezentowany przez Pana Grzegorza Turniaka, we wspó pracy ze Szko
Biznesu organizuje wyk ady w ramach Klubu Kariery. Tematem cyklicznych spotka  by o praktyczne 
zastosowanie zasad networkingu oraz zarz dzanie karier . W roku 2005/2006 odby o si  8 spotka .

Szko a kontynuuje tradycj  spotka  studentów i absolwentów z ciekawymi osobisto ciami  
z ycia gospodarczego w ramach cyklu Friday@Five. W roku akademickim 2005/2006 Szko
odwiedzili: Prof. Dariusz Rosati - Pose  Parlamentu Europejskiego, wcze niej m.in. Minister Spraw 
Zagranicznych RP oraz Cz onek Rady Polityki Pieni nej, Sebastian Mikosz - Wiceprezes Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Andrzej Malinowski - Prezydent 
Konfederacji Pracodawców Polskich. 

Szko a Biznesu ju  po raz pi ty by a sponsorem nagrody g ównej w internetowej grze gie dowej
organizowanej przez Gazet  Gie dy PARKIET. W tej edycji zg osi a si  rekordowa liczba - prawie 4,3 
tys. s uchaczy polskich uczelni. Zwyci zca b dzie móg  podj  studia International MBA w Szkole 
Biznesu PW. 
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5.  BADANIA NAUKOWE 

 Badania naukowe w Politechnice Warszawskiej s  prowadzone przede wszystkim na wydzia ach 
przez instytuty, katedry i zak ady. Jednostki te s  merytorycznie odpowiedzialne za rozwój swoich 
specjalizacji i dyscyplin naukowych. Od ich aktywno ci naukowej zale y rozwój naukowy 
pracowników, dorobek publikacyjny, a tak e poziom nauczania studentów i ich zami owanie do pracy 
in ynierskiej i badawczej. 

5.1. ORGANIZACJA BADA  NAUKOWYCH 

Dzia alno  naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana przez: 
dzia alno  statutow ,
badania w asne, 
projekty badawcze:  

 - w asne w tym: promotorskie i habilitacyjne, 
 - zamawiane, 
 - celowe, 
 - rozwojowe, 
 - specjalne, 

programy Unii Europejskiej lub inne mi dzynarodowe programy badawcze,   
Specjalne Programy Badawcze, 
dzia alno  wspomagaj c  badania naukowe: inwestycje aparaturowe i budowlane s u ce 
potrzebom bada  naukowych lub prac rozwojowych,  
prace umowne zlecane przez przemys .

rodki finansowe na badania naukowe s  przyznawane Uczelni decyzj  Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wy szego (MNiSzW): 

w formie dotacji podmiotowej -  na dzia alno  statutow  jednostek i na badania w asne,
w formie dotacji celowej - na finansowanie inwestycji s u cych potrzebom bada
naukowych lub prac rozwojowych,  
na podstawie umowy – na projekty badawcze, zdobywane przez pracowników Uczelni w 
drodze konkursów organizowanych przez MNiSzW. 

Dodatkowym ród em finansowania bada  s  dochody z prac umownych zlecanych przez przemys  i 
ze sprzeda y patentów i technologii. Innym ród em finansowania bada  s rodki w asne Uczelni.  

Dzia alno  statutowa podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni jest finansowana ze 
rodków uzyskiwanych z MNiSzW. Wysoko  tych dotacji zale y przede wszystkim od aktywno ci

naukowej jednostek badawczych. Na podstawie oceny parametrycznej tej aktywno ci jednostki s
klasyfikowane na kategorie wyznaczaj ce odpowiednie poziomy finansowania. Kategoria 1 jest 
finansowana najwy ej. Zaszeregowanie podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki 
Warszawskiej do odpowiednich kategorii w 2005 r. przedstawia o si  nast puj co:

    
Kategoria 2005 r. 

1 12 wydzia ów
2 3 wydzia y
3 2 wydzia y oraz Kolegium Nauk 

Spo ecznych i Administracji 

Liczb  tematów badawczych finansowanych z dotacji na dzia alno  statutow  przedstawiono w 
tabeli 5.1. W tabeli tej przedstawiono te  dane o realizowanych w 2005 r. pracach naukowych 
finansowanych ze rodków na badania w asne jako granty rektorskie i dzieka skie.
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Tabela 5.2 cd. 
Granty rektorskie 

Lp. Wydzia /Kolegium promotorskie habilitacyjne monografie 
profesorskie 

ko a
naukowe 

wyjazdy na 
konferencje 

naukowe 
15 Mechatroniki 0 0 1 1 6 
16. Samoch. i Masz. Rob. 6 0 0 2 0 
17. Transportu 0 0 1 0 0 
18. Kol. Nauk Ekonom. i Spo . 1 0 0 1 0 
19. Kol. Nauk Spo . i Adm. 0 0 1 0 0 

                      Razem 47 14 10 38 22 

Pozosta e rodki przekazywane by y bezpo rednio na wydzia y do dyspozycji dziekanów, którzy 
w drodze og oszonych konkursów realizowali wydzia owe programy badawcze s u ce rozwojowi 
kadry naukowej i specjalno ci naukowych. 

22 lutego 2006 roku Senat Uczelni podj  uchwa  w sprawie zasad organizacji bada  naukowych w 
PW finansowanych ze rodków Uczelni przeznaczonych na dzia alno  badawcz  oraz uchwa  w sprawie 
ustalenia zasad podzia u dotacji na badania w asne w roku 2006. W zwi zku z uchwa  Senatu Rektor 
og osi  dwa konkursy: (1) na Uczelniane Programy Badawcze (UPB) oraz (2) na finansowanie prac 
naukowo-badawczych studentów dzia aj cych w ramach Studenckich Kó  Naukowych (SKN). Prace te s
finansowane lub wspó finansowane z dotacji na badania w asne b d ce w dyspozycji Rektora. 

Do konkursu UPB-2006 zg oszono 33 projekty. Projekty ocenia a powo ana przez Rektora, 
Uczelniana Rada Nauki (URN). W wyniku konkursu i seminaryjnej ogólnouczelnianej prezentacji 11 
projektów zakwalifikowanych do trzeciego etapu, uzyska y pozytywn  opini  URN. Projekty 
realizowane w ramach Uczelnianych Programów Badawczych przedstawiono w tabeli 5.3. 

Tab. 5.3. Projekty badawcze realizowane w 2006 r. jako Uczelniane Programy Badawcze 

Lp. Kierownik tematu Wydzia  Tytu  projektu 

1. Dr hab. in .
W. Pi tkiewicz

IChiP,
Mechatroniki,
Chemiczny  

Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypowej 
instalacji do wytwarzania membran kapilarnych w 
skali przemys owej

2. Prof. dr hab.  
Z. Brzózka 

Chemiczny, 
EiTI

Miniaturowy system biochemiczny z detekcja 
optyczn  i elektrochemiczn

3. Prof. dr hab.  
K. Skalski 

In . Produkcji, 
MEiL

Endoproteza g owy ko ci promieniowej stawu 
okciowego o podwy szonych w asno ciach

funkcjonalnych 

4. Dr in . J. Dygas Fizyki, 
Chemiczny 

Elektrolity polimerowe do odwracalnych ogniw 
litowych – synteza, w asno ci elektryczne, 
modelowanie 

5. Prof. dr hab. W. Choroma ski
Transportu,
MEiL,
SiMR

Modelowanie i badania symulacyjne inteligentnego 
miejskiego indywidualnego systemu transportu 
elektryczno-rolkowego - MISTER 

6. Prof.nzw. dr hab. N. Golnik Mechatroniki,
EiTI

Metody i urz dzenia do analizy w a ciwo ci tkanek 
dla diagnostyki medycznej 

7. Prof. dr hab. J. Osi ski In . Materia ., 
SiMR

Tworzenie nowych w a ciwo ci i rozwój zastosowa
tworzyw i kompozytów 

8. Prof. nzw. dr hab. J. Mizera 
Chemiczny, 
Fizyki,  
In . Materia .

Otrzymywanie oraz charakteryzacja monokryszta ów i 
monokrystalicznych warstw czystego oraz 
domieszkowanego azotku galu 

9. Prof. dr hab. J. Bajkowski 

SiMR,
In . Materia ., 
Mechatroniki,
Transportu

Badania i analiza wp ywu parametrów 
konstrukcyjnych, termicznych i magnetycznych na 
prace liniowych t umików pracuj cych na bazie 
inteligentnych cieczy magnetoreologicznych w 
warunkach obci e  uderzeniowych 
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Tabela 5.4 cd. 

Lp. Temat (Ko o Naukowe) Kierownik Tematu Wydzia

17. Aktywny wózek inwalidzki XXI wieku (KN Aparatury 
Biomedycznej) 

prof. nzw. dr hab. 
in .Danuta Jasi ska-

Choroma ska 
 Mechatroniki 

18.
Wyznaczanie parametrów deformacji trwa ych pojazdu po 
zderzeniu (KN "Bezpiecze stwo czynne i bierne w ruchu 
drogowym") 

dr in . Janusz 
Janu a

 Samochodów i 
Maszyn 

Roboczych 

19.

Analiza rodków ochrony przed oddzia ywaniem przepi
elektromagnetycznych na uk ady automatyki wspomagaj ce 
niepe nosprawnych w intergracyjnych obiektach 
o wiatowych (KN 'FAZA") 

dr in . Kuca 
Boles aw  Elektryczny 

20.
Opracowanie metody syntezy proszków azotku galu 
domieszkowanych manganem na potrzeby otrzymywania 
monokrystalicznych warstw GaMnN (KN "FLOGISTON") 

dr hab. in .
S awomir 
Podsiad o

 Chemiczny  

21.
Opracowanie stanowiska do bada  charakterystyki procesu 
wi zania kompozytów ywicznych (KN- In ynierii 
Materia ów Budowlanych) 

dr in . Andrzej 
Garbacz 

 In ynierii
L dowej

22. Projekt komputera pok adowego dla satelity SSETI ESEO dr in . Krzysztof 
Kurek

 Elektroniki i 
Technik

Informacyjnych 

23. Opracowanie efektywnych metod otrzymywania obrazów 
radarowych w trybie ISAR 

dr in . Krzysztof 
Kulpa

Elektroniki i 
Technik

Informacyjnych 

24. Czworono ny robot krocz cy (KN Robotyki "Bionic") dr in . Wojciech 
Szynkiewicz 

Elektroniki i 
Technik

Informacyjnych 

25.

W a ciwo ci elektryczne grubych warstw kubicznych  
azotku boru (c-BN) na pod o ach krzemowych typu 
n<100>(KN Przyrz dów Mikroelektroniki i 
Nanoelektroniki) 

dr in . Aleksander 
Werbowy 

Elektroniki i 
Technik

Informacyjnych 

26. Globalizacja i integtracja europejska-szanse i zagro enia dla 
wybranych sektorów polskiej gospodarki (KN "Sonda") 

prof. nzw. dr hab. 
W odzimierz 

Puli ski

Kolegium Nauk 
Ekonomicznych i 

Spo ecznych 

27.
Ocena w a ciwo ci kariostatycznych wype nie  glass-
jonomerowych w z bach mlecznych-ilo ciowa ocena 
dyfuzji fluoru (KN "WAKANS") 

dr in . Janusz 
Bucki In . Materia owej

28. Konstrukcja jedno limakowej wyt aczarki laboratoryjnej 
(KN Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych - POLIMER) 

prof.nzw. dr hab. 
Krzysztof 

Wilczy ski
In . Produkcji 

29.
Przeno ny system telemetryczny do rejestracji sygna ów 
biomedycznych w szczegó no ci do kardiotokografii (KN 
Biocybernetyka i In ynieria Biomedyczna) 

prof. dr hab. in .
Zbigniew
Dunajski

Mechatroniki

Miernikiem potencja u badawczego i aktywno ci pracowników Uczelni mo e by  liczba 
projektów badawczych (grantów) MNiSzW uzyskiwanych indywidualnie przez pracowników w 
drodze konkursów organizowanych dwa razy w ci gu roku. Liczb  grantów MNiSzW wykonywanych 
na poszczególnych wydzia ach w 2005 roku z podzia em na granty zwyk e i promotorskie, 
przedstawiono w tabeli 5.5. 
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Tabela 5.6. Liczba grantów MNiSzW przyznana pracownikom PW w 2006 r. 

Granty 
Lp. Wydzia zwyk e promotorskie habilitacyjne 
1. Architektury 0 2 1 
2. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 0 1 0 
3. Chemiczny 3 2 0 
4. Elektroniki i Techn. Informacyjnych 2 3 0 
5. Elektryczny 1 1 0 
6. Fizyki 1 0 0 
7. Geodezji i Kartografii 2 2 0 
8. In . Chemicznej i Procesowej 2 2 0 
9. In . L dowej 2 0 0 
10. In . Materia owej 4 0 0 
11. In . Produkcji 2 2 0 
12. In . rodowiska 0 2 0 
13. Matematyki i Nauk Informacyjnych 0 0 1 
14. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 3 0 0 
15. Mechatroniki 1 2 0 
16. Samochodów i Maszyn Roboczych 4 0 1 
17. Transportu 2 1 0 

Razem                                             29 20 3 

W roku 2005 pracownicy wielu jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej brali udzia
we wdra aniu nowych procesów technologicznych w przemy le, uczestnicz c w realizacji grantów 
celowych i zamawianych MNiSzW. Liczby tych grantów przedstawiono w tabeli  5.7. 

Tab. 5.7. Liczba grantów celowych i zamawianych MNiSzW realizowanych w PW w 2005 r. 

Granty 
Lp. Wydzia /Jednostka organizacyjna celowe zamawiane 
1. Chemiczny 1 4 
2. Elektryczny 2 3 
3. Geodezji i Kartografii 2 1 
4. In . L dowej 1 0 
5. In . Materia owej 11 19 
6. In . Produkcji 5 3 
7. In . rodowiska 0 2 
8. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1 0 
9. Mechatroniki 0 5 
10. Samochodów i Maszyn Roboczych 4 0 
11. Transportu 4 0 
12. Centrum Transferu Technologii 0 2 
13. UCB Materia y Funkcjonalne 1 2 
14. Mi dzywydz.Centrum Biotechnologii 1 0 

Razem 33 41 
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Ponadto, UCB MF w 2005 roku realizowano nast puj ce projekty finansowane ze rodków 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego:

projekt celowy: „Opracowanie i wdro enie technologicznych rozwi za  konstrukcyjnych 
i materia owych przeznaczonych do budowy mobilnej instalacji membranowej do 
oczyszczania odcieków ze sk adowisk odpadów komunalnych.” 
projekt badawczy w asny: „Wp yw mikrostruktury materia ów porowatych na retencj
komórek mikroorganizmów „
Projekty badawcze  zamawiane: 
1.„Nowe materia y i technologie dla in ynierii biomedyczne: Nowe materia y – no niki dla 

ywych komórek do stosowania w in ynierii tkankowej” 
2.„Materia y polimerowe modyfikowane nanocz steczkami. Technologie- w a ciwo ci- 

zastosowanie”
3.„Kompozyty polimerowe modyfikowane nanocz steczkami o w a ciwo ciach 

ferromagnetycznych”
Wspó praca zagraniczna UCB MF dotyczy a bada  w zakresie biomateria ów: „Systemowe 

rozwi zanie w dziedzinie procesów i produktów in ynierii tkankowej NMP 3- CT-2005-500465 
STEPS”

Centrum Transferu Technologii w 2005 r. dzia alno  koncentrowa o na przygotowywaniu 
projektów, które mog yby prowadzi  zespo y naukowe i dydaktyczne, wspólnie z przedsi biorstwami 
lub innymi jednostkami naukowymi. Tymi dzia aniami by y:

Realizacja projektu zamawianego z zakresu transferu technologii na zlecenie Instytutu 
Technologii Eksploatacji - Pa stwowego Instytutu Badawczego pod tytu em „Opracowanie 
modelowych rozwi za  wspierania procesów transferu technologii w obszarze wytwarzania 
i eksploatacji”.
Organizacja szkole  z zarz dzania jako ci  na zlecenie UNIDO.  
Uruchomienie projektu szkoleniowego z aplikacji mobilnych w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 wspólnie z firm  LOGOTEC 
ENGINEERING S.A. „Kursy tworzenia aplikacji udost pniaj cych zasoby informacyjne 
poprzez urz dzenia mobilne”.
Koordynacja projektu badawczego zamawianego "Elementy i modu y optoelektroniczne do 
zastosowa  w medycynie, przemy le, ochronie rodowiska i technice wojskowej"
Koordynacja w ramach PW prac przygotowawczych do projektu badawczego zamawianego 
„Modele zagro e  aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarz dzania kryzysowego na 
przyk adzie m. st. Warszawy”.
Koordynacja prac nad dwoma wnioskami inwestycyjnymi w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego (SPO) Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw: (1) “Modernizacja 
pó technicznych instalacji do bada  modelowych procesów chemicznych”, (2) „Kompleksowa 
modernizacja laboratorium bada  jako ci rodowiska Wydzia u In ynierii rodowiska
Politechniki Warszawskiej”.
Koordynacja prac nad dwoma wnioskami szkoleniowymi w ramach SPO Rozwój Zasobów 
Ludzkich: (1) „Technologia lutowania bezo owiowego w monta u sprz tu elektronicznego 
i elektrycznego”, (2) „On-line dla Lubelszczyzny – podyplomowe studia informatyczne”.
Prace przygotowawcze do opracowania pe nej naukowej oferty us ugowej PW w ramach: 
„Oferty us ug laboratoryjnych jednostek Politechniki Warszawskiej" oraz „Opracowania 
informacji w formie bazy danych, o ofertach technologicznych, maj cej na celu wdro enie 
my li naukowo – technicznej PW”.
Koordynacja prac maj cych na celu rozwój wspó pracy z SINTEF Polska - przygotowanie 
zestawu projektów polsko-norweskich i pozyskanie rodków z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.
Koordynacja prac Centrum Zaawansowanych Technologii TIFORA i udzia u PW w innych 
Centrach Zaawansowanych Technologii.  
Koordynacja prac przygotowuj cych PW do udzia u w Warszawskim Parku 
Technologicznym.  
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Wspó praca partnerska w ramach projektu budowy Parku Technologicznego Polska – Wschód 
w Suwa kach.  
Organizacja i koordynacja wystawy Politechniki Warszawskiej w ramach Targów POLEKO 
2005.  
Opracowanie opinii i ekspertyz potwierdzaj cych innowacyjno  zastosowanych technologii 
na zlecenie przedsi biorstw ubiegaj cych si  o dofinansowanie projektu w ramach SPO 
Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw.

Niezale nie od prowadzonych projektów i prac koordynacyjnych CTT prowadzi dzia alno
statutow , informacyjn  i promocyjn  na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki 
Warszawskiej zainteresowanych wspó prac  z przedsi biorstwami w ramach SPO, projektów 
celowych, rozwojowych, zamawianych itp.  

5.3.  PUBLIKACJE NAUKOWE 

Dane o liczbie publikacji naukowych pracowników Politechniki Warszawskiej w roku 2005, 
opracowane na podstawie sprawozda  wydzia ów w „Ankiecie jednostki naukowej MNiSzW”, 
przedstawiono w tabeli 5.9.  

Na rys. 5.2 przedstawiono liczb  publikacji naukowych w 2005 r. przypadaj c  na 1 nauczyciela 
akademickiego wydzia u i kolegium.  

Na rys. 5.3 porównano liczby publikacji pracowników Uczelni w dwóch ostatnich latach.  

Tabela 5.9.  Liczba publikacji naukowych pracowników Politechniki Warszawskiej w 2005 r. 

Publikacje naukowe 
W recenzowanych czasopismach

o zasi gu
Lp. Wydzia

z listy 
FIIN zagranicznych  krajowym lokalnym

Monografie i  
podr czniki Razem

1. Architektury 0 3 76 23 27 129
2. Bud,Mech.i Petrochemii 20 3 64 4 4 95
3. Chemiczny 144 13 55 19 18 249
4. Elektron. i Techn. Infor. 80 86 79 42 77 364
5. Elektryczny 26 108 279 38 29 480
6. Fizyki 90 35 32 12 3 172
7. GiK 2 90 47 15 36 190
8. In . Chem. i Proces. 20 92 19 0 7 138
9. In . L dowej 5 72 151 80 20 328
10. In . Materia owej 81 98 59 69 3 310
11. In . Produkcji 12 21 69 92 47 241
12. In . rodowiska 5 35 50 31 19 140
13. Matematyki i Nauk Infor. 32 33 3 0 17 85
14. MEiL 13 55 150 2 28 248
15. Mechatroniki 11 83 80 31 19 224
16. SiMR 4 9 65 31 7 116
17. Transportu  3 72 50 125 6 256
18. Kol. Nauk Ekon. i Spo . 0 0 12 4 0 16
19. Kol. Nauk Spo .i Adm. 0 0 25 8 56 89
 Ogó em  548 908 1365 626 423 3870
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Rys. 5.3. Liczba publikacji naukowych w 2004 r. i 2005 r. 

5.4. NADANE STOPNIE NAUKOWE  

Liczb  nadanych w latach 2003-2005 przez rady wydzia ów Politechniki Warszawskiej stopni 
naukowych doktora przedstawiono w tabeli 5.10. Dane dotycz ce roku 2005 uzupe niono danymi o 
liczbach stopni naukowych doktora uzyskanych przez uczestników studium doktoranckiego. 

Na rys. 5.4 przedstawiono ogóln  liczb  stopni naukowych doktora nadanych przez rady wydzia ów 
w Politechnice Warszawskiej w trzech ostatnich latach. 
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Tabela 5.10. Liczba stopni naukowych doktora nadanych w Politechnice Warszawskiej w latach 2003 – 2005 

2003 r.  2004 r. 2005 r. 
Lp. Wydzia Ogó em w tym 

prac. PW Ogó em w tym 
prac. PW Ogó em w tym 

prac. PW 
uczestn.
St.Dokt.

1. Architektury 5 0 8 2 5 1 3 
2. Bud.Mech. i Petrochemii 5 3 3 3 7 5 0 
3. Chemiczny 15 1 19 1 26 1 24 
4. Elektr. i Tech. Informac. 20 9 18 6 27 9 21 
5. Elektryczny 8 1 18 3 12 3 10 
6. Fizyki 7 0 7 1 7 0 7 
7. Geodezji i Kartografii 7 4 4 1 8 0 6 
8. In . Chem. i Procesowej 8 1 3 0 10 1 9 
9. In . L dowej 4 0 3 3 6 2 4 
10. In . Materia owej 3 1 10 3 7 1 5 
11. In . Produkcji 15 3 12 3 23 5 17 
12. In . rodowiska 14 2 12 3 7 0 3 
13. Matematyki i Nauk Inform. 5 3 8 1 4 0 1 
14. Mech Energ. i Lotnictwa 8 3 13 5 8 2 7 
15. Mechatroniki 9 2 7 0 8 3 5 
16. Samoch. i Masz. Rob. 12 2 6 3 11 2 6 
17. Transportu  3 2 8 0 4 2 2 

RAZEM 148 37 159 38 180 37 130 
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Rys. 5.5. Liczba stopni naukowych doktora nadanych w PW w latach 2003-2005

W tabeli 5.11 i na rys. 5.6 przedstawiono dane o liczbie nadanych w latach 2003-2005 stopni 
naukowych doktora habilitowanego.  
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Tabela 5.11. Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego nadanych w Politechnice Warszawskiej 
w  latach 2003 – 2005 

2003 r.  2004 r. 2005 r. 
Lp. Wydzia Ogó em w tym 

prac. PW Ogó em w tym 
prac. PW Ogó em w tym 

prac. PW
1. Architektury   1 0 2 0 3 2 
2. Chemiczny 0 0 2 1 1 1 
3. Elektr. i Tech. Informac. 7 7 5 2 1 1 
4. Elektryczny 3 1 6 2 3 2 
5. Fizyki 1 1 0 0 4 4 
6. Geodezji i Kartografii 1 0 1 0 2 1 
7. In . Chem. i Procesowej 0 0 2 0 0 0 
8. In . L dowej 2 1 2 0 1 0 
9. In . Materia owej 4 4 2 0 1 0 
10. In . Produkcji 0 0 1 1 0 0 
11. In . rodowiska 3 1 1 1 1 0 
12. Matematyki i Nauk Inform. 1 0 1 1 0 0 
13. Mech Energ. i Lotnictwa 2 0 1 1 3 2 
14. Mechatroniki 2 2 0 0 1 1 
15. Samoch. i Masz. Roboczych 2 1 0 0 1 1 
16. Transportu  1 0 1 1 1 0 
 Razem 30 18 27 10 23 15 
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Rys. 5.6. Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego nadanych w PW w latach 2003-2005
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5.5. G ÓWNE OSI GNI CIA W BADANIACH 

Do wa niejszych osi gni  naukowych i technicznych jednostek organizacyjnych Politechniki 
Warszawskiej nale :

Wydzia  Architektury 
 wydanie monografii pt.:”Oskara Sosnowskiego wiat Architektury” . Twórczo  i dzie a, pod 
red. M. Brykowskiej, Oficyna Wyd. PW. 
 wydanie Atlasu Historycznego Warszawy - tom II, obejmuj cego prace planistyczne z okresu 
1916-2003. 
wydanie we W oszech pracy p.t. „Konstruktywizm i architektura polska w XX w.  

Wydzia  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 
Srebrny Medal za wynalazek „Sposób odzyskiwania ropy naftowej z trwa ych emulsji 
wodnych” na 54 wiatowym Salonie Wynalazków Brussels Eureka, Bruksela, 2005 
Zako czenie kilkuletniego cyklu bada  dotycz cy tzw. sorbentów mieszanych 
Badania wp ywu kszta tu budynku na mikroklimat obiektów wielkokubaturowych oraz wp ywu 
emisji ciep a od ludzi na zró nicowanie temperatury powietrza w tych obiektach  

Wydzia  Chemiczny 
Subsydium profesorskie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – prof. dr hab. in . Zbigniew 
Kowalczyk. 
Badania termodynamiczne uk adów zawieraj cych „ciecze jonowe”, stanowi ce podstaw
bada  do nowych technologii i rozpuszczalników XXI wieku (cykl publikacji) – prof. Urszula 
Doma ska- elazna.
Synteza, badania struktury i reaktywno ci nowych pochodnych zwi zków metaloorganicznych 
(cykl publikacji) – dr hab. in . Janusz Lewi ski, prof. dr hab. in . Antoni Pietrzykowski, dr 
in . Wanda Ziemkowska. 
Konstrukcja i badania nowych sensorów chemicznych oraz mikrouk adów do analizy 
przep ywowej (cykl publikacji) – prof. dr hab. in . Zbigniew Brzózka, dr hab. in . El bieta 
Malinowska, dr hab. in . Artur Dybko. 
Synteza i charakteryzacja nowych polimerów przewodz cych; opracowanie metod syntezy 
hybrydowych nanocz steczek i ich kompozytów z polimerami organicznymi (cykl publikacji) 
– prof. dr hab. in . Ma gorzata Zagórska, dr hab. in . Irena Kulszewicz-Bajer. 
Zastosowanie sprz onych technik instrumentalnych do analizy ladowej i specjacyjnej 
próbek biologicznych (cykl publikacji) – prof. dr hab. in . Ryszard obi ski, prof. dr hab. in .
Maciej Jarosz, dr in . Katarzyna Po e -Pawlak.
Badania nad syntez , struktur  i w a ciwo ciami nowych polimerowych elektrolitów (cykl 
publikacji)– prof. dr hab. in . W adys aw Wieczorek. 

Wydzia  Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Opracowanie wielokryterialnej metodologii dla sprawiedliwego rozdzia u zasobów
Opracowanie metodologii bezpiecznego kodowania wzoru t czówki zapobiegaj cego skutkom 
przechwycenia kodu (replay attack) w trakcie przesy ania w Internecie. 
Opracowanie programowej struktury ramowej MRROC++ do specyfikacji i implementacji 
zada  dla robotów us ugowych i przemys owych. 
Opracowanie nowej efektywnej metody (GDFLR-SO-Apriori) odkrywania reprezentacji 
cz stych wzorców z negacj .
Stworzenie warsztatu dla rozwoju narz dzi eksploracji tekstu (wyniki s  obecnie 
wykorzystywane w prowadzonych projektach dla France Telecom i Europejskim AMI-SME. 
Usystematyzowanie i rozwini cie metod detekcji oraz obs ugi b dów w systemach 
komputerowych (poziom sprz tu i oprogramowania. 
Opracowanie i uruchomienie oprogramowania do diagnostyki rytmu serca i udost pnienie 
tego oprogramowania poprzez dedykowany serwer internetowy. 
Badania mo liwo ci wykorzystania optycznego filtra ciek okrystalicznego do pozyskiwania 
obrazów spolaryzowanych i opracowanie uk adu optycznego z filtrem do akwizycji obrazów 
na zasadzie ró nicowej polaryzacji. 
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Opracowanie konstrukcji g owicy prze cznika wiat owodowego z akuatorem 
elektromagnetycznym. 
Opracowanie nowej metody poprawy jako ci obrazowania w zastosowaniach tomografii 
optycznej do bada  anatomicznych i czynno ciowych. 
Opracowanie nowych rodzajów anten inteligentnych o rekonfigurowanej elektronicznie 
aperturze.
Elektryczno-termiczne modelowanie mikrofalowych tranzystorów mocy. 
Opracowanie i implementacja zaawansowanych technik rozpoznawania twarzy i wybranych 
technik przetwarzania obrazów. 
Opracowanie miernika sta ego i wolnozmiennego nat enia pola elektrycznego do pomiarów 
geofizycznych typ EFM-R1.  
Przyj cie w poczet nowych cz onków Kolaboracji TESLA Technology zrzeszaj cej
mi dzynarodow  spo eczno  fizyki i techniki akceleratorowej, przygotowuj cej si  do 
budowy wielkiego lasera rentgenowskiego (X-Ray FEL) oraz zderzacza liniowego (ILC), 
zespo u z Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem prof. nzw. dr hab. Ryszarda 
Romaniuka. 
Opracowanie metod syntezy logicznej dla potrzeb komputerowych systemów projektowania i 
testowania uk adów cyfrowych VLSI.  
Opracowanie i implementacja wybranych modu ów architektury EuQoS.  
Implementacja i przetestowanie systemu TWISTER. 

Wydzia  Elektryczny 
Opracowanie metody i oprogramowania  komputerowego klasyfikacji obrazów komórek szpiku 
kostnego i dok adnego modelowania elektromagnetycznego g owy i cia a cz owieka i 
impedancyjnej tomografii komputerowej. 
Opracowanie nowej teorii sterowania trójfazowych przekszta tników sieciowych AC/DC opartej 
na bezpo rednim sterowaniu  moc  czynn  i biern .
Opracowanie nowej koncepcji laboratoriów wirtualnych 
Rozwój techniki probierczej uk adów izolacyjnych z wykorzystaniem nowego generatora 
GU2400. 
Badania nad nowymi konstrukcjami, metodami oblicze  niekonwencjonalnych maszyn 
elektrycznych. 
Stworzenie polskiej szko y iluminacji obiektów. 

Wydzia  Fizyki 
Na podstawie przeprowadzonych oblicze  z wykorzystaniem funkcjona u g sto ci
zaprojektowano i wytworzono materia y o nowych w asno ciach.
Zbadano teoretycznie warunki powstawania i stabilno ci pobudzenia kr cego w 
niejednorodnym o rodku aktywnym o cechach zbli onych do tkanki serca. Odkryto nowy 
mechanizm tworzenia si  fali kr cej, który pomaga wyja ni  pojawianie si  gro nych dla 
ycia pacjenta arytmii typu reentry w sercach pozawa owych. 

Zbadano w asno ci dynamicznych przej  fazowych zachodz cych w zmiennym polu 
magnetycznym w modelu Isinga zaimplementowanym na sieci bezskalowej typu Barabasi-
Albert.
Zbadano przewodno ci elektryczne nowej klasy kompozytowych szklisto-ceramicznych 
przewodników jonów srebra otrzymanych metodami wysokoci nieniowymi.  
Otrzymano i kompleksowo zbadano w a ciwo ci strukturalnych (w tym struktury lokalnej) i 
elektrycznych nowych materia ów z grupy fosfo-oliwinów, maj cych zastosowanie jako 
elektrody w zaawansowanych odwracalnych bateriach litowych (we wspó pracy z grup  Prof. 
C. Juliena z Université P. et M.Curie w Pary u),

Wydzia  Geodezji i Kartografii 
Kontynuacja bada  geodynamicznych w ramach CEI (Central European Initiative) 
- regionalne badania geodynamiczne na obszarze Polski i krajów s siednich w ramach 

projektu CERGOP-2 (Central European Regional Geodynamical Project), 
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- lokalne badania geodynamiczne w Tatrach w ramach polsko-s owackiego projektu „Tatry 
bez granic”. 

Prowadzenie grawimetrycznych bada  zjawisk p ywowych: ci g e obserwacje i analizy w 
ramach mi dzynarodowego serwisu koordynowanego przez ICET (International Centre for 
Earth Tides). 
Prowadzenie bada  bezwzgl dnych warto ci nat enia si y ci ko ci w Obserwatorium-
Astronomiczno Geodezyjnym w Józefos awiu.
Udzia  stacji Józefos aw w aktywnej geodezyjnej  sieci GPS (ASG-PL). 
Prowadzenie permanentnych obserwacji satelitarnych w ramach mi dzynarodowej s u by IGS 
(International GPS Service) oraz mi dzynarodowego serwisu EUREF (EUropean REference 
Frame).  

Wydzia  In ynierii Chemicznej i Procesowej 
Mikromieszanie, precypitacja i koalescencja w uk adach technologicznych; produkcja i 
wykorzystanie nano- i mikrocz stek.
Opracowanie technologii wytwarzania w ókien polimerowych o rozmiarach nanometrycznych z 
wykorzystaniem techniki rozdmuchu stopionego polimeru oraz opracowanie modeli 
teoretycznych filtracji nanocz stek w strukturach kompozytowych, zawieraj cych nanow ókna.
Badania modeli komór sztucznego serca. Budowa prototypu urz dzenia i opracowanie 
metodyki bada  jako ciowych membran mikrofiltracyjnych z polipropylenu. 
Model matematyczny przemys owego w z a syntezy trioksanu, model matematyczny procesu 
absorpcji i desorpcji amoniaku w aparatach typu warstewkowego, model matematyczny 
oczyszczania cieków w sekwencyjnym reaktorze pó ci g ym. 
Bezpiecze stwo reaktorów chemicznych, modelowanie procesów adsorpcji reaktywnej, badanie 
procesów zintegrowanych w reaktorach wielofunkcyjnych, transport masy i reakcje chemiczne 
w uk adach dwufazowych, reaktory helikoidalne, wykorzystanie ozonu w uzdatnianiu wody. 
Technologia wytwarzania filtrów w ókninowych zawieraj cych nanow ókna opracowywana 
dla Fleetguard Inc., USA. 
Technologia filtrów wg bnych do oczyszczania wody i innych p ynów. Sprzeda  na ca y
wiat przez Amazon Filter Ltd., Anglia (przedsi wzi cie typu R&D na Wydziale)- 

kontynuacja. 
Technologia wytwarzania membran kapilarnych do nano i ultrafiltracji. Dystrybucja przez 
Bio-Design, Anglia (przedsi wzi cie typu R&D na Wydziale)-kontynuacja. 

Wydzia  In ynierii L dowej
Oryginalna analiza do wiadczalna stateczno ci krótkich rur stalowych i aluminiowych, w 
których napr enia krytyczne osi gaj  warto ci bliskie granicy plastyczno ci (tzn. prawie 
osi gaj  t  granic  lub j  przekraczaj ).
Analiza dynamiczna MES niespr ystego wyboczenia krótkich rur stalowych, przy 
wykorzystaniu programu Ls-Dyna.  
Opracowanie tzw. Za cznika krajowego do normy europejskiej EN 1991-15 
pt: „Oddzia ywania na konstrukcje. Oddzia ywanie termiczne”.  
Zastosowanie sieci neuronowych do oceny stanu technicznego mieszkalnych budynków 
prefabrykowanych. 

Wydzia  In ynierii Materia owej
Wdro enie technologii wytwarzania wielkogabarytowych wyrobów z trudnopalnych 
kompozytów polimerowych (fenolowo-szklanych). 
Opracowanie metody wytwarzania metali i stopów o strukturze nanometrycznej za pomoc
wyciskania hydrostatycznego. 
Opracowanie nowych materia ów kompozytowych ceramiczno-polimerowych do zastosowa
na sta e wype nienia stomatologiczne. 
Opracowanie metody otrzymywania stabilnych nanocz stek ferromagnetycznych przez 
piroliz  polimerów zawieraj cych metale. 
Opracowanie metod kszta towania w asno ci stopów tytanu i niklu poprzez wytwarzanie 
dyfuzyjnych warstw powierzchniowych z faz mi dzymetalicznych z uk adu Ti-Al i Ni-Al w 
obróbkach jarzeniowych. 
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J. Kotus, The dynamics and geometry of Fatou functions. Discrete and Contiuous Dynamical 
Systems.. Zbadano zbiór Julii funkcji Fatou. Udowodniono twierdzenie o wymiarze Hausdorffa 
radialnego zbioru Julii. Wspó autor: M. Urba ski (Univ. of North Texas, Denton, USA). 

Wydzia  Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
Uruchomiono Polsko-Japo skie Centrum Efektywno ci Energetycznej, laboratorium do bada
i szkolenia kadry. 
Sprzedano licencj  firmie CLMS Sp.z.o.o. na „Endoprotez  g owy ko ci promieniowej” wg 
patentu P.331364. 
Opracowano technologi  s onecznego suszenia osadów ciekowych - wdro enie w MPWiK w 
Skar ysku-Kamiennej (wspólnie z NOT). 
Wdro ono system doradczy s u cy do analizy pracy turbozespo ów upustowo-
kondensacyjnych w Elektrociep owni Warszawa S.A.  
Wdro ono technologi  wytwarzania wielkogabarytowych wyrobów z trudnopalnych 
kompozytów polimerowych.  
Uzyskano prawo do nadawania certyfikatu zawodowego potwierdzaj cego znajomo
systemu CAD I firmy UGS. 
Przeprowadzono próby morskie turystyczno-wyczynowego jachtu „Huzar” o d ugo ci 30 stóp 
projektu technicznego dra W.W.Skórskiego.  
Uzyskano patent nr 189069B1 na „Symulator stawu okciowego” (K.K dzior, i in.). 
Z o ono zg oszenie patentowe w USA silnika odrzutowego o ci g ym spalaniu detonacyjnym 
(P.Wola ski wspólnie z prof. T.Fujiwara oraz firm  Mitsubishi z Japonii). 
Opracowano superszybki, automatyczny system t umienia wybuchów przemys owych.  
Wyznaczono granice wybuchowo ci wybranych mieszanin gazowych przy ró nych 
warunkach pocz tkowych.  
Powsta y dwa projekty samolotów bezza ogowych typu: MALE - PW 103 oraz HALE – PW 114.  

Wydzia  Mechatroniki 
Opracowanie i wykonanie zestawu do pomiaru i rejestracji ci nienia ródczaszkowego. 
Opracowanie i wykonanie serii miniaturowych robotów mobilnych ELECTRON. 
 Symulator programowy pieca pirolitycznego 
Opracowanie w IIPiB cyfrowego reografu do zastosowa  medycznych 
Opracowanie przyspieszonego spiekania proszków elaza i br zu metod  mikrofalow .
Opracowanie metodyki i stanowiska do pomiaru magnetostrykcyjnych odkszta ce
komponentów mechatronicznych.  

Wydzia  Samochodów i Maszyn Roboczych 
Opracowanie za o e  technicznych dla przek adni hydrokinetycznych do maszyn: ci gniki 
g sienicowe TD25H i TD40C oraz adowarka ko owa 560C” na zlecenie HSW-ZZN Sp. z o.o. 
Stalowa Wola. 
Dokonanie „Analizy i przyj cia kryteriów projektowych, metodyki wyznaczania uk adów 
opatkowych oraz metodyki bada  stanowiskowych i funkcjonalnych dla przek adni

hydrokinetycznych do ci gników g sienicowych TD25H i TD40C oraz do adowarki ko owej
560C” na zlecenie HSW-ZZN Sp. z o.o. Stalowa Wola. 
Podpisanie umowy pomi dzy Instytutem Maszyn Roboczych Ci kich Politechniki 
Warszawskiej a CANEXPOL Sp. z o.o. na wykonanie prototypu pojazdu z nap dem 
elektromechanicznym w Zak adzie Nap dów Wielo ród owych. 

Wydzia  Transportu 
Umowy z Metro Warszawskie: 
1. Badanie, analiza i ocena wp ywu drga  od naziemnej komunikacji miejskiej i obci e

dynamicznych od projektowanej linii metra – stacji Pl. Wilsona.  
2. Badanie i analiza ha asu wywo anego prac  urz dze  technicznych stacji Pl. Wilsona, z 

uwzgl dnieniem emisji ha asu wywo anej przejazdami poci gów metra. 
3. Badania i analizy wp ywu drga  pochodz cych od przejazdów poci gów metra oraz 

powodowanych prac  urz dze  technicznych stacji A-18 „Plac Wilsona” na obiekt stacji 
oraz na ludzi przebywaj cych w strefach funkcjonalnych stacji. 
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4. Badania i analizy wp ywu drga  komunikacyjnych na zespó  budynków po o onych przy 
Pl. Wilsona 4 oraz na ludzi w nich przebywaj cych. 

5. Odtworzenie z natury dokumentacji analizowanych budynków, pomiary inwentaryzacyjne 
dla budynków nie posiadaj cych dokumentacji technicznej. 

6. Analiza obecnego stanu wyposa enia technicznego przejazdów kolejowych i ich wp ywu 
na bezpiecze stwo ruchu kolejowego i drogowego. 

Ekspertyza realizacji projektu badawczego PHARE Nr PL 2002/000-196.01.02 nt. Wdro enie 
prawodawstwa UE w zakresie lotnictwa cywilnego i w sektorze kolejowym – wykonano na 
zlecenie Urz du Transportu Kolejowego. 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spo ecznych w P ocku - prowadzone s  prace badawcze dotycz ce 
roli i znaczenia sektora ma ych i rednich przedsi biorstw w rozwoju subregionu p ockiego. Badania 
koncentruj  si  na takich specyficznych problemach tego sektora, jak:

- polityka wspierania rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw – instytucje i instrumenty, 
- innowacyjno  ma ych i rednich przedsi biorstw,
- uwarunkowania i bariery rozwoju, 
- wp yw ma ych i rednich przedsi biorstw na rynek pracy, 
- rola kapita u obcego w finansowaniu ma ych i rednich przedsi biorstw.

Kolegium Nauk Spo ecznych i Administracji 
„Filozofia i wielka literatura. Hermeneutyka wybranych dzie  literackich” praca zb. pod red. 
Józefa Marz ckiego.

ojewska –Krawczyk Maria „Sztuka my lenia”.
Jasi ski Leszek „Szkice o ekonomii i gospodarce wiatowej”.

5.6. LICENCJE KRAJOWE 

W roku 2005 Biuro ds. Nauki realizowa o 38 umów licencyjnych (na wynalazki, wzory u ytkowe, 
know-how i znaki towarowe), w tym 7 nowych zawartych w roku sprawozdawczym. 

Zawarte zosta y kolejne umowy licencyjne na stosowanie zg oszonego do ochrony patentowej w UP 
RP za nr P-342 982 wynalazku dotycz cego preparatu wodochronnego. Wynalazek ten stosowany jest w 
budownictwie jako zestaw polimerowych kompozycji do wykonywania hydroizolacji. Wynalazek zosta
opracowany w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Wydzia u In ynierii L dowej. 

W roku ubieg ym zawarte zosta y dwie umowy licencyjne na u ywanie znaku towarowego 
STYROZOL,  którego w a cicielem jest Politechnika Warszawska  Instytut Konstrukcji Budowlanych 
Wydzia u In ynierii L dowej.  

Kontynuowane by y równie  umowy na stosowanie metody termoiniekcji do osuszania 
zawilgoconych budynków i wykonania izolacji przeciwwilgociowych. Metoda ta zosta a opracowana 
w Instytucie Konstrukcji Budowlanych Wydzia u In ynierii L dowej.

W roku ubieg ym zawarto dwie umowy licencyjne na opracowania know-how dokonane w 
Laboratorium Procesów Technologicznych Wydzia u Chemicznego. Licencjobiorc  obydwu metod 
jest Spó ka z o.o IPOCHEM z Warszawy. 
 Sprzedane zosta o prawo z patentu nr 179 843 na wynalazek pt.: ”Endoproteza ko ci
promieniowej” na rzecz firmy ChM Spó ka z o.o. w Juchnowcu Ko cielnym. Wynalazek opracowany 
zosta  w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. 

W ramach umowy licencyjnej zawartej z firm  ARKOM by a prowadzona produkcja i sprzeda
urz dzenia wspomagaj cego chód osobom niepe nosprawnym „PARAPODIUM”. Wynalazek ten 
opracowano w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej PW. 
 Negocjowana by a równie  umowa licencyjna na stosowanie przez firm  GLOBEYE Sp. z o.o z 
Warszawy wynalazku zg oszonego w Urz dzie Patentowym RP za nr P-361 410 oraz w Europejskim 
Urz dzie Patentowym za nr 04460032.8 pt.: ”Urz dzenie do wykrywania stanu obni onej uwagi”.  
Wynalazek ten opracowany zosta  na Wydziale Fizyki. 
 Pod koniec ubieg ego roku rozpocz y si  negocjacje z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN 
S.A. odno nie podpisania umowy licencyjnej na stosowanie przez ten Koncern wynalazku 
opatentowanego za nr 191 244 pt.: ”Sposób destylacji surowców naftowych, zw aszcza ropy 
naftowej”. Wynalazek ten opracowany zosta  przez Wydzia  Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. 
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Biuro ds. Nauki prowadzi g ównie dzia alno  na rzecz jednostek organizacyjnych PW w 
zakresie poradnictwa, udzielania wyja nie  oraz zawierania wszelkiego rodzaju umów licencyjnych, 
które prowadz  do oszcz dzania rodków finansowych poprzez eliminowanie zb dnych, cz stokro
bardzo drogich ogniw po rednicz cych - w trakcie roku udzielono kilkadziesi t ró nego rodzaju 
konsultacji.
 W dzia alno ci licencyjnej w roku ubieg ym uczestniczy o osiem wydzia ów Politechniki 
Warszawskiej: Chemiczny, Elektryczny, In ynierii Chemicznej i Procesowej, In ynierii L dowej,
Transportu, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. 

5.7. OCHRONA PATENTOWA 

Dzia alno  w obszarze ochrony patentowej Politechniki Warszawskiej w okresie od 1.09.2005 r. 
do 02.06.2006 r. charakteryzuj  nast puj ce dane: 

Liczba projektów wynalazczych zg oszonych w Uczelni – 31 
Liczba dokonanych zg osze  projektów wynalazczych do UP RP – 22 (w tym 4 znaki 
towarowe)
Liczba uzyskanych w kraju praw wy cznych – 49
Liczba krajowych praw wy cznych utrzymywanych w mocy (stan na dzie  02.06.2006 r.) – 
115
Liczba spraw w toku przed UP RP (stan na 02.06.2006 r.) – 250
Liczba post powa  prowadzonych za granic  przed Europejskim Urz dem Patentowym – 1
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6. WSPÓ PRACA Z ZAGRANIC

6.1. RODZAJE WSPÓ PRACY I WA NIEJSZE WYDARZENIA 

Wspó praca mi dzynarodowa Politechniki Warszawskiej jest realizowana przez: 

uczestnictwo zespo ów badawczych i pracowników Uczelni w grantach mi dzynarodowych 
oraz w programach badawczych Unii Europejskiej, m.in. 5.PR i 6.PR. 
udzia  nauczycieli akademickich i studentów w bilateralnych i mi dzynarodowych programach 
wymiany akademickiej oraz w programach mobilno ci studentów Unii Europejskiej, 
podejmowanie wspólnych przedsi wzi  z partnerami zagranicznymi w ramach 
mi dzyuczelnianych i mi dzywydzia owych umów bilateralnych, 
uczestnictwo indywidualne pracowników i studentów w projektach badawczych oraz 
uzyskiwanie stopni naukowych w ramach stypendiów zagranicznych, 
wyjazdy krótkoterminowe pracowników i studentów do uczelni zagranicznych, 
uczestnictwo w mi dzynarodowych konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych oraz 
w imprezach akademickich za granic ,
organizacj  konferencji i imprez mi dzynarodowych w Politechnice Warszawskiej, 
przyjazdy pracowników, sta ystów i studentów zagranicznych uczelni, 
wizyty oficjalne Rektora i kierownictwa PW w uczelniach i instytucjach zagranicznych, 
podejmowanie oficjalnych delegacji zagranicznych i innych go ci Uczelni, 
wspó prac  z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granic  oraz kontakty z 
zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi w Polsce; 
udzia  przedstawicieli Politechniki Warszawskiej w organizacjach i komitetach 
mi dzynarodowych, 
wymian  publikacji naukowych z partnerami zagranicznymi,  
udzia  w przedsi wzi ciach wspó pracy mi dzynarodowej inicjowanych i realizowanych przez 
polskie ministerstwa, w szczególno ci przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego.

Organizacja wspó pracy mi dzynarodowej Politechniki Warszawskiej
Centrum Wspó pracy Mi dzynarodowej Politechniki Warszawskiej (CWM) aktywnie wspomaga i 

koordynuje tradycyjne formy wspó pracy, stymuluj c i podejmuj c jednocze nie nowe inicjatywy 
wspó pracy mi dzynarodowej w sferze bada  oraz w sferze kszta cenia. Dzia alno  CWM koncentrowa a
si  na zadaniach powierzanych przez kierownictwo Uczelni, bezpo redniej wspó pracy z wydzia ami i 
innym jednostkami PW. Na uwag  zas uguje rozwój wspó pracy z Komisj  Zagraniczn  Samorz du 
Studentów PW, z któr  CWM przeprowadzi o kilka inicjatyw o charakterze mi dzynarodowym. 

Na pocz tku 2005 roku dzia alno  CWM by a oceniana przez Senack  Komisj  ds. Wspó pracy z 
Zagranic . Komisja stwierdzi a popraw  i prawid owe funkcjonowanie CWM w wielu obszarach, 
zwracaj c jednak e uwag  na konieczno  wzmocnienia dzia alno ci w zakresie obs ugi zespo ów
badawczych uczestnicz cych w unijnych projektach badawczych. Komisja wskaza a potrzeb
scentralizowania obs ugi studentów zagranicznych przybywaj cych do Politechniki Warszawskiej. 

Centrum Wspó pracy Mi dzynarodowej, poza dyrektorem i sekretariatem, sk ada si  z: 
Biura Wspó pracy z Zagranic  (BWZ), 
Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych (UPK), 
Uczelnianej Agencji Europejskich Programów Edukacyjnych (UAPE).  

W zwi zku z rozwojem studenckiej wymiany mi dzynarodowej i przygotowywania si  Uczelni do 
zwi kszonego nap ywu studentów z zagranicy w ramach europejskich programów wymiany 
akademickiej oraz na studia p atne, w CWM przyst piono do prac nad utworzeniem komórki o roboczej 
nazwie „International Student”, która b dzie zlokalizowana w Gmachu G ównym PW.  

Zadania, struktura organizacyjna CWM i inne informacje s  zamieszczone na stronie internetowej: 
www.cwm.pw.edu.pl U atwia ona pracownikom i studentom dost p do informacji o wspó pracy 
mi dzynarodowej Politechniki Warszawskiej, o imprezach i konferencjach mi dzynarodowych, 
mo liwo ciach uzyskiwania stypendiów zagranicznych, itd. Po uzgodnieniu zakresu i kompetencji 
planowane jest uruchomienie z nowym rokiem akademickim 2006/07 strony angloj zycznej CWM, 
zawieraj cej równie  informacje dla kandydatów na studia w Politechnice z zagranicy. 
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Wa n  cz ci  strony internetowej CWM jest katalog 5.PR, 6.PR i obecnie 7 Programu Ramowego 
UE. Na stronie internetowej UPK zamieszcza wszystkie niezb dne informacje zwi zane z 
przygotowywaniem i realizacj  projektów badawczych wspó finansowanych przez Komisj  Europejsk .
Podobnie Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych zamieszcza wszystkie niezb dne informacje o 
programach SOCRATES-ERASMUS i LEONARDO DA VINCI, z których korzystaj  studenci 
wyje d aj cy na studia w uczelniach europejskich. 

Z du  aprobat rodowiska akademickiego spotka o si  uruchomienie strony Biura Wspó pracy z 
Zagranic , z której mo na pobra  formularze wyjazdowe w formie elektronicznej (Liczba odwiedzin tej 
strony od 1.12.2004 r. wynosi 12.110 ). Od roku akademickiego 2006/2007 przewiduje si
wprowadzenie systemu ubezpiecze  przy wyjazdach za granic  drog  elektroniczn .

Ca kowita liczba odwiedzin na stronie internetowej CWM od 1.08.2004 r. wynosi 44.216, wiadczy 
to o du ym zapotrzebowaniu na informacj  i komunikowanie si  drog  elektroniczn .

Organizacja wspó pracy na wydzia ach pozostaje w ich gestii. Na wszystkich wydzia ach PW 
wspó praca mi dzynarodowa jest w kompetencjach prodziekanów lub upowa nionych pe nomocników 
wydzia owych. Wydzia y opracowuj  sprawozdania coroczne ze wspó pracy mi dzynarodowej, które 
stanowi  podstaw  do niniejszego sprawozdania, sprawozda  szczegó owych dla kierownictwa Uczelni, 
Komisji Senackiej ds. Wspó pracy z Zagranic , dla ministerstw oraz materia  roboczy do 
przygotowywania inicjatyw przez CWM. 

6.2. PROGRAMY MI DZYNARODOWE  

Pi ty Program Ramowy Bada , Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej 

Koordynacj  dzia alno ci Politechniki Warszawskiej w ramach europejskich programów badawczych 
prowadzi Uczelniany Punkt Kontaktowy Europejskich Programów Badawczych.  

Z 55 projektów realizowanych w ramach Pi tego Programu Ramowego, zako czono 53 projekty. Dwa 
pozosta e projekty, przedstawione w tabeli 6.1, zako cz  si  w grudniu 2006 r. 

Tabela 6.1  Projekty 5. Programu Ramowego w realizacji (stan w dniu 25.05.2006 r.) 

Lp. Akronim Programy 
tematyczne Tytu  projektu Typ

projektu 
Osoba 
prowadz ca  Wydzia

1. SAFEKINEX EESD

Safe and Efficient 
Hydrocarbon Oxidation 
Processes by Kinetics and 
Explosion of Expertise and 
Development of 
Computational Process 
Engineering Tools

RTD
dr hab. 
Rudolf 
Klemens

Mechaniczny 
Energetyki i 
Lotnictwa

2. PV
Enlargement ENERGY

A competitive European PV 
System Network Linking 
Science and Industry

TN
dr
Stanis aw
Pietruszko

Elektroniki i 
Technik
Informacyjnych

Szósty Program Ramowy Bada , Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej 
Dla Szóstego Programu Ramowego UE (6PR), Uczelniany Punkt Kontaktowy utworzy  stron

internetow  z adresem:  http://www.cwm.pw.edu.pl/ProgramyBadawcze/6ProgramRamowy
Strona zawiera aktualne informacje o strukturze 6PR oraz po czenia do stron z wa nymi 

dokumentami Komisji Europejskiej dotycz cymi tego Programu, z ofertami wspó pracy, z 
informacjami o stypendiach i o imprezach zwi zanych z tym Programem, ze wszystkimi – aktualnymi 
i przewidywanymi – jego konkursami, z wa nymi informacjami dotycz cymi naszej Uczelni w tym 
Programie, w cznie ze spisem projektów 6PR, w których Politechnika jest uczestnikiem. 

Liczba projektów 6 Programu Ramowego dotychczas zaakceptowanych przez Komisj
Europejsk  (KE) wynosi osiemdziesi t sze , w tym kontrakty z Komisj  Europejsk  podpisano dla 72 
projektów, pozosta e s  w negocjacjach. Kwota dofinansowania z KE dla zakontraktowanych 
projektów z Politechniki Warszawskiej wynosi ponad 10 mln EUR.
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 List  zaakceptowanych projektów z PW w 6 Programie Ramowym UE wymieniono w tabeli 6.2. 

Tabela 6.2. Projekty z Politechniki Warszawskiej zaakceptowane w ramach Szóstego Programu 
Ramowego UE (stan: 25.05.2006 r.) 

Lp. Konkurs Akronim Tytu  projektu Typ  
projektu *)

Kierownik
projektu Wydzia

1. FP6-2002-SSP-
1 SWIFT 

Screening methods for Water data 
information in support of the 
implementation of the water framework 
directive 

STREP prof. Maciej 
Jarosz Chemiczny 

2. FP6-2005-
Mobility-4 TAQC-WFD 

Training courses on Analytical Control 
and method validation in support to the 
Water Frame Directive 

MC -SCF prof. Maciej 
Jarosz Chemiczny 

3. FP6-2002-
Energy-1 ALISTORE

Advanced lithium energy storage 
systems based on the use of nano-
powders and nano-composite 
electrodes/electrolytes 

NoE prof. W adys aw
Wieczorek Chemiczny 

4. FP6-2004-IST-
4 MIDAS Middleware Platform for developing and 

Deploying Advanced Mobile Services STREP dr Jaros aw
Domaszewicz EiTI

5. FP6-2004-IST-
4 CLEAN Controlling leakage power in 

NanoCMOS SoCs IP prof. Wies aw
Ku micz EiTI

6. FP6-2002-
Space-1 TWISTER 

Terrestrial Wireless Infrastructure 
integrated with Satelitte Telecommu-
nications for E-Rural applications 

IP prof. Andrzej 
D browski EiTI

7. FP6-IST-2004-
2.4.5 SIMS Semantic Interfaces for Mobile Services STREP dr Jaros aw

Domaszewicz EiTI

8. FP6-2005-IST-
41 VISNET II Networked Audiovisual Media 

Technologies NoE prof. W adys aw
Skarbek EiTI

9. FP6-2002-
Energy-1 

PV
CATAPULT PV Thermal Forum CA dr Stanis aw

Pietruszko EiTI

10. FP6-2002-
SME-1 AMI-SME Analysis of Marketing Information for 

Small and Medium sized Enterprises CRAFT prof. Henryk 
Rybi ski EiTI

11.
FP6-2002-
Infrastructures-
1

CARE Coordinated Accelerator Research over 
Europe I3 dr Ryszard 

Romaniuk EiTI

12. FP6-2003-IST-
2 NEMO  Network of Excellence in Micro-Optics NoE prof. Pawe

Szczepa ski EiTI

13. FP6-2003-IST-
2 EuQoS End-to-end Quality of Service support 

over heterogeneous networks IP prof. Wojciech 
Burakowski EiTI

14. FP6-2003-
Aero-1 WISE Integrated Wireless Sensing STREP prof. Wojciech 

Gwarek EiTI

15. FP6-2002-IST-
1 VISNET Networked audiovisual media 

technologies NoE prof. W adys aw
Skarbek EiTI

16. FP6-2002-
Energy-1 BIPV-CIS

Improved Building Integration of PV by 
using Thin Film Modules in CIS 
Technology 

STREP dr Stanis aw
Pietruszko EiTI

17. FP6-2002-IST-
1 MOME Monitoring and measurement Cluster CA prof. Wojciech 

Burakowski EiTI

18. FP6-2002-IST-
1 EURON European Robotic Network NoE prof. Cezary 

Zieli ski EiTI

19. FP6-2005-IST-
5 WARMER Water Risk Management in Europe STREP prof. Andrzej 

Filipkowski EiTI

20. FP6-2002-IST-
1 TARGET Top Amplifier Research Groups in a 

European Team NoE dr Jacek 
Jarkowski EiTI

21. ERA-
NET/1/CA/SSA PV-ERA-NET

Networking and Integration of National 
and Regional Programmes in the Field of 
Photovoltaic

CA dr Stanis aw
Pietruszko EiTI

22. FP6-2002-IST-
1 EURO-NGI Next Generation Internet NoE prof. Micha

Pióro EiTI

23. FP6-2004-IST-
4 ACE Antenna Centre of Excellence NoE dr Jacek 

Jarkowski EiTI
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Tabela 6.2 cd. 
Lp. Konkurs Akronim Tytu  projektu Typ 

projektu *)
Kierownik
projektu Wydzia

24. FP6-2002-IST-
1 EUROSOI 

Thematic Network on Silicon on 
Insulator Technology, Devices and 
Circuits

CA prof. Bogdan 
Majkusiak EiTI

25. FP6-2004-IST-
4 SAFESPOT Cooperative systems for road safety 

"Smart Vehicles on Smart Roads" IP prof. Józef 
Modelski EiTI

26. FP6-2004-IST-
4 Euro-FGI

Design and Engineering of the Future 
Generation Internet - Towards 
convergent multi-service networks 

NoE prof. Micha
Pióro EiTI

27. FP6-2004-IST-
4 PULLNANO PULLing the limits of NANOCmos 

electronics IP prof. Bogdan 
Majkusiak EiTI

28. FP6-2004-IST-
4 CODMUCA COre subsystems for Delivery of 

MultiBand data in CAtv networks STREP prof. Józef 
Modelski EiTI

29. FP6-2002-IST-
NMP-1 SINANO Silicon-based Nanodevices NoE prof. Romuald 

Beck EiTI

30. FP6-2004-IST-
4

RESOLUTIO
N

Reconfigurable Systems for Mobile 
Local Communication and Positioning STREP prof. Józef 

Modelski EiTI

31. FP6-2004-
HYDROGEN-1 HOPE

High Density Power Electronics for FC- 
and ICE-Hybrid Electric Vehicle 
Powertrains

STREP 
prof.
W odzimierz 
Koczara

Elektryczny

32. FP6-2005-IST-
5 ReDSeeDS Requirements-Driven Software 

Development System STREP dr Micha
mia ek Elektryczny

33. FP6-2004-
Energy-3 

Wave Dragon 
MW

Development and validation of technical 
and economic feasibility of a multi MW 
Wave Dragon offshore wave energy 
converter

STREP prof. Marian 
Ka mierkowski Elektryczny

34. FP6-2003-IST-
2 eLOGMAR-M

Web-based and Mobile Solutions for 
Collaborative Work Environment with 
Logistic and Maritime Applications 

CA dr Andrzej 
Dzieli ski Elektryczny

35. FP6-2003-IST-
2 NEMO  Network of Excellence in Micro-Optics NoE prof. Tomasz 

Woli ski Fizyki

36. FP6-2003-
NEST-Path MMCOMNET Measuring and Modelling Complex 

Networks Across Domains STREP prof. Janusz 
Ho yst Fizyki

37. NEST-2003-
Path-1 GIACS General Integration of the Applications 

of Complexity in Science CA prof. Janusz 
Ho yst Fizyki

38. FP6-2004-IST-
3 ONCE-CS Open Network for Connecting 

Excellence in Complex Systems CA prof. Janusz 
Ho yst Fizyki

39. FP6-2003-
NEST-Path CREEN Critical Events in Evolving Networks STREP prof. Janusz 

Ho yst Fizyki

40. FP6-2004-SSP-
4 ENVASSO Environmental Assessment of Soil 

Monitoring STREP Prof. Stanis aw
Bia ousz GiK

41. FP6-2002-IST-
1 IntelliDrug 

Intelligent intraoral medicine delivery 
micro-system to treat addiction and 
chronic diseases 

STREP dr Tomasz 
Ciach IChiP

42. FP6-2003-
NMP-NI-3 IMPULSE Integrated Multiscale Process Units with 

Locally Structured Elements  IP Prof. Ryszard 
Pohorecki IChiP

43.
FP6-2003-
ACC-SSA-
General

SURUZ 
Scientific Network Surfactants and 
Dispersed Systems in Theory and 
Practice 

SSA dr Tomasz R. 
Sosnowski IChiP

44. FP6-2002-
NMP-1 PROFORM 

Transforming nano-particles into 
sustainable consumer products through 
advanced product and process 
formulation

STREP prof. Jerzy 
Ba dyga IChiP

45. FP6-2003-
Transport-3 NICHES

New and Innovative Concepts for 
Helping European Transport 
Sustainability 

CA prof. Wojciech 
Suchorzewski 

In ynierii 
L dowej 

46. FP6-2002-
NMP-1 KMM-NoE

Knowledge-based Multicomponent 
Materials for Durable and Safe 
Performance

NoE prof. Krzysztof 
Kurzyd owski

In ynierii 
Materia owej

47. FP6-2004-
Mobility-2 JOIN(ed)T

Joined Education for Tissue Engineering: 
a multidisciplinary approach to 
regenerate joints 

MC: Early 
Stage
Training 
Fellowships
(EST) 

Prof. Krzysztof 
Kurzyd owski

In ynierii 
Materia owej
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Tabela 6.2 cd. 
Lp. Konkurs Akronim Tytu  projektu Typ  

projektu *)
Kierownik 
projektu Wydzia

48. FP6-2002-
NMP-1 STEPS A Systems Approach to Tissue 

Engineering Processes and Products IP dr Ma gorzata
Lewandowska

In ynierii 
Materia owej

49. FP6-2002-
NMP-1 ExtreMat New Materials for Extreme 

Environments IP dr ukasz
Ciupi ski

In ynierii 
Materia owej

50. FP6-2004-IST-
NMP-2 CellForce 

Development of a single cell based 
biosensor for sub cellular on-line 
monitoring of cell performance for 
diagnosis and healthcare  

STREP prof. Krzysztof 
Kurzyd owski

In ynierii 
Materia owej

51. FP6-2004-
NMP-SME-4 

ExAct
ResoMat 

External Activation of Restorable 
Materials IP prof. Krzysztof 

Kurzyd owski
In ynierii 

Materia owej

52.
FP6-2003-
NMP-TI-3-
main 

FUSION Fundamental studies of transport in 
Inorganic Nanostructures STREP prof. Krzysztof 

Kurzyd owski
In ynierii 

Materia owej

53.
FP6-2003-
ACC-SSA-
General

NENAMAT Network for Nanostructured Materials of 
ACC SSA prof. Tadeusz 

Kulik
In ynierii 

Materia owej

54. ERA-
NET/1/CA/SSA MATERA ERA-NET Materials CA prof. Krzysztof 

Kurzyd owski
In ynierii 

Materia owej
55. FP6-2003-IST-

2 EIAO European Internet Accessibility 
Observatory STREP dr Boles aw

Szoma ski
In ynierii 
Produkcji 

56. FP6-2004-
INNOV-4

RIS-
MAZOVIA

Regional Innovation and Development 
Strategy for Mazovia Region SSA

mgr in . Helena 
Korolewska-
Mróz

In ynierii 
Produkcji 

57.
FP6-2004-
Science-and-
Society-10 

WOSISTER 

Women Scientists in Gender Specific 
Technological R&D - How do Women 
Scientists in Technological R&D 
Respond

SSA dr Jaros aw
Doma ski

In ynierii 
Produkcji 

58. FP6-2003-
NMP-SME-3 Launch Micro MicroTechnologies for Re-launching 

European Machine Manufacturing SMEs IP dr Przemys aw
Oborski

In ynierii 
Produkcji 

59. FP6-2002-IST-
1 SPIDER WIN 

Supply Information Exchange and 
Control by Web-based Interaction 
Network

STREP prof. Maciej 
Bossak 

In ynierii 
Produkcji 

60.
FP6-2003-
INCO-
Russia+NIS-1 

CLEANSOIL
An innovative method for the on-site 
remediation of polluted soil under 
existing infrastructures 

STREP dr Adam 
Muszy ski

In ynierii 
rodowiska 

61. FP6-2002-
SME-1 ECOSOIL Innovative Method for the On-site 

Decontamination of Soil CRAFT dr Ewa 
Sztompka

In ynierii 
rodowiska 

62. FP6-2002-
SME-1 PROBIO Production of Biogas and Fertilizer out 

of Wood and Straw CRAFT dr Ewa 
Karwowska

In ynierii 
rodowiska 

63. FP6-2002-
SME-2 

EUR-ACTIVE
ROOFer

EURopean performance requirements 
and guidance for ACTIVE ROOFers 

Collective 
Research 

dr in . Maciej 
Mijakowski

In ynierii 
rodowiska 

64. FP-6-2005-
GLOBAL-4 CECILIA

Central and Eastern Europe Climate 
Change Impact and Vulnerability 
Assessment 

STREP dr Katarzyna 
Juda-Rezler 

In ynierii 
rodowiska 

65.
FP6-2004-
Science-and-
Society-11-
Science education 
and careers 

ECFUN European Children's Future University 
Network - www.universiYOU.net SSA prof. Tadeusz 

Rze uchowski MiNI 

66. INTAS INTAS Universal algebra and lattice theory INTAS prof. Anna 
Romanowska MiNI 

67. FP6-2002-
Transport-1 APSN Advanced Passive Safety Network NoE dr Cezary 

Rzymkowski MEiL

68. FP6-2005-
Aero-1 ADIGMA 

Adaptive Higher-Order Variational 
methods for Aerodynamic Applications 
in Industry 

STREP prof. Jacek 
Rokicki MEiL

69. FP6-2005-
Aero-1 VULCAN

Vulnerability analysis for near future 
composite/hybrid air structures: 
Hardening via new materials and design 
approaches against fire and blast due to 
accidents or terrorist attacks 

STREP dr Adam Dacko MEiL
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Tabela 6.2 cd. 
Lp. Konkurs Akronim Tytu  projektu Typ  

projektu *)
Kierownik 
projektu 

Wydzia

70. FP6-2005-
Aero-1 SimSAC 

Simulating Aircraft Stability and Control 
Characteristics for Use in Conceptual 
Design

STREP prof. Zdobys aw 
Goraj MEiL

71. FP6-2002-
Energy-1 HySAFE Safety of Hydrogen as an Energy Carrier NoE prof. Andrzej 

Teodorczyk MEiL

72. FP6-2003-
Aero-1 NACRE New Aircraft Concepts Research IP prof. Zdobys aw 

Goraj MEiL

73. FP6-2002-
Transport-1 APROSYS Advanced Protection Systems IP dr Janusz 

Piechna MEiL

74. FP6-2002-
Transport-1

ECO-
ENGINES Energy Conversion in Engines  NoE prof. Andrzej 

Teodorczyk MEiL

75. FP6-2002-
SME-1 AURORA

Contact-free Dynamical Volumetric 
Measurements of Lower Body 
Functional Clinical and Diagnostic 
Capacity 

CRAFT dr Robert Sitnik Mechatroniki

76. FP6-2002-IST-
1 PATENT Design for Macro and Nano Manufacture NoE prof. Zygmunt 

Rymuza Mechatroniki

77. FP6-2003-IST-
2 NEMO  Network of Excellence in Micro-Optics NoE 

prof.
Ma gorzata
Kujawi ska  

Mechatroniki

78. FP6-2002-
Mobility-1 ASSEMIC 

Advanced Methods and Tools for 
Handling and Assembly in 
Microtechnology 

MC RTN prof. Zygmunt 
Rymuza Mechatroniki

79. FP6-2002-
SME-2 GreenRose 

Removal of Hazardous Substances in 
Electronics: Processes and Techniques 
for SMEs 

Collective 
Research 

prof. Zdzis aw
Drozd Mechatroniki

80. FP6-2002-
NMP-1 ICON-HISIM Intelligent Controls for High-Speed 

Injection Moulding Machines STREP dr Mariusz 
Olszewski Mechatroniki

81. FP6-2002-
NMP-1 NaPa Emerging Nanopatterning Method IP prof. Zygmunt 

Rymuza Mechatroniki

82. FP6-2004-
HYDROGEN-1 HYHEELS Hybrid High Energy Electrical Storage  STREP prof. Antoni 

Szumanowski SiMR

83. FP6-2004-
FOOD-3-B TOSSIE Towards Sustainable Sugar Industry in 

Europe SSA prof. Krzysztof 
Urbaniec BMiP

84. FP6-2004-
Energy-3 

HYVOLUTIO
N

Non-thermal production of pure 
hydrogen from biomass IP prof. Krzysztof 

Urbaniec BMiP

85. FP6-2003-
Transport-3 Intergauge 

Interoperability, Security and Safety of 
Goods Movement with 1435 and 1520 
(1524) mm Track Gauge Railways: New 
Technology in Freight Transport 
Including Hazardous Products 

STREP prof. Andrzej 
Chudzikiewicz Transportu 

86. FP6-2003-
TREN2 DESIRE

Dissemination strategy on Electricity 
balancing for large Scale Integration of 
Renewable Energy 

SSA dr Krzysztof 
Wojdyga 

Uczelniane
Centrum 

Badawcze 
Energetyki i 

rodowiska 

*)  Typy projektów i ich liczebno  w PW: 

28  projektów typu STREP 15      Sieci Doskona o ci Noe 
14 Projektów Zintegrowanych IP 9        projektów CA  
  7 projektów SSA 4         projekty CRAFT 
3 projekty Marie Curie 2         projekty Collective Research 
1 projekt I3 1        projekt INTAS 

Liczb  projektów 6.PR realizowanych przez poszczególne wydzia y PW przedstawiono na rys. 6.1. 
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Rys. 6.1. Liczba projektów 6 PR w Politechnice Warszawskiej (stan maj 2006 r.) 

Oprócz projektów w 6.PR na Politechnice Warszawskiej sk adano równie  propozycje projektów 
w ramach innych programów europejskich: Inteligent Energy Europe, Research Fund for Coal and 
Steel, Life – Environment demonstation Project, EURATOM, Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy, CULTURE 2000. 

Dni informacyjne i spotkania w Uczelni z udzia em przedstawicieli Komisji Europejskiej 
2005-05-12 - "Developing the European Space Programme" Dr. Stephan Pascall, European 
Commission, Directorate General Information Society 
2005-05-12 - The 6th Framework Programme The IST Priority: Context, Rationale, Instruments 
Dr. Stephan Pascall, European Commission, Directorate General Information Society 

Szkolenia i spotkania wewn trzne w skali Uczelni i na wydzia ach
2005-10-11 - wizyta delegacji z Chin na Politechnice Warszawskiej (Prof. Chen Xiaotian - 
Director of Management Science, wraz z przedstawicielami Nature Science Foundation of 
China), informacje ogólne na temat 6 Programu Ramowego, udzia  zespo ów badawczych 
Politechniki Warszawskiej w Programach Ramowych  
2005-12-17 -Dzie  informacyjny Workshop projektu NoE APSN - Stypendia Marie Curie 
2005-12-17 - warsztaty Workshop projektu NoE APSN6 - Program Ramowy - mo liwo ci
finansowania bada .

Europejskie Programy Edukacyjne 
  Jednostk  koordynuj c  programy europejskie mobilno ci kadry akademickiej i studentów jest 
Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych. Politechnika Warszawska w okresie sprawozdawczym 
uczestniczy a w dwóch programach europejskich: SOCRATES- ERASMUS i LEONARDO DA VINCI. 

Program SOCRATES – ERASMUS 
W okresie od wrze nia 2005 roku do ko ca wrze nia 2006 Politechnika Warszawska ju  po raz 

ósmy prowadzi dzia ania przewidziane kontraktem uczelnianym Programu SOCRATES-ERASMUS 
zawartym mi dzy PW a Narodow  Agencj  ds. Programu SOCRATES-ERASMUS, na które Uczelnia 
uzyska a nast puj ce fundusze: 

405 260 EUR na realizacj  wymiany studenckiej i przygotowawcze kursy j zykowe typu EILC 
(ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE), 
20 500 EUR na krótkoterminowe wyjazdy nauczycieli akademickich, 
21 450 EUR na organizacj  wymiany studentów i nauczycieli. 
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 W okresie sprawozdawczym 245 studentów PW wyjecha o na studia za granic  na uczelnie 
zachodnioeuropejskie. Natomiast studia na Politechnice Warszawskiej podj o 51 studentów uczelni 
zagranicznych. Jest to o 13 osób wi cej, ni  w r. ak. 2004/2005 r. Dane dotycz ce wymiany studentów 
w ramach Programu SOKRATES-ERASMUS przedstawiono w tabelach 6.3 i 6.4.  

Tabela 6.3. Kraje i liczby studentów PW wyje d aj cych i przyje d aj cych w ramach programu 
SOCRATES-ERASMUS w roku akademickim 2005/2006 

Kraj Liczba wyje d aj cych Liczba przyje d aj cych  
Austria 5 0 
Belgia 8 6 
Czechy 6 1 
Dania 31 0 
Finlandia 7 0 
Francja 26 9 
Grecja 3 0 
Hiszpania 21 9 
Holandia 15 1 
Irlandia 2 0 
Niemcy 57 7 
Portugalia 11 6 
Szwecja 10 0 
Turcja 0 2 
Wielka Brytania 21 2 
W ochy 22 8 

Razem 245 51

Tabela 6.4.  Wyjazdy studentów PW i przyjazdy studentów z krajów europejskich do PW w ramach 
Programu SOCRATES-ERASMUS w roku akademickim 2005/2006 

Wydzia Wyjazdy studentów 
PW

Przyjazdy studentów do 
PW

Architektury 44 12 
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 2 0 
Chemiczny 14 0 
Elektroniki i Technik Informacyjnych 29 14 
Elektryczny 34 2 
Fizyki 3 1 
Geodezji i Kartografii 4 0 
In ynierii Chemicznej i Procesowej 0 2 
In ynierii L dowej 4 2 
In ynierii Materia owej 4 0 
In ynierii Produkcji 16 1 
In ynierii rodowiska 18 0 
Matematyki i Nauk Informacyjnych 17 1 
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 19 12 
Mechatroniki 4 0 
Samochodó i Maszyn Roboczych 11 3 
Transportu 7 1 
Kolegium Nauk Spo ecznych i Administracji 15 0 

Razem 245 51 
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Wymiana studentów prawie ju  dobieg a ko ca, natomiast wyjazdy nauczycieli akademickich 
jeszcze trwaj . Dlatego trudno jest poda  definitywn  liczb  zrealizowanych wyjazdów na wyk ady do 
wspó pracuj cych uczelni. Do tej pory wyjecha o na wyk ady i z o y o dokumenty 23 pracowników 
naukowo-dydaktycznych.  
 Ponadto odby o si  ju  (lub jest w przygotowaniu) 17 wyjazdów w celu dokonania wizytacji i 
oceny post pów w nauce studentów w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz odbyto 4 wizyty 
przygotowawcze celem rozszerzenia wymiany studenckiej i nauczycieli akademickich o nowych 
partnerów. Dane dotycz ce wyjazdów nauczycieli akademickich PW przedstawiono w tabeli 6. 5. 

Tabela 6.5. Wyjazdy nauczycieli akademickich w ramach Programu SOCRATES-ERASMUS w roku 
akademickim 2005/2006 

Wydzia
Wyjazdy na 

wyk ady
Wizyta 

monitoringowa
Wizyta 

przygotowawcza
Architektury  2 2 
Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 1 1  
Chemiczny 1 5
Elektroniki i Technik Informacyjnych 4 3  
Elektryczny 13 
In ynierii L dowej 1  2 
In ynierii Produkcji 1 3
In ynierii rodowiska  1  
Matematyki i Nauk Informacyjnych 1 1  
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa    
Transportu 1 1  

Razem 23 17 4 

 Zaakceptowany do realizacji zosta  wniosek Wydzia u Architektury Visible and Invisible 
Context of Architecture, z o ony w 2005 roku, maj cy na celu zorganizowanie w tym roku 
akademickim intensywnego kursu na PW w zakresie w/w tematyki, dla studentów architektury ze 
Strathclyde University, TU Eindhoven, Hogeschool voor Wetenschap & Kunszt, Universita degli 
Studi Roma Tre, Chalmers University of Technology, Ecole d'Architecture de Lille oraz z 
Uniwersytetu w Weimarze. Warto zaznaczy , e jest to jeden z nielicznych projektów 
koordynowanych przez stron  polsk  w naszym kraju. 

POZOSTA E KOMPONENTY PROGRAMU SOCRATES-ERASMUS 

SIECI  TEMATYCZNE 
Politechnika Warszawska uczestniczy w nast puj cych sieciach tematycznych dotycz cych 

wymiany informacji na temat kszta cenia w okre lonych dziedzinach nauki: 
Teaching and Research in Engineering in Europe, TREE, która kontynuuje dzia ania podj te w 
poprzednich latach w sieci Enhancing European Engineering Education
EUCIT II – b d c  sieci  tematyczn  przygotowan  specjalnie dla wydzia ów in ynierii l dowej 
w Europie. 

ERASMUS  MUNDUS 
 Sukcesem zako czy o si  wyst pienie Wydzia u Chemicznego o udzia  w projekcie Materials for 
Energy Storage and Conversion we wspó pracy z francuskim koordynatorem, uczelni  Université de 
Picardie Jules Verne. W pierwszym roku trwania projektu zostan  dokonane przygotowania w celu 
przyj cia zagranicznych studentów na ten kierunek studiów magisterskich na PW (studia w j zyku 
angielskim) i wys anie naszych studentów za granic . Projekt ten zapewnia równie  wymian
wyk adowców i przyjmowanie na studia na PW studentów z krajów trzecich, szczególnie z dynamicznie 
rozwijaj cych si  pa stw azjatyckich, USA i Kanady.  
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Program LEONARDO DA VINCI 

 W roku akademickim 2005/2006 Politechnika Warszawska rozpocz a realizacj  dwóch 
projektów wymian i sta y, dofinansowuj cych wyjazdy studentów i absolwentów PW na praktyki 
zawodowe:

1. ITEM II („Mi dzynarodowe sta e przemys owe studentów Politechniki Warszawskiej, cz. II”),
2. TIGER II („Sta e przemys owe absolwentów wy szych uczelni, cz. II”).
W ramach tych projektów 50 studentów i 30 absolwentów b dzie mog o wyjecha  na praktyki do 10 

krajów Unii Europejskiej. Realizacja projektów b dzie trwa a do dnia 31 maja 2007 r. 
W ramach wzajemnej wspó pracy z europejskimi o rodkami Programu Leonardo da Vinci, 

Politechnika Warszawska podpisa a 41 listów intencyjnych do projektów wymian i sta y dla 
studentów i absolwentów z 22 o rodkami w 8 krajach Europy. Je eli o rodki Leonardo otrzymaj
dofinansowanie swoich projektów, studenci i absolwenci uczelni z tych krajów b d  mogli 
przyje d a  do Polski na praktyki. 
 Oprócz projektów wymian i sta y, w ramach Programu Leonardo da Vinci Politechnika 
Warszawska realizuje projekty pilota owe, m.in.: 

projekt nr PL/04/B/P/PP-174417 "Recognition of Needs and Creation of the Professional 
Training in the Area of Preparation and Management of Infrastructure Construction Projects 
Financed by the EU" - koordynowany przez Instytut In ynierii Produkcji Budowlanej i 
Zarz dzania (Wydzia  In ynierii L dowej PW). Realizacja projektu rozpocz a si  1.12.2004 i 
b dzie trwa  18 miesi cy. 

W okresie sprawozdawczym zako czono realizacj  nast puj cych projektów pilota owych: 
1. Projekt nr 2004-LV/04/B/F/PP-172001, pt. Competence Framework for Mobile On-Site 

Accelerated Vocational Training in Logistics Information Systems (LOGIS MOBILE), 
realizowany we wspó pracy z Latvian Intelligent Systems Ltd. Realizacja projektu trwa a 18 mies. 
i zako czy a si  30.03.2006 r. Ze strony Politechniki Warszawskiej projekt by  koordynowany 
przez Instytut Sterowania i Elektroniki Przemys owej (Wydzia  Elektryczny). W czasie trwania 
projektu mia y miejsce 4 wyjazdy, a efektem realizacji projektu jest wydany na otwie
specjalistyczny s ownik terminów technicznych i informatycznych. 

2. Projekt nr 2003/S/03/B/F/PP-161006 "EPRODE" - realizowany przez Kungliga Tekniska 
Högskolan ze Szwecji we wspó pracy z Instytutem Technologii Maszyn (Wydzia  In ynierii
Produkcji). Realizacja projektu trwa a 24 mies. i zako czy a si  14.10.2005 r. 

3. Projekt nr 2003-EL/03/B/F/PP-148227 - realizowany przez Centre for Renewable Energy Sources 
(CRES) z Grecji we wspó pracy z Instytutem Elektroenergetyki (Wydzia  Elektryczny). Realizacja 
projektu trwa a 24 mies. i zako czy a si  30.09.2005 r. Efektem pracy nad projektem jest wydanie 
podr cznika pt. „Hypos-direct. Hybrydowe systemy wytwórcze HFW”. W trakcie trwania 
projektu mia o miejsce 7 wyjazdów (do W och, Wielkiej Brytanii i Grecji), natomiast do Polski 
przyjecha o 10 osób. 

 W ramach wspó pracy Politechnika Warszawska podpisa a 3 listy intencyjne z partnerami 
zagranicznymi, którzy sk adali propozycje swoich projektów pilota owych w ramach konkursu 
projektów, zorganizowanego w lutym 2006 r.: 
1. List intencyjny do projektu: Certification of Competences in the Power and Pressure Systems 

Industry (CCOPPS). Ze strony PW projekt b dzie realizowany przez Wydzia  In ynierii 
Materia owej;

2. List intencyjny do projektu: Numerical Simulation in the Process and Manufacturing Industries 
(NUMSIM_PMI), którego koordynatorem ze strony PW b dzie Wydzia  In ynierii Materia owej;

3. List intencyjny do projektu: E-learning Distance Interactive Practical Education (EDIPE),
którego koordynatorem b dzie Delft University of Technology, a partnerem - oprócz Politechniki 
Warszawskiej – Brno University of Technology. Ze strony PW projekt b dzie realizowany przez 
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemys owej (Wydzia  Elektryczny) 
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6.3. WYJAZDY ZAGRANICZNE i PRZYJAZDY Z ZAGRANICY DO POLITECHNIKI 
WARSZAWSKIEJ 

W 2005 roku Biuro Wspó pracy z Zagranic  zrealizowa o 2876 wyjazdy za granic
pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej (w 2004 roku zrealizowano 2502 
wyjazdy). Na pokrycie kosztów wyjazdów – kosztów podró y, utrzymania za granic , op aty 
konferencyjne, wizy, ubezpieczenia – Politechnika Warszawska wydatkowa a ok. 10.9 mln z , w tym 
na wyjazdy w ramach programów mi dzynarodowych ok. 3.3 mln z . Podobnie jak w latach ubieg ych 
koszty wyjazdów by y finansowane w ramach grantów krajowych i mi dzynarodowych, dzia alno ci
statutowej jednostek i prac w asnych, b d  przez zagraniczne uczelnie zapraszaj ce. Ze rodków
bud etowych finansowane by y nieliczne wyjazdy o znaczeniu ogólnouczelnianym. 

Wyjazdy w ramach programów mi dzynarodowych realizowane by y ze rodków przyznanych 
na ten cel przez centrale programów mi dzynarodowych. 

W 2005 r. Politechnika Warszawska przyj a 1014 osób z 67 krajów, tj. o 55 osób wi cej ni  w 
roku 2004 (959 osób). Najwi cej przyjazdów by o z krajów europejskich, w tym wiod cym krajem s
Niemcy. W porównaniu z rokiem ubieg ym wzros a dwukrotnie liczba osób przyj tych przez Uczelni
na sta e naukowe i badawcze. Cz  z nich realizowana jest w ramach skierowa  przez Biuro 
Uznawalno ci Wykszta cenia i Wymiany Mi dzynarodowej na podstawie umów rz dowych –
mi dzypa stwowych w charakterze stypendystów RP lub strony wysy aj cej. Obs ug  administracyjn
(organizacja przyjazdu i pobytu) tych sta y zajmuje si  CWM. W 2005 roku, 12-miesi czne sta e
badawcze realizowa o 15 osób: Wietnam - 1, ChRL - 11, Belgia - 1, Holandia - 1, USA - 1. Pozosta e
sta e z ogólnej ilo ci odbywaj  si  na zasadach zaprosze  indywidualnych poszczególnych wydzia ów.  

Dane liczbowe dotycz ce realizacji wyjazdów i przejazdów w ramach dzia alno ci 
mi dzynarodowej Politechniki Warszawskiej przedstawiono w tabeli 6. 6 

Tabela 6.6.  Wyjazdy oraz przyjazdy zrealizowane w Politechnice Warszawskiej w ramach dzia alno ci
mi dzynarodowej w 2005 r. 

 Lp. Kraj Wyjazdy Przyjazdy 
1. Belgia 196      45 
2. Chiny   40      24 
3. Czechy 107      14 
4. Dania   58       8 
5. Francja 274      72  
6. Hiszpania 128      24 
7. Holandia   73      62 
8. Japonia   33     27 
9. Kanada   44       6 
10. Niemcy 592     193 
11. Rosja   32      11 
12. S owacja   51       9 
13. Szwajcaria 118      17 
14. Szwecja   40       7 
15. Ukraina   57      56 
16. USA    85      86 
17. W gry   52     10 
18. Wielka Brytania 139      33 
19. W ochy 233      52 
20. Inne kraje    524 1)   2582)

Razem              2876 1014 
1)  wyjazdy do 66 krajów 2)  przyjazdy z  67 krajów 
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Tabela 6.6. cd. 
Kraje Wyjazdy Przyjazdy 

europejskie 2557   744 
ameryka skie  144   122 
afryka skie    33    15 
azjatyckie  137   107 
Australia      5    26 

Cel podró y Wyjazdy Przyjazdy 
Sta e naukowe i badawcze    72   157 
Udzia  w imprezach naukowych 1135   574 
Studia wy sze i doktoranckie   292   273 
Inne 1377     10 
Razem 2876 1014 

6.4. POROZUMIENIA O WSPÓ PRACY

 Wspó praca Politechniki Warszawskiej z instytucjami i uczelniami zagranicznymi jest 
prowadzona na podstawie: 
-  uczelnianych umów bilateralnych o wspó pracy (Co-operation Agrement) podpisywanych przez 

Rektora za zgod  Senatu PW, po uprzednim zaopiniowaniu przez Senack  Komisj  ds. Wspó pracy 
z Zagranic ;

- uczelnianych porozumie  o wspó pracy (Memorandum of Understanding) i listów intencyjnych
(Letter of Intent) podpisywanych przez Rektora lub z Jego upowa nienia;

-  wydzia owych porozumie  o wspó pracy (Memorandum of Understanding) i listów intencyjnych
(Letter of Intent) podpisywanych przez dziekana lub inn  osob  z upowa nienia Rektora. 
Przygotowaniem i zarz dzaniem dokumentów wspó pracy mi dzynarodowej zajmuje si  Centrum 

Wspó pracy Mi dzynarodowej we wspó pracy z Radc  Prawnym PW. 
  W okresie sprawozdawczym Rektor podpisa :

jedn  umow  o wspó pracy bilateralnej z Uniwersytetem Technicznym w Brze ciu, Bia oru ;
jeden list intencyjny z  Zhejiang Wanli University, ChRL;  
dwa protoko y wykonawcze do obwi zuj cych ju  umów z Narodowym Uniwersytetem 
„Politechnika Lwowska” i Uniwersytetem Technicznym Gedymi skim w Wilnie   
wyrazi  zgod  na podpisanie przez Wydzia  In ynierii Produkcji porozumienia z Korea 
Institute of Science and Technology, Korea i  
dwóch listów intencyjnych o wspó pracy z Marquette University, USA i University of Buenos 
Aires, Argentyna. 

 W ramach istniej cych umów i porozumie  w 2005 r. realizowanych by o 543 tematów, w tym 
obj te projektami w czonymi do protoko ów wykonawczych umów mi dzyrz dowych. Mi dzy
innymi z partnerami z Niemiec zrealizowano 62 projekty, z Francji – 45 projektów, a partnerami z 
USA – 35 projektów. 
 Wykaz wszystkich zagranicznych uczelni partnerskich, z którymi Politechnika Warszawska 
wspó pracuje na podstawie wzajemnych umów i porozumie  znajduje si  na stronie internetowej Centrum 
Wspó pracy Mi dzynarodowej www.cwm.pw.edu.pl w podkatalogu Wspó praca Bilateralna PW. 
 W okresie sprawozdawanym Rektor z o y  wnioski o przyj cie Politechniki Warszawskiej do 
stowarzyszenia CESAER (Conference of European Schoools for Advanced Engineering Education 
and Research, www.sesaer.org) oraz do  sieci ATHENS PROGRAMME (Advanced Technology 
Higher Education Network/SOCRATES, www.paristech.org/ATHENS), które zosta y pozytywnie 
rozpatrzone w ko cu 2005 r. 
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7. BAZA KSZTA CENIA I BADA  NAUKOWYCH 

7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 

Politechnika Warszawska na terenie Warszawy i P ocka posiada 38 budynków przeznaczonych do 
prowadzenia dzia alno ci dydaktycznej i naukowowo-badawczej o powierzchni ca kowitej 313 600 m2,
w tym czna powierzchnia u ytkowa wynosi 195 996 m2.
Powierzchnia ca kowita innych 195 obiektów nies u cych bezpo rednio dzia alno ci dydaktycznej 
wynosi 221 666 m2.

W budynkach, w których prowadzona jest dzia alno  dydaktyczna i naukowa Uczelnia posiada: 
279 sal wyk adowych o cznej powierzchni u ytkowej 25 259 m2,
235 sal wiczeniowo-audytoryjnych o cznej powierzchni u ytkowej 8 917 m2,
775 sal wiczeniowo-laboratoryjnych o cznej powierzchni u ytkowej 52 551 m2,
256 pozosta ych sal dydaktycznych. 

 Biblioteka G ówna PW zajmuje powierzchni  ca kowit  5 084 m 2, w tym powierzchnia u ytkowa 
wynosi 4 282 m 2.   Uczelnia dysponuje równie  obiektami sportowymi, tj. salami sportowymi o 
powierzchni u ytkowej 2 479 m 2 i krytym basenem o powierzchni u ytkowej 1120 m 2.
 Systematycznie prowadzone prace inwestycyjne i remontowe maj  na celu popraw  stanu 
technicznego wszystkich obiektów, w tym podniesienie poziomu bazy naukowo-dydaktycznej Uczelni i 
poprawienia warunków bytowych studentów. Zadania te realizowane s  przez:  

przebudow  i adaptacj  pomieszcze  na sale wyk adowe i laboratoria (zwi kszenie
powierzchni),
roboty remontowo-modernizacyjne instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji, poprawiaj ce komfort u ytkowania, 
wprowadzenie nowoczesnych technik audiowizualnych,  
wykonanie systemów ochrony przeciwpo arowej,
zapewnienie dost pu dla osób niepe nosprawnych, 
adaptacj  pomieszcze  administracyjno-gospodarczych na pokoje mieszkalne w domach 
studenckich,
wykonanie sieci strukturalnych teleinformatycznych zapewniaj cych bezpo redni dost p do 
Internetu,
prowadzenie zada  termomodernizacyjnych, maj cych na celu obni enie kosztów 
eksploatacyjnych obiektów. 

7.2. WYPOSA ENIE W APARATUR  BADAWCZ

W 2005 r. do realizacji przyj to 1590 dokumentów finansowych (faktur), które zaewidencjonowano,
zadekretowano klasyfikacj  kosztów, jak równie ród a ich finansowania, co stanowi wprowadzenie na 
stan rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych na czn  kwot  16 510 037, 10 z .

Udzia  poszczególnych jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej w wydatkowaniu 
rodków na zakup aparatury w 2005 r. przedstawiono w tabeli 7.1. 

Tabela 7.1. Nak ady na inwestycje aparaturowe w 2005 r. 

Lp. Wydzia Nak ady na inwestycje 
aparaturowe [tys. z ]

1. Architektury 82,1 
2. Chemiczny 520,8 
3. Elektroniki i Techn. Informacyjnych 457,6 
4. Elektryczny 900,7 
5. Fizyki 158,6 
6. Geodezji i Kartografii 2 020,4 
7. In . Chemicznej i Procesowej 296,0 
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Tabela 7.3. Wybrane aparaty i urz dzenia zakupione w 2005 r. 
Lp. Wydzia  Aparat, urz dzenie 

1. Chemiczny 

1. Dyspersyjny spektrometr  ramowski z mikroskopem    
2. Aparat do pomiaru potencja u zeta wraz z zestawem do 

miareczkowania i kontroli pH                                                   
3. System analitycznego skaningowego mikroskopu elektronowego 

Quanta 200 z akcesoriami do analizy EDX      
4. Spektrofotometr UV-ViS-NIR model Cary 5000              

2. Elektroniki i Technik 
Informacyjnych 

Aparatura technologiczna dla prac rozwojowych i wdro eniowych w 
dziedzinie laserów gazowych 

3. Fizyki Urz dzenie do nanoszenia cienkich warstw metalicznych SCD-500 

4. Geodezji i Kartografii 

1. Grawitometr absolutny FG-5 do absolutnych pomiarów nat enia 
(przyspieszenia) si y ci ko ci FG-5            

2. Tachimetr TDA 5005 z oprzyrz dowaniem, tj. odbiornikiem 
bazowym GPS RTK 

5. In ynierii Chemicznej i 
Procesowej

 Izokratyczny aparat chromatograficzny HP LC z autosamplerem i 
oprogramowaniem 

6. In ynierii L dowej

1. Aparat Rolling Thin Oven Test do starzenia technologicznego 
asfaltów

 2. Urz dzenie do badania odkszta ce  wysokotemperaturowych 
(kolein) nawierzchni drogowych 

3.Urz dzenie do zag szczania i przygotowywania próbek MMA do 
bada  koleinowania

4. Lepko ciomierz Brookfielda do pomiaru lepko ci dynamicznej 
asfaltów

5. Stanowisko do badania odporno ci na starzenia pow ok i 
kompozytów polimerowych oraz betonu w rodowisku
powietrznym CO2 i mg y solnej             

6. Reometr BBR CannonTM do badania odporno ci na sp kania
niskotemperaturowe asfaltów                                

7. Laserowy analizator uziarniania (w budownictwie) Horiba LA 300 

7. In ynierii Materia owej

1.Urz dzenie typu Scratch Tester Model Triboscratch Hysitron z 
g owic  Multi Rouge - do pomiaru w a ciwo ci materia owych w 
nano i mikroobszarach 

2. Prasa o nacisku 50 kN z kamer  pró niow  i uk adem pomiarowo-
kontrolnym  

3. Wysokorozdzielczy mikroskop skaningowy SEM - model 5500 z 
przystawk  do mikroanalizy sk adu chemicznego EDS 

4. Pocieniarka jonowa typ W 3F/C firmy Technoorg Linde 

8. Samochodów i Maszyn 
Roboczych  Hamownia silników spalinowych 

9. Transportu  Mi dzyzak adowe Laboratorium Bada  Do wiadczalnych i 
Symulacyjnych Uk adu Cz owiek- rodki Transportu-Otoczenie 

10.
Uczelniane
Laboratorium Bada

rodowiskowych 
 Aparatura do pomiaru emisji gazów 

7.3. CENTRALNY O RODEK INFORMATYKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

 W okresie sprawozdawczym 01.09.2005 – 31.08.2006 r. w Centralnym O rodku Informatyki PW, 
realizowane by y (w ramach czterech funkcjonuj cych w COI zespo ów) nast puj ce zadania: 
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Prace wykonane przez Zespó  Rozwoju Serwisów Internetowych 
1. Uruchomienie serwisu WWW Politechniki Warszawskiej. 
2. Utrzymanie i aktualizacja serwisu WWW Politechniki Warszawskiej. 
3. Przygotowanie tematycznego serwisu inauguracji roku akademickiego. 
4. Przygotowanie portalu informacyjnego administracji centralnej PW. 
5. Utrzymywanie serwisu internetowych zapisów na Przysposobienie Obronne. 

Prace wykonane przez Zespó  Projektowania Systemów Informatycznych 
1. Bie ce utrzymanie systemów: 

a. Finansowo – Ksi gowego,
b. Rekrutacyjnego, 
c. Stypendialnego; 
d. Socjalnego,
e. Suplement.

2. Wykonanie systemu wspomagaj cego prac  Dzia u Zamówie  Publicznych. 
3. Wykonanie systemu wspomagaj cego prac  Biura ds. Nauki w zakresie prowadzenia 

projektów SPUB. 
4. Wykonanie modu u wspomagaj cego prac  Zak adów PW w procesie rozliczenia godzin 

dydaktycznych. 
5. Wykonanie modernizacji systemu rekrutacyjnego: 

a. Przeniesienie systemu na now  platformie informatyczn ,
b. Wykonanie zmian merytorycznych w systemie zgodnie z wytycznymi Pe nomocnika 

Rektora ds. Rekrutacji na Studia, 
c. Utworzenie nowego modu u umo liwiaj cego sprawdzenie przez Internet wyników 

egzaminów zdawanych przez kandydatów na studia, 
d. Dostosowanie modu u umo liwiaj cego zapisanie kandydatów na studia przez Internet do 

bie cych wymaga ,
e. Wykonanie modu u umo liwiaj cego automatyczne odnotowanie wp at kandydatów na 

studia.
6. Modernizacja systemu Suplement o mo liwo  wydawania dokumentów w j zyku angielskim. 
7. Przeprowadzenie mapowania procesów wyst puj cych na Politechnice Warszawskiej na 

potrzeby wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego. 

Prace wykonane przez Zespó  Sieci i Systemów Komputerowych 
1. Utrzymanie sieci szkieletowej Politechniki Warszawskiej. 
2. Udost pnianie za pomoc  serwera komunikacyjnego dost pu zdalnego do sieci PW. 
3. Udost pnianie zasobów oprogramowania sieciowego na potrzeby zaj  dydaktycznych i prac 

naukowo-badawczych oraz utrzymanie serwera licencji na oprogramowanie dost pne poprzez 
sie  uczelnian .

4. Utrzymanie systemu ochrony dost pu do sieci Politechniki Warszawskiej. 
5. Koordynacja prac zwi zanych z przygotowaniem i realizacj  wniosków do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wy szego w zakresie dofinansowania rozbudowy sieci LAN. 
6. Uruchomienie serwisów internetowych (np: www.pw.edu.pl, www.coi.pw.edu.pl,

www.etyka.pw.edu.pl, forms.coi.pw.edu.pl ). 
7. Wykonywanie kopi zapasowych systemów informatycznych (np. systemu finansowo-

ksiegowego, rodowiska IAS Oracle). 
8. Przygotowanie projektu reorganizacji sieci informatycznych w rektoracie. 
9. Wykonanie konfiguracji serwerów na potrzeby projektów: 

a. Zamówienia Publiczne, 
b. Rekrutacja,
c. Rozliczenie Godzin Dydaktycznych. 

10. Konfiguracja narz dzi Oracle Forms oraz Oracle Reports dla jednostek organizacyjnych. 
11. Konfiguracja serwerów Oracle Forms oraz Oracle Reports i rodowisk testowych dla projektów 

Rekrutacja oraz Rozliczenie Godzin Dydaktycznych. 
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prowadzenie dzia alno ci bibliograficznej (rejestracja dorobku naukowego pracowników PW) oraz 
informacyjnej i dydaktycznej w zakresie serwisów i róde  informacji. W Bibliotece G ównej w 2005 roku 
kontynuowano prace maj ce na celu sta  popraw  jako ci wiadczonych us ug bibliotecznych, w tym:  

– aktualizowano na bie co katalog centralny bibliotek PW (zako czono wprowadzanie zbiorów 
DS Akademik i aczek, znacznie zaawansowano prace nad uzupe nianiem katalogu o zasoby 
Filii BG w P ocku oraz biblioteki Wydzia u IChiP),  

– systematycznie korygowano podbaz  ewidencji u ytkowników, w celu usprawnienia rozsy ania
informacji poczt  elektroniczn  bezpo rednio do zainteresowanych u ytkowników, 

– porz dkowano ewidencj  ksi gozbioru studenckiego oraz depozytów, 
– usprawniono system informacji o oferowanych zbiorach i us ugach, modernizuj c stron  domow

Biblioteki G ównej,
– rozbudowano system szkole  i pokazów, w tym zaj  przygotowywanych specjalnie dla 

doktorantów i dyplomantów, 
– sukcesywnie powi kszano liczb  zbiorów udost pnianych w Internecie, zarówno 

licencjonowanych baz danych, jak i zasobów tworzonych lokalnie, technik  digitalizacji, 
i zamieszczanych w Kolekcji Elektronicznej Zbiorów W asnych.

Jednym z najwa niejszych zada  Biblioteki G ównej i bibliotek sieci pozostaje udost pnianie zbiorów 
bibliotecznych, a tak e promocja oferowanych us ug i serwisów informacyjnych. Celem podejmowanych 
dzia a  jest efektywne wspomaganie prowadzonych na Uczelni bada  naukowych oraz dydaktyki. 

16 maja 2005 roku Zarz dzeniem nr 15 Rektora PW wprowadzono nowy Regulamin udost pniania
zbiorów i us ug Biblioteki G ównej Politechniki Warszawskiej. Dokonane w Regulaminie zmiany 
pozwalaj  na dostosowanie sposobu funkcjonowania Biblioteki do potrzeb jej u ytkowników, a tak e
reguluj  tryb funkcjonowania komputerowego systemu obs ugi wypo ycze . Podstawowym celem 
wprowadzonej modyfikacji by o zapewnienie efektywniejszej obs ugi szerokiego grona czytelników i 
lepsze wykorzystanie posiadanych zbiorów. 

Równocze nie z wprowadzeniem nowego Regulaminu podj to decyzj  egzekwowania, 
istniej cego od 1999 roku, zapisu o pobieraniu op at za przetrzymanie ksi ki ponad wyznaczony 
termin zwrotu. Przeprowadzona szeroka akcja informacyjna oraz zastosowanie  
6 miesi cznego okresu karencji dla wprowadzenia op at mia y na celu umo liwienie wszystkim 
uregulowania zaleg ych zobowi za  wobec biblioteki. Dzi ki przeprowadzonej akcji porz dkowania
zaleg ych wypo ycze , w zamian za zagubione ksi ki, pozyskano ponad 760 woluminów o cznej 
warto ci prawie 28 000,- z . Op aty za nieterminowe zwroty s  pobierane od dnia 2 listopada 2005 
roku. Uzyskane rodki zosta y przeznaczone na dodatkowy zakup lektur (do ko ca 2005 roku 
pozyskano z tego tytu u prawie 10 000,-z ).

Wydatki Raport dotycz cy wydatków na funkcjonowanie SBI (z pomini ciem kosztów osobowych) 
zawarto w  tabeli 7.4. 

W stosunku do roku 2004, czne wydatki na zakup ksi ek w bibliotekach SBI PW nieznacznie 
wzros y (w 2004 roku: 945 833,-z ; w 2005 roku:973 975,-z ). Wzrost ten nie wp yn  zasadniczo na 
ogóln  popraw  wska nika, okre laj cego redni  kwot  wydatków podstawowych jednostek 
organizacyjnych i innych jednostek Uczelni na zakup ksi ek polskich w przeliczeniu na 1 studenta. 

Porównanie warto ci tego wska nika w ró nych jednostkach PW w latach 2001-1005 przedstwiono 
w tabeli 7.5. 

Tabela 7.4. Koszty rzeczowe dzia alno ci Systemu Biblioteczno Informacyjnego PW w 2006 r. 

Lp Grupa bibliotek Zakup zbiorów Inne wydatki Razem [z ]
1. Biblioteka G ówna 3 742 229 2 754 939*) 6 497 168 
2. Wydzia  Architektury 29 722 2 179 31 901 
3. Wydzia  Elektroniki i T.I. 179 621 8 282 187 903 
4. Wydzia  Elektryczny 9 872 4 205 14 077 
5. Wydzia  Fizyki 7 393 149 7 542 
6. Wydzia  Geodezji i Kartografii 20 477 0 20 477 
7. Wydzia  In . Chem. i Proc. 13 724 10 053 23 777 
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  Tabela 7.4. cd. 
Lp Grupa bibliotek Zakup zbiorów Inne wydatki Razem [z ]
8. Wydzia  In . L dowej 44 901 37 44 938 
9. Wydzia  In . Materia owej 27 317 0 27 317 
10. Wydzia  In . Produkcji 22 901 0 22 901 
11. Wydzia  In . rodowiska 27 360 17 985 45 345 
12. Wydzia  Matematyki i Nauk Inf. 4 524 0 4 524 
13. Wydzia  Mech. Energ. i Lotn. 43 646 5 100 48 746 
14. Wydzia  Mechatroniki 15 371 0 15 371 
15. Wydzia  Samochodów i M.R. 12 767 3 847 16 614 
16. Wydzia  Transportu 20 434 499 20 932 
17. KNSiA 20 039 0 20 039 
18. Szko a Biznesu 26 663 1 750 28 413 
19. Jednostki pozawydzia owe inne 104 0 104 
 Razem 4 269 065 2 809 024 7 078 089 

  *) w tym ze rodków Szko y Nauk Technicznych i Spo ecznych w P ocku 4 910,-z

Tab. 7.5 Wydatki na zakupy ksi ek w przeliczeniu na jednego studenta [z /osob ]

Lp. Wydzia  2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r,
1 Biblioteka G ówna 8,37 10,56 7,40 6,95 10,60
2 Wydzia  Architektury 3,63 1,92 2,37 2,47 3,67
3 Wydzia  Elektroniki i T.I. 12,20 12,37 12,37 13,70 15,11
4 Wydzia  Elektryczny 2,07 3,24 4,79 4,50 1,59
5 Wydzia  Fizyki 4,47 3,48 1,83 1,90 6,93
6 Wydzia  Geodezji i Kartografii 7,85 5,67 8,61 8,94 7,85
7 Wydzia  In . Chem. i Proc. 12,41 20,47 0,48 13,62 5,34
8 Wydzia  In . L dowej 5,47 4,93 3,71 5,22 5,89
9 Wydzia  In . Materia owej 14,23 4,24 10,81 11,03 5,82

10 Wydzia  In . Produkcji 1,25 1,38 2,19 0,38 3,48
11 Wydzia  In . rodowiska 4,59 4,03 3,20 2,90 5,08
12 Wydzia  Matematyki i Nauk Inf. 0,11 2,58 0,61 0,60 0,46
13 Wydzia  Mech. Energ. i Lotn. 3,69 4,99 6,05 5,56 3,38
14 Wydzia  Mechatroniki 8,93 7,54 8,73 11,36 7,19
15 Wydzia  Samochodów i M.R. 0,76 3,70 0,70 0,09 1,62
16 Wydzia  Transportu 0,90 1,45 2,02 2,33 4,18
17 KNSiA 11,75 15,41 12,82 11,28 11,49
18 Szko a Biznesu 4,42 13,82 64,75 40,45 10,20

Zbiory Stan zbiorów zgromadzonych ogó em w SBI PW w 2005 roku przedstawiono tab. 7.6. W wielu 
bibliotekach SBI kontynuowano prace nad selekcj  ksi gozbiorów. cznie usuni to ponad 36 000 
woluminów zbiorów zb dnych, zniszczonych i zdezaktualizowanych. Mimo to ogólna liczba zbiorów, w 
stosunku do roku 2004 wzros a.
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Tab. 7.6. Liczba woluminów w zbiorach SBI na koniec 2005 r. 

Lp. Grupa bibliotek Ksi ki Czasopisma Zbiory specjalne Razem 
1 Biblioteka G ówna 615 930 236 446 291 408 1 143 784
2 Wydzia  Architektury 32 435 9 102 5 973 47 510
3 Wydzia  Elektroniki i T.I. 69 615 10 624 27 531 107 770
4 Wydzia  Elektryczny 4 784 182 1 861 6 827
5 Wydzia  Fizyki 5 885 192 714 6 791
6 Wydzia  Geodezji i Kartografii 9 433 114 495 10 042
7 Wydzia  In . Chem. i Proc. 16 045 1 660 0 17 705
8 Wydzia  In . L dowej 41 366 1 098 4 639 47 103
9 Wydzia  In . Materia owej 18 680 700 2 719 22 099

10 Wydzia  In . Produkcji 23 512 1 633 8 527 33 672
11 Wydzia  In . rodowiska 41 698 9 451 137 51 286
12 Wydzia  Matematyki i Nauk Inf. 5 726 0 1 116 6 842
13 Wydzia  Mech. Energ. i Lotn. 25 157 4 585 395 30 137
14 Wydzia  Mechatroniki 13 353 166 649 14 168
15 Wydzia  Samochodów i M.R. 22 213 3 799 15 603 41 615
16 Wydzia  Transportu 14 034 874 12 694 27 602
17 KNSiA 9 666 2 629 1 891 14 186
18 Szko a Biznesu 7 938 0 941 8 879
19 Jednostki pozawydzia owe inne 8 598 5 551 9 154

Ogó em 986 068 283 260 377 844 1 647 172

Czasopisma Na koniec 2005 roku PW dysponowa a dost pem do ok. 10 000 tytu ów czasopism 
elektronicznych. Prenumerowa a lub otrzymywa a z wymiany 559 tytu ów czasopism zagranicznych, w 
wersji drukowanej. Zbiory czasopism w Bibliotece G ównej wzbogacaj  te  zdeponowane tu 
wydawnictwa b d ce w asno ci  Polskiej Sekcji IEEE oraz Polskiej Sekcji SPIE.  

W 2005 roku dost p do licencjonowanych serwisów poszerzy  si  o pe notekstowe bazy: American 
Chemical Society (ACS), American Institute of Physics (AIP) oraz Wiley InterScience. Zakupiono 
równie  licencj  na dost p do bazy bibliograficzno-abstraktowej Cambridge Scientific Abstracts - 
Technology Research Database (CSA-TRD). W zwi zku z zawarciem umów licencyjnych na dost p od 
2006 roku, dostawcy umo liwili ju  w ko cu 2005 r. korzystanie z baz: IEEE/IEE Electronic Library, 
ISI Emerging Markets, oraz Royal Society of Chemistry (RSC). 

Aktualizowane na bie co spisy dost pnych serwisów (baz) oraz tytu ów czasopism 
elektronicznych, s  zamieszczone na stronie domowej w zak adkach E-Bazy i E-Czasopisma  
http://www.bg.pw.edu.pl/

Ksi ki i zbiory specjalne Zasoby katalogu centralnego bibliotek PW powi kszy y si  o opisy zbiorów 
11 bibliotek PW wspó tworz cych baz  (s  to: BG, 3 jej Filie, 2 biblioteki DS oraz biblioteki wydzia ów: 
IL, IM, I , MEiL, IChiP). cznie katalog centralny bibliotek PW rejestrowa  na koniec 2005 roku 
576 053 egzemplarzy wydawnictw (przyrost wyniós  41 575 egzemplarzy), w tym wprowadzono opisy 
443 woluminów Narodowego Zasobu Bibliotecznego.  

Podkre laj c walory u ytkowe katalogu centralnego, warto wskaza  na szybkie tempo wprowadzania 
danych oraz sta  popraw  jako ci opisów. Poza centralnym katalogiem bibliotek PW pozostaje jednak 
nadal wi kszo  jednostek SBI PW, w tym najwi kszy „lokalny system” grupuj cy biblioteki na Wydziale 
EiTI. 

W 2005 zbiory SBI powi kszy y si  o prawie 4 000 jednostek norm. W bibliotekach systemu 
przyby o tylko 1 356 prac dyplomowych (licencjackich, in ynierskich, magisterskich i doktorskich), co 
stanowi tylko niewielk  cz  z oko o 5 000 prac bronionych rocznie na Uczelni. Wskazuje to na brak 
jednolitych zasad gromadzenia i udost pniania prac dyplomowych w SBI. 
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Przej cie kolekcji IGPiM W czerwcu 2005 roku Senat PW wyrazi  zgod  na przej cie przez BG PW 
zbiorów po likwidowanej Bibliotece Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. 
Przejmowanie kolekcji trwa o od lipca do grudnia 2005 r.. Zakres wykonanych prac obj  m.in.: 
przygotowanie pomieszcze  (prace modernizacyjne i wyposa enie) i zbiorów, w tym wybór pozycji 
tworz cych narodowy zasób biblioteczny (poddanie ich wst pnym zabiegom konserwatorskim), oraz 
zapocz tkowanie prac nad digitalizacj  katalogu kartkowego i przej ciem bazy ksi ek.

Dzi ki tej darowi nie Politechnika Warszawska wzbogaci a si  o cenne zbiory z zakresu gospodarki 
przestrzennej, architektury, sztuki, kszta towania i ochrony rodowiska, gospodarki komunalnej, nauk 
spo ecznych (ekonomia, prawo, administracja), geografii (krajoznawstwo, turystyka), nauk przyrodniczych 
(jako podstawa do planowania przestrzennego) oraz pozyska a wiele cennych Varsavianów. 

Us ugi informacyjne i dzia alno  dydaktyczna We wszystkich bibliotekach SBI PW udzielano 
bie cych informacji katalogowych i bibliograficznych, przygotowywano odpowiedzi na kwerendy. 
Wed ug dost pnych danych, w 2005 r. cznie udzielono ponad 134 000 informacji, w tym wiele w 
formie elektronicznej. W BG prowadzono przysposobienie biblioteczne obejmuj c nim ponad 2 700 
studentów I roku z 11 wydzia ów, na pozosta ych wydzia ach zaj cia prowadzili pracownicy SBI.  

Pracownicy O rodka Informacji Naukowe BG i STN prowadzili, jak w latach wcze niejszych, 
zaj cia z informacji naukowej dla dyplomantów z 2 wydzia ów (Chemicznego oraz. IChiP). W 2005 r. 
przygotowano specjalny program zaj  z zakresu informacji naukowej dla doktorantów i dyplomantów, 
który realizowany b dzie sukcesywnie dla poszczególnych kierunków kszta cenia (w 2005 r. zaj cia 
obj y Wydzia y: Chemiczny, IChiP, I , EiTI, MiNI).  

Udost pnianie Pe ne dane dotycz ce udost pniania zbiorów w SBI PW przedstawiono w  tabeli 7.7. 

Tab. 7.7. Udost pnianie zbiorów u ytkownikom indywidualnym 

Lp Grupa bibliotek Ksi ki Czasopisma   Zbiory specjalne Razem 
1 Biblioteka G ówna 455 865 219 537 19 013 694 415
2 Wydzia  Architektury 12 877 14 470 2 316 29 663
3 Wydzia  Elektroniki i T.I. 59 793 23 820 14 595 98 208
4 Wydzia  Elektryczny 1 027 302 141 1 470
5 Wydzia  Fizyki 1 940 10 23 1 973
6 Wydzia  Geodezji i Kartografii 6 810 3 820 1 872 12 502
7 Wydzia  In . Chem. i Proc. 9 619 838 0 10 457
8 Wydzia  In . L dowej 41 924 4 785 4 903 51 612
9 Wydzia  In . Materia owej 11 622 7 690 905 20 217

10 Wydzia  In . Produkcji 2 473 1 856 704 5 033
11 Wydzia  In . rodowiska 91 907 83 090 0 174 997
12 Wydzia  Matematyki i Nauk Inf. 271 0 4 275
13 Wydzia  Mech. Energ. i Lotn. 17 800 2 558 0 20 358
14 Wydzia  Mechatroniki 31 300 270 321 31 891
15 Wydzia  Samochodów i M.R. 14 484 5 513 2 923 22 920
16 Wydzia  Transportu 3 300 2 000 600 5 900
17 KNSiA 16 694 8 875 853 26 422
18 Szko a Biznesu 2 794 1 148 130 4 072
19 Jednostki pozawydzia owe inne 110 0 150 250

 Ogó em 782 610 380 582 49 453 1 212 635

Dane te wykazuj  nieznaczn  tendencj  spadkow  w stosunku do 2004 roku. Jednocze nie szybko 
ro nie wykorzystanie zasobów elektronicznych. W 2004 r. pobrano z baz 148 579 plików 
pe notekstowych, a w roku 2005 - ju  230 030 plików) 
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Dane dotycz ce realizacji wypo ycze  mi dzybibliotecznych wskazuj  na mniejsz  liczb
zamówie  na sprowadzenie ksi ek lub artyku ów z czasopism z innych bibliotek, co wiadczy 
o prowadzeniu w a ciwej polityki gromadzenia zbiorów w SBI PW.  

Inne dzia ania
Bie ce informacje o sprawach wa nych dla systemu biblioteczno-informacyjnego PW by y

zamieszczane w biuletynie Informacje Biblioteki G ównej Politechniki Warszawskiej (4 zeszyty w 2005 
roku) oraz s  dost pne na stronie domowej (wersja internetowa Informacji). Kilka z nich wymaga 
szczególnego podkre lenia. 
Modernizacje W ród dzia a  remontowo-modernizacyjnych podj tych w Bibliotece G ównej na 
szczególn  uwag  zas uguje przeprowadzenie pierwszego etapu remontu Filii Biblioteki G ównej PW 
Biblioteki Wydzia u Chemicznego. Wykonana modernizacja pomieszcze  na parterze obj a
wypo yczalni  i magazyny. Zakupiono nowe rega y (stacjonarne i jezdne) oraz wyposa enie czytelni. 
Akredytacja Dwie jednostki SBI PW, dzia aj ce na kierunkach obj tych akredytacj , by y
zaanga owane w gromadzenie danych do raportu samooceny. Akredytowane jednostki zwraca y si  te
do Biblioteki G ównej o przedstawienie danych do Raportu samooceny, wzbogacaj c tym samym 
w asne informacj  o dost pnych zasobach wspieraj cych proces dydaktyczny.  
Spotkania rodowiskowe Pracownicy Biblioteki G ównej aktywnie uczestniczyli w pracach 
podejmowanych przez inne biblioteki, jako: 

organizator i administrator bazy SympoNet,  
wspó twórca bazy i organizator spotka  grupy bibliotek wspó tworz cych BazTech, 
aktywny uczestnik polskiej grupy u ytkowników systemu ALEPH, 
cz onek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkó  Wy szych. 

Udzia  w konferencjach, seminariach i szkoleniach  Pracownicy BG wzi li udzia  w 22 konferencjach 
i sympozjach w kraju, w 3 konferencjach zagranicznych, w 2 zagranicznych wyjazdach szkoleniowych., 
22 osoby, w tym pracownicy SBI, podczas wyjazdu szkoleniowego do Biblioteki l skiej, zapozna y si
z jej dzia alno ci , organizacj  i trybem funkcjonowania. Wyg oszono12 referatów i 1 komunikat. 
Wydanych zosta o 6 publikacji napisanych przez pracowników BG PW 

Wa nym elementem zacie niania wspó pracy pomi dzy bibliotekami PW by  wspólny udzia
pracowników bibliotek z SBI w szkoleniu dotycz cym „Zasad obs ugi klienta”.  

Prowadzono intensywne szkolenie pracowników bibliotek wspó pracuj cych w systemie ALEPH, 
oraz wspó tworz cych Narodowy Uniwersalny Katalog (NUKAT). Szkolenia wewn trzne przeznaczone 
dla bibliotekarzy obejmowa y tak e stosowanie pakietu Microsoft Office oraz zasady u ytkowania 
udost pnianych i testowanych na PW baz danych.  

7.5. WYDAWNICTWA

Porównanie liczby publikacji wydanych przez Oficyn  Wydawnicz  Politechniki Warszawskiej w 
2004,  2005  i  do ko ca sierpnia 2006 r. przedstawiono w tabeli 7.8.  

Tabela 7. 8. Publikacje wydane przez Oficyn  Wydawnicz  Politechniki Warszawskiej 

2004 r. 2005 r. 2006 r (do 31.08.) 
Rodzaj publikacji Liczba

tytu ów
Liczba

ark. wyd. 
Liczba
tytu ów

Liczba
ark. wyd. 

Liczba
tytu ów

Liczba
ark. wyd. 

Publikacje dydaktyczne        112    1811,0 110 1899,0 112 1 825,0
Publikacje naukowe          55    1060,0 69 920,0 21 339,2
Materia y informacyjne          35      144,0 44 251,0 31 155,8

Razem        202     3 015,0 223 3 070,0 164 2 320,0

Oficyna Wydawnicza wiadczy równie  us ugi poligraficzne na zlecenie jednostek organizacyjnych 
Politechniki Warszawskiej. 
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7.6. FINANSOWANIE DZIA ALNO CI DYDAKTYCZNEJ I BADAWCZEJ 

Podstawowym ród em finansowania dzia alno ci dydaktycznej PW w 2005 r. by a dotacja MEiN. 
Dotacja ta stanowi a 76,7 % przychodów. Istotny udzia  w finansowaniu dzia alno ci dydaktycznej 
mia y tak e dochody w asne pochodz ce przede wszystkim z op at za zaj cia dydaktyczne. Przychody 
w asne stanowi y 23,3 %.  

Struktur  finansowania dzia alno ci dydaktycznej jednostek finansowanych z dotacji MEiN 
(wydzia y, kolegia, studia) w 2005 r. przedstawiono w tabeli 7.9, a porównanie dotacji i kosztów w tabeli 
7.10. Na rys. 7.1 przedstawiono dotacj  na dzia alno  dydaktyczn  wynikaj c  z podzia u
algorytmicznego oraz koszty tej dzia alno ci w 2005 r. w odniesieniu do liczby etatów nauczycieli 
akademickich wydzia ów, kolegiów i studiów. 

Podstawowym ród em finansowania dzia alno ci badawczej by y dotacje MNiI przekazane na 
dzia alno  statutow , badania w asne, SPUB-y oraz rodki przekazane na granty i projekty zamawiane. 
W Politechnice Warszawskiej realizowane by y tak e badania w ramach rodków pozyskanych z 
zagranicy, w tym tak e unijnych w ramach dzia alno ci naukowo - badawczej umownej oraz na zlecenia 
z przemys u w ramach dzia alno ci naukowo - badawczej umownej oraz projektów celowych.  

Dane dotycz ce finansowania dzia alno ci naukowo – badawczej przedstawiono w tabelach od 7.11 
do 7.14. Natomiast na rysunkach 7.2 – 7.5 przedstawiono porównania wielko ci rodków pozyskanych 
na badania w odniesieniu do liczby wszystkich pracowników wydzia ów i kolegiów.
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Tabela 7.11. Finansowanie dzia alno ci statutowej w 2005 r. 

Lp. Wydzia  / Kolegium rodki 2005 r. 
[tys. z ]

rodki na 1 etat 
[z /etat]

1. Architektury 1905,0 11 574 
2. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 643,4 2 395 
3. Chemiczny 4404,8 22 978 
4. Elektroniki i Technik Informacyjnych 8665,2 18 583 
5. Elektryczny 4291,5 17 207 
6. Fizyki 2000,6 16 983 
7. Geodezji i Kartografii 2583,4 21 746 
8. In ynierii Chemicznej i Procesowej 1393,5 19 301 
9. In ynierii L dowej 1618,6 7 861 
10. In ynierii Materia owej 3477,6 49 966 
11. In ynierii Produkcji 2449,4 9 025 
12. In ynierii rodowiska 1346,3 6 876 
13. Matematyki i Nauk Informacyjnych 458,2 3 402 
14. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2686,7 12 800 
15. Mechatroniki 2990,6 17 738 
16. Samochodów i Maszyn Roboczych 2074,2 12 686 
17. Transportu 1586,0 11 153 
18. Kolegium Nauk Spo ecznych i Administracji 20,0 266 

x Razem wydzia y i kolegia 44 595,0      13 570 
19. Centralny O rodek Informatyki 1 300,2 
20.  Uczelniane Centrum Badawcze. Energetyki i Ochr. rod. 145,1 
21.  Biblioteka G ówna 357,8 
22.  Centrum Transferu Technologii 95,0 
23. O rodek Kszta cenia na Odleg o  "OKNO" 90,0 
24. Mi dzywydzia owe Centrum Biotechnologii 1 300,2 

x Razem jednostki pozawydzia owe             1 988,1 
x Razem PW            46 583,1    
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Rys. 7.2. Dotacja na dzia alno  statutow  2005 r. w przeliczeniu na 1 etat wszystkich pracowników 
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Tabela 7.12. Finansowanie bada  w asnych w 2005 r.          

Lp. Wydzia  / Jednostka pozawydzia owa rodki 2004 r. 
[tys. z ]

rodki na 1 etat 
[z /etat]

1. Architektury 164,8 1 001 
2. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 262,5 977 
3. Chemiczny 268,1 1 399 
4. Elektroniki i Technik Informacyjnych 438,7 941 
5. Elektryczny 284,4 1 140 
6. Fizyki 122,9 1 043 
7. Geodezji i Kartografii 185,5 1 561 
8. In ynierii Chemicznej i Procesowej 107,5 1 489 
9. In ynierii L dowej 141,4 687 
10. In ynierii Materia owej 114,1 1 639 
11. In ynierii Produkcji 239,4 882 
12. In ynierii rodowiska 155,0 792 
13. Matematyki i Nauk Informacyjnych 77,2 573 
14. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 194,7 928 
15. Mechatroniki 148,8 883 
16. Samochodów i Maszyn Roboczych 186,6 1 141 
17. Transportu 122,2 859 
18. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spo ecznych 19,7 685 
19. Kolegium Nauk Spo ecznych i Administracji 57,7 766 

x Razem wydzia y i kolegia     3 291,2          993   
20. Centralny O rodek Informatyki 599,5  
21. Biblioteka G ówna 4 876,0  
22. Uczeln. Centrum Badaw. Energetyki i Ochrony rod. 18,2  
23. Centrum Transferu Technologii 7,1  
24. O rodek Kszta cenia na Odleg o  "OKNO" 0,7 

x Razem jednostki pozawydzia owe 5 501,5 
Rezerwa Rektora 233,1 

x Razem PW 9 025,8 
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Rys. 7. 3. Finansowanie bada  w asnych w 2005 r. w przeliczeniu na 1 etat wszystkich pracowników 
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Tabela 7.13. Finansowanie dzia alno ci naukowo - badawczej umownej i projektów celowych 

Prace umowne 
krajowe zagraniczne 

Projekty 
celowe Razem Przychody 

na 1 etat Lp. Wydzia  / jednostka 
pozawydzia owa 

[tys. z ] [z /etat]
1.  Architektury 53,7               -                    -                53,7     326
2.  BMiP 719,1 141,6               -              860,7     3 204
3.  Chemiczny 4 581,9 753,6 253,5      5 589,0     29 155
4.  EiTI 1 390,6 6 242,8               -           7 633,4     16 370
5.  Elektryczny 1 345,8 698,1 166,0      2 209,9     8 861
6.  Fizyki 0 728,4               -              728,4     6 183
7.  GiK 338,6 102,7 565,0      1 006,3     8 471
8.  IChiP 86,0 1 183,0               -           1 269,0     17 576
9.  In . L dowej 637,4 215,4 210,8      1 063,6     5 166
10.  In . Materia owej 2 360,1 1 312,2 4 618,1      8 290,4     119 115
11.  In . Produkcji 2 618,2 256,2 514,2      3 388,6     12 486
12.  In . rodowiska 1 356,6 447,5               -           1 804,1     9 214
13.  MiNI 437,8 16,2               -              454,0     3 370
14.  MEiL 341,2 1 524,0 579,5      2 444,7     11 647
15.  Mechatroniki 311,0 1 943,6 220,0      2 474,6     14 677
16.  SiMR 260,4               -      1 206,0      1 466,4     8 969
17.  Transportu 2 784,9 3,7 3 518,0      6 306,6     44 350

x Razem  wydzia y  19 623,3 15 569 11 851,1 47 043 14 650
18.  COI 5,0               -                    -                  5,0       
19.  CRP 93,3               -                    -                93,3       
20.  UCB Energ. i Ochr. rod. 785,8 4,1               -              789,9       
21.  CTT 105,7               -               -         105,7       
22.  UCB "Mat. Funkcjonalne" 162,1 88,9 59,9         310,9       
23.  MC Biotechnologii 20,0               -                    -           20,0       
24.  Kanclerz PW 70,6               -                    -                70,6       
25.  ULB  118,1               -                    -              118,1      

x Razem jednostki pozawydz. 1360,6 93,0 59,9 1513,5   
x RAZEM  PW 20 983,9 15 662,0 11 911,0 48 556,9   
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Rys. 7.4. Przychody z dzia alno ci naukowo-badawczej umownej i projektów celowych w 2005 r. w 
przeliczeniu na 1 etat wszystkich pracowników jednostki 
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Tabela 7.14. Finansowanie grantów, SPiUB oraz dzia alno ci wspomagaj cej badania (DWB) 

Granty SPiUB DWB Razem Przychody   
na 1 etat Lp. Wydzia  / jednostka pozawydzia owa

[tys. z ] [z /etat]
1. Architektury 300,2            -     3,0 303,2 1 842
2. Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 210,7 13,2            -      223,9 834
3. Chemiczny 2 487,1 158,7 7,0 2 652,8 13 838
4. Elektroniki i Technik Informacyjnych 3 126,5 4 039,8 14,0 7 180,3 15 398
5. Elektryczny 1 482,6 491,7 5,0 1 979,3 7 936
6. Fizyki 236,2 717,8 6,0 960,0 8 149
7. Geodezji i Kartografii 853,2 680,6 12,0 1 545,8 13 012
8. In ynierii Chemicznej i Procesowej 880,0 317,4            -      1 197,4 16 584
9. In ynierii L dowej 568,5            -                -      568,5 2 761
10. In ynierii Materia owej 7 054,5 1 741,4 66,0 8 861,9 127 326
11. In ynierii Produkcji 1 229,9 149,3 7,0 1 386,2 5 108
12. In ynierii rodowiska 759,1 1 035,1 4,0 1 798,2 9 184
13. Matematyki i Nauk Informacyjnych 116,7            -     26,0 142,7 1 059
14. MEiL 1 828,9 733,8            -      2 562,7 12 209
15. Mechatroniki 1 259,7 1 222,8 11,0 2 493,5 14 789
16. SiMR 1 723,7 481,4 28,0 2 233,1 13 658
17. Transportu 910,2 991,8            -      1 902,0 13 376
18. Kolegium Nauk Spo . i Administracji 7,0            -                -      7,0 93

x RAZEM  wydzia y i kolegium 25 034,7 12 774,8 189,0 37 998,5 11 563
19 Centrum Wspó pracy Mi dzynarodowej              -     35,0            -      35,0 
20 Biblioteka G ówna              -                -     79,0 79,0 
21 Centrum Transferu Technologii 1 299,1            -                -      1 299,1 
22 UCB "Materia y Funkcjonalne" 2 980,4            -                -      2 980,4 
23 Mi dzywydzia . Centrum Biotechnologii 44,3            -                -      44,3 
24 Oficyna Wydawnicza PW              -                -     15,0 15,0 
x Razem jednostki pozawydzia owe  4 323,8      35,0      94,0   4 452,8 
x RAZEM  PW 29 358,5 12 809,8 283,0 42 451,3 
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Rys. 7.5. Finansowanie grantów, SPiUB oraz DWB w przeliczeniu na 1 etat 
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8. ADMINISTRACJA 

8.1. INFORMACJE OGÓLNE 

Okres sprawozdawczy 1.09.2005-31.08.2006, w Administracji Centralnej (AC) nale y rozpatrywa
w podziale na dwa etapy. W okresie od 1.09.2005 r. do 23.03.2006 r. kanclerzem PW by  mgr in .
Andrzej Bry a, który za zadania priorytetowe dla Uczelni uzna :

1.  Doskonalenie systemu jako ci w AC. 
2. Poprawa warunków pracy w AC. 
3. Modernizacja systemu telekomunikacyjnego w Uczelni. 
4. Informatyzacja Uczelni. 
5.  Pozyskiwanie rodków na inwestycje ze róde  zewn trznych, w tym rodków strukturalnych UE. 
6.  Pozyskiwanie rodków na dzia alno  domów studenckich i innych jednostek Uczelni. 

Ad 1. W jednostkach organizacyjnych Administracji Centralnej kontynuowano prace nad 
wdro eniem Systemu Zarz dzania Jako ci  (SZJ). Dzia ania te polega y na: 

1) przygotowaniu ostatecznej wersji dokumentacji procedur w jednostkach  
i zatwierdzeniu tej dokumentacji do u ytku wewn trznego, 

2) optymalizacji systemu poprzez zast powanie kilku to samych procedur, opracowywanych przez 
ró ne jednostki, jedn  uniwersaln  procedur  obowi zuj c  we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych, w których ma ona zastosowanie, 

3) w zwi zku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi w strukturze Administracji Centralnej tj. 
powstaniu nowych jednostek organizacyjnych oraz przekszta ceniu ju  istniej cych, rozpocz to 
pierwszy etap prac z zakresu opracowania dokumentacji SZJ dla takich jednostek, obejmuj cy:  
- zdefiniowaniem wymaganego zakresu wiedzy, umiej tno ci i do wiadczenia pracowników 

zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy,  
- zdefiniowanie zada  realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz uprawnie

koniecznych do ich realizacji, 
- zdefiniowanie realizowanych przez jednostki procesów i okre lenie obowi zuj cych wymaga

prawnych i normatywnych, reguluj cych ich przebieg,  
- zdefiniowanie standardów w zakresie obiegu dokumentów i za atwiania spraw.  
Dodatkowo, z uwagi na zmiany w obowi zuj cych przepisach prawnych konieczne by o podj cie 
prac w zakresie aktualizacji zatwierdzonej ju  do u ytku wewn trznego dokumentacji SZJ. Pod 
koniec roku 2005 r. zosta y zako czone prace nad pierwsz  wersj  Ksi g  Jako ci.

 Ad 2.  W celu zapewnienie w a ciwego standardu stanowisk pracy w Administracji Centralnej 
zmodernizowano sprz t komputerowy na 100 stanowiskach oraz zmodernizowano serwery: kadrowy, 
poczty elektronicznej i strony WWW. Dla zapewnienia wydajnego funkcjonowania sieci komputerowej 
zakupiono nowe prze czniki sieciowe dla domów studenckich Babilon i Mikrus, Gmachu G ównego i 
Gmachu Biurowego. W ramach poprawy warunków pracy oraz poprawienia stanu technicznego 
budynku dokonano wymiany okien w cz ci Gmachu Biurowego. 

 Ad 3.  W zainicjowanym w minionym okresie sprawozdawczym procesie wyboru wykonawcy 
us ug telefonicznych dla Politechniki Warszawskiej wzi li udzia  wszyscy znacz cy operatorzy 
telekomunikacyjni. Prowadzone przez Komisj  Negocjacyjn  pod przewodnictwem prof. Andrzeja 
D browskiego, dyrektora Instytutu Telekomunikacji Wydzia u EiTI, z udzia em Kanclerza PW Andrzeja 
Bry y oraz Kanclerza PW dra S awomira Nowaka, negocjacje zosta y uwie czone podpisaniem przez 
PW umów z firm  Polkomtel S.A. o wiadczenie us ug telefonicznych (konwergentnych z 
zastosowaniem stacjonarnych zako cze  sieci oraz mobilnych). 

Firma Polkomtel S.A. przedstawi a najkorzystniejsz  ofert  w odniesieniu do postawionych w 
procesie negocjacji wysokich wymaga  Uczelni. W ramach realizacji zawartych umów zostanie 
zapewniona kompleksowa obs uga ruchu telefonicznego PW, na najwy szym dost pnym poziomie w 
stacjonarnej i ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Us ugi telefoniczne stacjonarne b d  realizowane 
na bazie nowoczesnych rozwi za  firmy Siemens z zapewnieniem bezp atnych po cze  w obr bie
stacjonarnego planu numeracyjnego dla wszystkich u ytkowników Uczelni oraz zostan  zastosowane 
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rozwi zania redukuj ce koszty po cze  pomi dzy telefonami stacjonarnymi Uczelni, a u ytkownikami 
ruchomych publicznych sieci telefonicznych, systemów zarz dzania, informowania, administrowania i 
taryfikacji dla potrzeb wewn trznego rozliczania us ug telefonicznych. Uczelnia zadba a o bardzo dobre 
warunki serwisowe i mo liwo ci renegocjacji warunków Umowy, w przypadku znacz cych zmian na 
rynku op at za us ugi telekomunikacyjne. 

W zakresie wiadczenia us ug mobilnych zapewnione zostan : specjalne taryfy dla u ytkowników 
s u bowych telefonów komórkowych korzystniejsze ni  aktualna, dost pna oferta biznesowa na rynku, 
dzi ki mo liwo ci renegocjacji stawek cennikowych w zapisanych Umowie, w przypadku znacz cych 
zmian na rynku op at za us ugi telekomunikacyjne. Migracja na preferencyjnych warunkach 
u ytkowników s u bowych telefonów komórkowych Uczelni zwi zanych z innymi operatorami telefonii 
komórkowych z mo liwo ci  zachowania dotychczasowego numeru bez ponoszenia jakichkolwiek 
kosztów, rozwi zania redukuj ce koszty po cze  pomi dzy u ytkownikami s u bowych telefonów 
komórkowych Uczelni, a telefonami stacjonarnymi w sieci telekomunikacyjnej PW, bonifikaty na zakup 
aparatów telefonicznych i akcesoriów, upusty na us ugi SMS, us ugi dost pu do sieci Intranet i Internet 
za po rednictwem urz dze  mobilnych oraz preferencyjne warunki korzystania z us ug mobilnych dla 
pracowników, ich rodzin i studentów Uczelni.   

Ad 4. Kontynuowane jest post powanie – prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Jagiello skim, 
Uniwersytetem l skim oraz Uniwersytetem Marii Curie-Sk odowskiej – o udzielenie zamówienia 
publicznego na dostaw  wdro enie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu 
Wspomagania Zarz dzania Uczelni . System b dzie realizowa  funkcje z zakresu: 

1) finanse-ksi gowo ,
2) kadry-p ace, 
3) obs uga toku studiów i bada  naukowych, 
4) operacyjne i strategiczne zarz dzanie uczelni .
Rektor Politechniki Warszawskiej dokona  – zgodnie z propozycj  przedstawion  przez Wspóln

Komisj  Przetargow  – wyboru najkorzystniejszej oferty, która to czynno  zosta a oprotestowana przez 
jednego z oferentów. Prowadzone s  dzia ania maj ce na celu ostateczne rozstrzygni cie protestu i 
udzielenie zamówienia. 

Ad 5.  W ramach pozyskiwania ze róde  zewn trznych rodków na inwestycje przygotowano i 
z o ono w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu dwa wnioski na dofinansowanie inwestycji: 

Przystosowanie domów studenta Politechniki Warszawskiej: Ustronie, aczek, Mikrus do 
wymogów bezpiecze stwa p.po . Wnioskowana kwota dofinansowania 1500 tys. z . Przyznane na 
ten cel dofinansowanie w wysoko ci 1500 tys. z  zosta o wykorzystane w roku 2005, zgodnie z 
zakresem przedmiotowym projektu, 
Przystosowanie domów studenta Politechniki Warszawskiej: Riviera, aczek, Babilon i Wcze niak 
do wymogów bezpiecze stwa p.po . Wnioskowana kwota dofinansowania 4245 tys. z .

Ponadto przygotowano i z o ono w Urz dzie Marsza kowskim Województwa Mazowieckiego dwa 
wnioski o przyznanie dofinansowania ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 

Budowa Sali widowiskowej w Domu Studenckim Riviera. Wnioskowana kwota dofinansowania 
8 030 tys. z .
Rewitalizacja Gmachu G ównego Politechniki Warszawskiej. Wnioskowana kwota 
dofinansowania 4 255 tys. z .

Oba w/w wnioski pomy lnie przesz y etap oceny merytorycznej i zosta y przekazane do Regionalnego 
Komitetu Steruj cego ds. Rozwoju Regionalnego. 

Ad 6. W ramach pozyskiwania rodków na dzia alno  domów studenckich i innych jednostek 
Uczelni zawarto umowy z firmami reklamowymi na wynajem na cele reklamowe cz ci elewacji i dachu 
domu studenckiego „Riviera” oraz cz ci elewacji i dachu Pawilonu Sportowego. Wp ywy z wynajmu 
zasil  Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów oraz bud et Studium Wychowania Fizycznego i 
Sportu.

Zawarto równie  dwie umowy wynajmu miejsc noclegowych w domach studenckich „Riviera” i 
„Mikrus” oraz domu go cinnym „Sezam”, na okres wakacji. Umowy zawarto z firmami prowadz cymi 
hostele o charakterze mi dzynarodowym. Wp ywy z wynajmu zasili y Fundusz Pomocy Materialnej dla 
Studentów oraz bud et Uczelni. 
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Od 24 marca 2006 r. Kanclerzem PW jest dr in . S awomir Nowak. Zadaniami priorytetowymi w 
tym okresie by y dzia ania maj ce na celu przystosowanie Uczelni do wspó czesnych gospodarczych 
standardów funkcjonowania. W tym okresie za cele strategiczne w funkcjonowaniu administracji 
uznano: 
1.  Wdro enie Systemu Zarz dzania Procesowego 

Uj cie wszystkich powtarzalnych dzia a  w ramy procesów. Okre lenie produktów procesów oraz 
docelowych grup odbiorców. Przypisanie w a cicieli (przyporz dkowanie odpowiedzialno ci) do 
poszczególnych procesów. Usystematyzowanie procesów w formie piramidy: megaprocesy, procesy, 
podprocesy, dzia ania. Tworzenie Biura Zarz dzania Procesami. 
2. Opracowanie i wdro enie Systemu Prowadzenia Projektów (Project Management Office) 

Uj cie wszystkich unikalnych dzia a  (przedsi wzi ) w ramy projektów. Dostosowanie 
metodologii prowadzenia projektów (wg PMBOK® Guide oraz PMI Institute) do specyfiki 
funkcjonowania Uczelni. Tworzenie Biura Zarz dzania Projektami (Project Management Office). 
Zmiana sposobu prowadzenia inwestycji budowlanych poprzez nadanie ka dej inwestycji statusu 
projektu i prowadzenie jej wed ug standardów zarz dzania projektami. 
3.  Tworzenie Centrów Us ug Wspólnych 

Centra Us ug Wspólnych maj  za zadanie udzielanie permanentnego wsparcia jednostkom 
Politechniki w zakresie obs ugi procesów (m.in. Zamówie  Publicznych, Technologii Informatycznych, 
Obs ugi Finansowej, itp.). Centra Us ug Wspólnych stanowi  naturalne nast pstwo decentralizacji 
obs ugi procesów. Centra (do niedawna nazywane Dzia ami Administracji) maj  skupia  konsultantów 
udzielaj cych wsparcia merytorycznego i operacyjnego jednostkom Politechniki. 
4. Wsparcie obs ugi procesów i projektów realizowanych w Uczelni nowymi rozwi zaniami 

technicznymi (informatycznymi i telekomunikacyjnymi). 
Sukcesywne przenoszenie obs ugi procesów i przedsi wzi  do sfery elektronicznego obiegu 

informacji. Wprowadzenie Internetowych Serwisów Informacyjnych jako podstawowego ród a
informacji dla pracowników, studentów i interesariuszy Uczelni. Tworzenie zintegrowanych baz danych 
i aplikacji, usprawniaj cych funkcjonowanie Uczelni. Uruchomienie nowych us ug w tym zakresie 
(Centralne skrzynki pocztowe i serwisy WWW, Call-Center, Elektroniczny System Struktury, itp.). 

D enie do osi gni cia wyznaczonych celów zwi zane by o z uruchomieniem nast puj cych projektów: 
1.  System informowania i monitorowania spraw w AC 
2.  System bud etowania i bie cej kontroli wykonania bud etu
3.  System modelu kosztów i przychodów, przep ywów finansowych i wewn trznej kontroli 

finansowej 
4.  Wdro enie Zintegrowanego Informatycznego Systemu wspomagaj cego Zarz dzanie Uczelni
5.  Wdro enie nowego systemu telekomunikacyjnego (razem z systemem zarz dzania zmian  w tym 

obszarze)

8.2. INWESTYCJE, REMONTY, MODERNIZACJE 

Jednym z wa niejszych zada , których realizacja przyczynia si  do zwi kszenia liczby studentów 
w Uczelni oraz polepsza jako  dost pu do us ug edukacyjnych jest modernizacja bazy materialnej 
Uczelni.

Podj to decyzje o budowie nowych obiektów Politechniki Warszawskiej. Rozpocz y si  prace 
projektowe koncepcyjne i architektoniczne dotycz ce nast puj cych zada :

budowa Centrum Sportowego Politechniki Warszawskiej (hala sportowa, basen, modernizacja 
stadionu sportowego) na terenie kompleksu sportowego PW przy ul. Batorego 10; 
budowa obiektu naukowo-dydaktycznego dla Wydzia u Matematyki i Nauk Informacyjnych 
przy ul. Koszykowej; 
rozbudowa Gmachu Wydzia u Elektroniki i Technik Informacyjnych; 
rewitalizacja Gmachu G ównego PW wraz z zabudow  dziedzi ców wewn trznych na 
potrzeby szkoleniowo-konferencyjne. 

Kontynuowane s  prace modernizacyjne posiadanych zasobów lokalowych.  
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wymiana stolarki okiennej w Gmachu Biurowym PW ( od strony dziedzi ca wewn trznego);
wykonanie robót remontowych instalacji o wietleniowej zasadniczej oraz o wietlenia 
awaryjnego w ci gach komunikacyjnych (korytarze) W Gmachu Mechatroniki; 
usuni cie awarii instalacji kanalizacyjnej wraz z wykonaniem nowego ruroci gu i studni 
rewizyjnej dla budynku Szko y Biznesu; 
wykonanie robót remontowych pomieszcze  mieszkalnych  wraz z przebudow  aneksów 
sanitarnych i remontem ci gów komunikacyjnych (korytarze) w cz ci A i remontem ci gów
komunikacyjnych z wymiana stolarki drzwiowej w cz ci C obiektu w Domu Studenckim 
„Babilon”;
wykonanie robót remontowych VII i VIII pietra w Domu Studenckim „Mikrus”; 
wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem w Domu Studenckim „Babilon”; 
wykonanie robót remontowych pomieszcze  sanitarnych w Domu Studenckim „Ustronie”; 
wykonanie robót remontowych pomieszcze  kuchennych (etap II) w DS „Pineska”; 
wykonanie robót remontowych pomieszcze  kuchennych w DS „Tulipan”; 
wymiana instalacji sanitarnej wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym PW przy ul. 
Koszykowej 75; 
wymiana pokrycia dachowego wraz z wymiana obróbek blacharskich w budynku 
mieszkalnym PW przy ul. Lwowskiej 7; 
wykonanie remontu attyki dachu wraz z wymiana obróbek blacharskich w budynku 
mieszkalnym PW przy ul. Nowowiejskiej 12/18.  

cznie na roboty remontowe wydatkowano kwot  14 842,5 tys. z  (z tego ze rodków Funduszu 
Pomocy Materialnej Studentów 8 231,1 tys. z ). Pozosta e 6 611,4 tys. z  zosta o sfinansowane z 
kosztów ogólnych i wydzia owych. 

8.3. STRA   AKADEMICKA  

Problem bezpiecze stwa jest istotnym czynnikiem warunkuj cym niezak ócone i prawid owe 
funkcjonowanie wszelkich procesów spo ecznych, do których zaliczy  mo na w obszarze szko y
wy szej kszta cenie, wychowanie i prac  (dydaktyka i prace badawcze). 

Istotn  rol  w tym zakresie odgrywa powo ana Uchwa  Senatu Stra  Akademicka, która poprzez 
podejmowane czynno ci stara si  spe nia  swoj  rol , zapewniaj c porz dek  
i poczucie bezpiecze stwa na terenach Uczelni. Dzia ania realizowane s  konsekwentnie  
i planowo jako sta y element strategii funkcjonowania jednostki. Wa n  rol  w tym zakresie odgrywa 
prewencja, czyli minimalizowanie i eliminowanie zagro e , w ramach której s  brane pod uwag
równie  zagro enia globalne terroryzmem. Terroryzm nie stanowi  (na podstawie dost pnych danych) 
czynnika bezpo rednio zagra aj cego bezpiecze stwu Uczelni, jednak e na podstawie informacji 
czerpanych z massmediów oraz uzyskiwanych od wyspecjalizowanych s u b, odnotowuje si  fakty 
dowodz ce pogarszania si  poczucia stanu bezpiecze stwa w tym zakresie. 

Zestawienia przygotowano w ramach funkcjonuj cego systemu zg aszania informacji, na podstawie 
zasad ochrony mienia – za cznik do Zarz dzenia Nr 1 Rektora PW z dnia 3.01.1995 r. oraz dane 
wynikaj ce z istniej cych procedur organizacyjnych Stra y Akademickiej zawarte w comiesi cznych 
„meldunkach o stanie bezpiecze stwa i porz dku w obiektach i na terenach PW”. System organizacji i 
przygotowania danych zosta  opracowany zgodnie z metodologi  stosowan  w naukach spo ecznych. W 
przedstawionym materiale uwzgl dniono pe ny katalog zdarze  wyst puj cy w PW na podstawie 
wypracowanej w Stra y Akademickiej procedury dostosowawczej. Obejmuj  one w podanym zakresie 
zmieniaj ce si  jako ci i ilo ci rejestrowanych wydarze , które w sposób istotny mog  pokaza  nowe, 
dot d sporadycznie wyst puj ce lub sygnalizowane zagro enia. 

Program opracowany w Stra y Akademickiej daje reprezentatywny obraz zaistnia ych wydarze
przedstawiaj c zagro enia podj to starania monitoringu przest pstw i wykrocze  w bezpo rednim 
otoczeniu Uczelni uznaj c, i  ma to wp yw na bezpiecze stwo Uczelni. Zastrzec nale y, i  wiedza ta z 
uwagi na „ciemn  liczb ” jest niepe na zw aszcza, je li chodzi o teren przyleg y. 
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Tabela 8.2.  Zestawienie zdarze  przest pnych na terenach PW 

Lp. Kategoria Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok
2006***

1. Zdarzenia miertelne (zabójstwa, samobójstwa, 
wypadki) 0 1* 1 1** 

2. Rozboje 1 0 1 1 
3. W amania 23 9 14 1 
4. Usi owanie w amania 1 8 2 0 
5. W amania do samochodów 6 3 4 4 
6. Kradzie e 41 36 24 19 
7. Bójki, pobicia, wybryki chuliga skie bd 3 14 3 
8. Narkomania 2 8 7 3 
9 Naruszenie ustawy o zwalczaniu alkoholizmu bd 62 55 28 
10. Po ary 14 7 7 3 
11. Uszkodzenie mienia – PW 6 17 10 3 
12. Uszkodzenie – samochody bd 6 9 1 
13. Zak ócenie porz dku bd 20 19 6 
14. Zg oszenie zamachu terrorystycznego 0 0 0 0 
15. Inne 2 7 6 5 

cznie odnotowano zdarze 96 187 173 78 
* - prawdopodobnie wypadek (upadek z dachu budynku) 
** - wypadek (upadek z okna w DS) 

Tabela 8.3.Zestawienie ogólne 

Lp. Kategoria Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 Rok
2006***

1. Zdarzenia przeciwko mieniu PW bd 45 38 16 
2. Zdarzenia przeciwko mieniu prywatnemu bd 40 34 15 
3. Zdarzenia na terenie PW 93 183 166 72 

4. Zdarzenia odnotowane w bezpo rednim otoczeniu 
PW 3 4 7 1 

5. Sprawcy uj ci na gor cym uczynku przest pstwa 8 10 10 13 
6. Dzia ania interwencyjne bd 167 149 90 
7. Niew a ciwie zabezpieczone mienie 24 37 10 2 
8. Udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej 3 14 3 10 

Tabela 8.4. Liczbowe zestawienie dzia a  prewencyjnych na terenach PW 

Rok 2003 2004 2005 2006*** 
Liczba 428 491 351 180 
** * - do 31.05.2006 r. 

W o rodkach socjalnych PW zdarze  nie zanotowano. 
Z danych w tab. 8.2 -8.4 wynika nieznaczny spadek ogó em zaistnia ych zdarze , natomiast wzrost 

nast pi  w kategorii w ama  i czynów o charakterze chuliga skim. Odnotowano spadek w kategoriach 
kradzie y i usi owania w amania. 
 Wa niejsze zrealizowane przedsi wzi cia: 

W ramach podwy szania kwalifikacji kolejna grupa pracowników Stra y Akademickiej uko czy a
kurs pracowników ochrony pierwszego lub drugiego stopnia uzyskuj c stosowne licencje; 
Przeprowadzono szkolenie pozosta ych pracowników Stra y Akademickiej w Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
Zorganizowano i przeszkolono w zakresie zabezpieczenia imprez masowych wszystkich 
pracowników Stra y Akademickiej, wytypowanych 15 pracowników Dzia u Administracyjno-
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Gospodarczego oraz zg oszonych przez samorz d 26 studentów, osoby te uzyska y stosowne 
certyfikaty 
Wydrukowano drugie wydanie „Materia ów do szkolenia portierów” oraz kontynuowano szkolenie 
portierów, recepcjonistów, dozorców i innych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu w 
Politechnice Warszawskiej. 
Stra  Akademicka bra a udzia  32 krotnie w akcji usuwania skutków awarii; 
Stra  Akademicka uczestniczy a w zabezpieczeniu 41 imprez lub uroczysto ci,
w tym z udzia em VIP-ów, w których uczestniczy o cznie ok. 44 800 osób; 
Stra  Akademicka wykona a 304 konwoje dla innych jednostek organizacyjnych Uczelni; 
Oddano do u ytku dwa parkingi rowerowe dla studentów. 
Systematycznie modernizowany jest sprz t telekomunikacyjny w ramach obs ugi monitoringu i sieci 

czno ci radiowej. 
Podj to ochron  teren Gie dy Elektronicznej; 
Nawi zano sta  wspó prac  poprzez wykorzystanie rodków czno ci w zakresie zwi kszenia 
ochrony z innymi jednostkami organizacyjnymi PW (Domy Akademickie, Wydz. Transportu, 
Wydz. In . rodowiska, Dzia  Adm.-Gosp., Biblioteka G ówna) 

Utrzymanie optymalnego stanu bezpiecze stwa jest procesem ci g ym, wymagaj cym sta ego 
monitorowania i analizowania przyj tych rozwi za  zw aszcza w zwi zku z rozwojem zagro e , jak i 
mo liwo ci u ycia nowych rozwi za  zabezpieczaj cych. W adze Politechniki Warszawskiej problem 
ten dostrzegaj , podejmuj c systemowe dzia ania nakre lone stosownymi aktami normatywnymi. 

8.4. BEZPIECZE STWO I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 
                                

W okresie sprawozdawczym w sposób ci g y realizowano zadania zmierzaj ce do zapewnienia 
bezpiecze stwa w obiektach Uczelni na wypadek powstania po aru lub innego miejscowego zagro enia. 

Zobowi zania wynikaj ce z wewn trznych ustale  organizacyjno prawnych uczelni stanowi y
podstaw  do wykonywania prac eliminuj cych zagro enie, dla ycia i zdrowia studentów, pracowników 
oraz osób z zewn trz przebywaj cych w obiektach. Obiekty, w których organizowano imprezy maj ce 
charakter masowy (konferencje, koncerty, bale, uroczysto ci okoliczno ciowe, juwenalia, spotkania 
partii politycznych), jako miejsca o zwi kszonym ryzyku, by y obj te indywidualnym przygotowaniem 
zabezpieczenia. Ka dorazowo opracowywano Plany post powania ratowniczego i ewakuacji ludzi na 
wypadek powstania po aru lub innego miejscowego zagro enia uwzgl dniaj ce szkolenia osób 
bior cych udzia  w organizacji uroczysto ci oraz przeprowadzano rozpoznanie taktyczno-operacyjne 
wspólnie z ekipami ratowniczymi Pa stwowej Stra y Po arnej.

Szkolenia z zakresu przepisów ochrony przeciwpo arowej osób zatrudnianych w Uczelni 
prowadzone s  na bie co w ramach szkolenia wst pnego. Natomiast poszczególne wydzia y
rozprowadzi y 876 egzemplarzy materia ów do samokszta cenia pracowników. Dodatkowo 
przeszkolono 40 portierów z poszczególnych budynków w systemie stacjonarnym. 

Kontynuuj c dzia ania zmierzaj ce do dostosowania obiektów do wymaga  przepisów ochrony 
przeciwpo arowej w okresie sprawozdawczym wykonano: 

System Sygnalizacji Po arowej w domach Studenckich „Babilon” i „Ustronie” 
D wi kowy System Ostrzegawczy w domach studenckich „Mikrus” i „ aczek” 
Po czenie z komend  miejsk  Pa stwowej Stra y Po arnej urz dze  systemu sygnalizacji 
po arowej stosowanych w domach studenckich: „Babilon”, „Pineska”, „Tulipan” i „ aczek”. 

Do ko ca 2006 r. planuje si  wykonanie systemu sygnalizacji po arowej w Domu Go cinnym 
„Sezam” oraz d wi kowego systemu ostrzegawczego w domach studenckich: „Akademik” i „Riviera”.  
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DODATKI

WYBRANE DOKUMENTY CYTOWANE WE WPROWADZENIU 
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