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WPROWADZENIE 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje dzia ania kierownictwa Politechniki Warszawskiej i zawiera 
podstawowe informacje o wynikach w ró nych obszarach funkcjonowania Uczelni uzyskanych w 
drugim roku kadencji akademickiej 2005-2008, to jest w okresie od 1. 09. 2006 r. do 31. 08. 2007 r. 

Nowy Statut PW uchwalony przez Senat dnia 28 czerwca 2006 r. wprowadzi  wiele nowych 
regulacji, z których najwa niejsze dotycz  standardów jako ci wszystkich dzia a  w obszarze 
funkcjonowania Uczelni oraz wynikaj cych z nich podwy szonych wymaga  dotycz cych procesów i 
potencja u jednostek. Po raz pierwszy Statut PW zawiera osobne dzia y dotycz ce systemu bada
naukowych, systemu zapewnienia jako ci kszta cenia oraz systemu zarz dzania jako ci  w 
administracji. Nad zr bami tych systemów Uczelnia pracowa a w drugim roku kadencji, a niektóre ich 
elementy ju  zosta y uchwalone przez Senat, o czym b dzie mowa w dalszej cz ci opracowania.  

Nowy Statut utorowa  drog  do tworzenia makroobszarów Uczelni, jako dobrowolnych zwi zków 
jednostek podstawowych, których systemowe wspó dzia anie na zasadach okre lonych przez Senat 
mo e przynie  efekty synergiczne w postaci nieosi galnych dot d wyników lub zredukowanych 
kosztów. W roku sprawozdawczym, na mocy uchwa y Senatu1, powsta a jako pierwsza Szko a
Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materia owych Politechniki Warszawskiej. 

W zwi zku ze zwi kszonymi statutowo wymaganiami kadrowymi dotycz cymi jednostek 
wydzia owych oraz w wyniku dog bnej, przeprowadzonej na wydzia ach analizy przes anek do 
rozwoju, Senat wprowadzi  zmiany organizacyjne polegaj ce na przej ciu od instytutów do zak adów i 
katedr na Wydziale In ynierii rodowiska2 oraz na Wydziale Geodezji i Kartografii3.

Spo ród innych donios ych uchwa  Senatu podj tych w roku sprawozdawczym warto w tym 
miejscu zwróci  uwag  na nast puj ce. W trosce o stan i funkcje bezcennej zabytkowej infrastruktury 
historycznego kampusu centralnego Politechniki Warszawskiej Senat przyj  Program Rewitalizacji 
Gmachu G ównego i Terenu Centralnego4. Po kilkuletnim okresie negocjacji i ostatecznym 
wy onieniu wykonawcy, Senat zdecydowa  o wdro eniu Zintegrowanego Informatycznego Systemu 
Wspomagania Zarz dzania Uczelni 5. Podkre laj c rol  nauki w nowoczesnym uniwersytecie 
technicznym oraz znaczenie promocji m odych kadr naukowych i poszukiwania talentów, Senat 
ustanowi  unikalne w skali kraju wyró nienie akademickie - Medal M odego Uczonego6.

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 drugim roku kadencji 2005-2008 zawarto w dalszych rozdzia ach 
sprawozdania. 

Studia
W roku akademickim 2006/2007 podj to wiele dzia a  ukierunkowanych na zapewnienie 

wysokiej jako ci kszta cenia w Politechnice Warszawskiej. Powsta y zr by Systemu Zapewnienia 
Jako ci Kszta cenia – Senat PW podj  uchwa 7 w sprawie za o e  do Systemu Zapewnienia Jako ci
Kszta cenia w Politechnice Warszawskiej. Istotn  cech  tego Systemu jest delegowanie wi kszo ci
kompetencji w zakresie dzia a  zwi zanych z jako ci  kszta cenia na wydzia y. rodowiska 
wydzia owe, w tym studenci, s  nie tylko adresatami Systemu, ale ich wspó twórcami. Wydano 

1 Uchwa a nr 174/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie Szko y Zaawansowanych Technologii 
Chemicznych i Materia owych Politechniki Warszawskiej i uchwalenia jej Regulaminu 

2 Uchwa a nr 192/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale In ynierii 
rodowiska

3 Uchwa a nr 201/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji 
i Kartografii

4 Uchwa a nr 133/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie przyj cia Programu Rewitalizacji Gmachu 
G ównego i Terenu Centralnego PW

5 Uchwa a nr 128/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie Zintegrowanego Informatycznego Systemu 
Wspomagania Zarz dzania Uczelni

6 Uchwa a nr 176/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustanowienia Medalu M odego Uczonego i 
regulaminu jego przyznawania

7  Uchwa a nr 122/XLVI/2006 Senatu PW z 29 listopada 2006 r. w sprawie za o e  do systemu Zapewnienia 
Jako ci Kszta cenia w Politechnice Warszawskiej 
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opracowanie pt. „System Zapewnienia Jako ci Kszta cenia w Politechnice Warszawskiej. 
Komentarze”, pod redakcj  Pe nomocnika Rektora PW ds. Jako ci Kszta cenia i Akredytacji, maj ce
s u y  pomoc  w przygotowaniu wydzia owych systemów zapewnienia jako ci kszta cenia. Wydano 
równie  „Vademecum Prodziekana ds. Studiów. Przepisy i zasady dobrego post powania”8.
Opracowanie to stanowi rodzaj przewodnika dla prodziekanów odpowiedzialnych za kszta cenie i 
zawiera zbiór przepisów i opis dobrych praktyk w zakresie organizacji i nadzoru procesu 
dydaktycznego, jak równie  podejmowania decyzji zwi zanych z tym procesem. 
Kontynuowano powszechn  akcj  ankietyzacji procesu dydaktycznego9, 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, zgodnie z uchwa nr 78/ XLVI/2006 
Senatu PW z 17 maja 2006 r. Senatu PW, w r. ak. 2006/2007 przeprowadzono po raz pierwszy zaj cia 
uzupe niaj ce z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku. W celu poprawy poziomu 
przygotowania pedagogicznego m odej kadry nauczaj cej, wprowadzono obowi zkowe seminarium 
pedagogiczne dla asystentów i doktorantów PW10.

Zgodnie z uchwa  nr 62/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 19 kwietnia 2006 r., w roku ak. 2006/2007 
wszed  w ycie Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej, a zgodnie z uchwa  nr 86/ 
XLVI/2006 Senatu PW z dnia 21 czerwca 2006 r. - Regulamin studiów podyplomowych w PW, 
wprowadzaj cy jednolite zasady i tryb prowadzenia tych studiów w ca ej Uczelni. Tworzenie i znoszenie 
oraz prowadzenie studiów podyplomowych jest uregulowane zarz dzeniem Rektora11. Powsta y
Wytyczne Senatu PW do uchwalania przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych PW 
programów nauczania i planów studiów I i II stopnia12. Senat PW zmodyfikowa  te  zasady nauczania 
j zyków obcych w Politechnice Warszawskiej13.

Zgodnie z uchwa  nr 86/ XLVI/2006 Senatu PW z dnia 21 czerwca 2006 r. wesz y w ycie zasady 
pobierania op at za wiadczone us ugi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych op at. Zgodnie 
z postanowieniami tej uchwa y oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wy szym, po raz pierwszy ze 
studentami studiów niestacjonarnych podpisano umowy o warunkach odp atno ci za studia14. Podobnie 
realizuj c postanowienia ustawy - Prawo o szkolnictwie wy szym Senat PW uchwali  zasady i tryb 
powierzania nauczycielom akademickim zaj  ponadwymiarowych 15.

Uznaj c za cel strategiczny umi dzynarodowienie kszta cenia w PW, Senat Uczelni przyj
stanowisko16 w sprawie kszta cenia w j zyku angielskim na Politechnice Warszawskiej. Dla poprawy 
obs ugi studentów obcokrajowców, uruchomiono International Students Office przy Centrum 
Wspó pracy Mi dzynarodowej. 

W roku ak. 2006/2007 Politechnika Warszawska rozpocz a dzia alno  dydaktyczn  w nowym 
obszarze – w PW utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku17. Jest to wa ny element realizacji Misji 
Politechniki Warszawskiej zobowi zuj cej Uczelni  do promowania kszta cenia ustawicznego. Od 
roku ak. 2006/2007 zwi kszy a si  te  liczba kierunków studiów, na których kszta ci si  studentów w 

8 „Vademecum Prodziekana ds. Studiów. Przepisy i zasady dobrego post powania”, opracowanie do u ytku 
s u bowego, Politechnika Warszawska, Warszawa 2007 

9  Zarz dzenie nr 33 Rektora PW z 15 listopada 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji 
procesu dydaktycznego 

10  Decyzja Rektora PW z dnia 12 pa dziernika 2006 r. w sprawie uruchomienia w roku akademickim 2006/2007 
kszta cenia pedagogicznego dla doktorantów i asystentów w ramach Seminarium Pedagogicznego 

11  Zarz dzenie nr 12 Rektora PW z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie tworzenia i znoszenia oraz prowadzenia, 
finansowania i dokumentacji studiów podyplomowych 

12 Uchwa a nr 173/ XLVI/2006 Senatu PW z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wytycznych do uchwalania 
przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej programów nauczania i 
planów studiów I i II stopnia 

13 Uchwa a nr 114// XLVI/2006 Senatu PW z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia zasad 
nauczania j zyków obcych na studiach stacjonarnych w Politechnice Warszawskiej 

14 Zarz dzenie nr 28 Rektora PW w sprawie umowy o warunkach odp atno ci za studia 
15 Uchwa a nr 189/ XLVI/2006 Senatu PW z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu powierzania 

nauczycielom akademickim zaj  ponadwymiarowych 
16 Stanowisko Senatu PW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie kszta cenia w j zyku angielskim na Politechnice 

Warszawskiej 
17 Uchwa a nr 123/ XLVI/2006 Senatu PW z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie projektu edukacyjnego 

Politechniki Warszawskiej „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 
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Politechnice Warszawskiej – rozpocz to kszta cenie studentów na kierunku Zarz dzania i In ynieria 
Produkcji na Wydziale In ynierii Produkcji oraz na mi dzywydzia owych studiach w j zyku 
angielskim Mechanical Engineering. Senat wyrazi  równie  zgod  na utworzenie z dniem 
1 pa dziernika 2007 r. nowych kierunków studiów: In ynieria Biomedyczna na Wydziale 
Mechatroniki i na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych18 oraz Mechatroniki na Wydziale 
Mechatroniki19 i na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych20.

Politechnika Warszawska przyst pi a do nowego programu Erasmus Mundus: European Master 
Programme Optics In Science and Technology (OpSci Tech), koordynowanego przez Wydzia
Mechatroniki. To ju  drugi, po koordynowanym przez Wydzia  Chemiczny programie Materials for 
Energy Storage and Conversion, program Erasmus Mundus realizowany na naszej Uczelni. Komisja 
Europejska przyzna a Politechnice Warszawskiej now  Kart  Uczelni Erasmusa (Erasmus University 
Charter) na lata 2007-2013, co stwarza mo liwo ci dalszego rozszerzania wymiany studenckiej w 
ramach Karty, a tak e uczestnictwa w nowym programie pt. Uczenie si  przez ca e ycie (The Lifelong 
Learning Programme). Rozpocz a si  równie  realizacja programu ATHENS, we wspó pracy z 
kilkoma renomowanymi uczelniami europejskimi. W maju 2007 r. Politechnika Warszawska 
zorganizowa a ogólnowarszawskie obchody 20-lecia programu wymiany studenckiej Erasmus. 

Pa stwowa Komisja Akredytacyjna przyzna a ocen  wyró niaj c  kierunkowi In ynieria
Materia owa oraz pozytywnie oceni a nast puj ce kierunki na Politechnice Warszawskiej: 
Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Elektronika, Mechanika
i Budowa Maszyn oraz Ekonomia. 

Nauka
 Decyzj  Rektora PW 21 uruchomiono drugi konkurs na Uczelniane Programy Badawcze. Do konkursu 
zg oszono 13 nowych wniosków i 8 wniosków o kontynuacj  Programów realizowanych w roku ubieg ym. 
Uczelniana Rada Nauki na podstawie z o onych wniosków oraz publicznej ich prezentacji na Seminarium 
UPB zakwalifikowa a do finansowania 15 Uczelnianych Programów Badawczych na czn  kwot
1.070.000 z . Cztery Programy s  kontynuacj  UPB prowadzonych w roku ubieg ym. 
 Powo any zosta  Pe nomocnik Rektora ds. Centrum Zrównowa onych Systemów Energetycznych 
(w organizacji)22. Centrum ma by  zlokalizowane w budynku by ego Laboratorium Siatkobetonu PW 
przy ul. Bytnara w Warszawie. Opracowano wst pn  koncepcj  funkcjonaln  Centrum i z o ono 
wniosek inwestycyjny do MNiSzW na kompleksow  modernizacj  obiektu.  
 Na zaproszenie Norwegian University of Science and Technology w Trondheim, PW przyst pi a do 
konsorcjum projektu pilota owego UE „SUCCESS” (Searching Unprecedented Cooperations on Climate 
and Energy to Ensure Sustainability), którego celem jest opracowanie modeli wspó pracy i ewentualnego 
dzia ania w ramach European Institute of Technology. Prowadzone s  negocjacje dotycz ce wdro enia
przez Politechnik  Warszawsk  wraz z The School for Renewable Energy Science, Akureyri, Islandia, 
projektu pod tytu em "Profesjonalna wspó praca partnerska pomi dzy Rzeczpospolit  Polsk  a Republik
Islandii w dziedzinie wykorzystania Odnawialnych róde  Energii (O E): kszta cenie na poziomie 
magisterskim, szkolenie zawodowe oraz badania naukowe nad energi  odnawialn ”, na który Komitet 
Steruj cy Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Badawczego przyzna  dofinansowanie w wysoko ci 1,75 mln. euro. 

Na podkre lenie zas uguje bardzo aktywna dzia alno  samorz dowa doktorantów inspirowana i 
koordynowana przez nowo wybran  Rad  Doktorantów PW. Doktoranci zorganizowali Konferencj
Naukowo-Techniczn  „M odzi naukowcy wobec wyzwa  wspó czesnej techniki”, która odby a si  w 
dniach 25-27 wrze nia 2006 r. w GG PW. Z udzia em Rady Doktorantów opracowano Regulamin 

18 Uchwa a nr 144/ XLVI/2007 Senatu PW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uruchomienia kierunku studiów 
na Wydzia ach Mechatroniki i Elektroniki i Technik Informacyjnych 

19 Uchwa a nr 145/ XLVI/2007 Senatu PW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie uruchomienia kierunku studiów 
na Wydziale Mechatroniki 

20 Uchwa a nr 164/ XLVI/2006 Senatu PW z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uruchomienia kierunku studiów 
na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych 

21 Decyzja Rektora PW z dnia 31.01.2007 r. w sprawie og oszenia konkursu na Uczelniane Programy Badawcze 
22 Decyzja Rektora PW z dnia 31.01.2007 r. w sprawie powo ania Pe nomocnika rektora ds. Centrum 

Zrównowa onych Systemów Energetycznych (w organizacji) 
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studiów doktoranckich w PW przyj ty uchwa  Senatu23. Ponadto opracowano dokument pod tytu em 
„Model kszta cenia doktorantów na Politechnice Warszawskiej” b d cy podstaw  debaty na posiedzeniu 
Senatu PW w czerwcu 2007 r. 
 Politechnika Warszawska, jako koordynator przedsi wzi cia, wraz z dwiema uczelniami (UW i 
WAT), czterema instytutami PAN (IF, IChF, IWC i IPPT) oraz dwoma instytutami resortowymi (ITE i 
ITME), przyst pi a do og oszonego przez MNiSzW konkursu na tworzenie du ych centrów naukowo-
badawczych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w priorytecie 2: Infrastruktura 
Badawcza. Opracowany projekt pod tytu em „Centrum Zaawansowanych Materia ów i Technologii” 
(CEZAMAT), w którym oprócz tworz cych Konsorcjum jednostek zewn trznych, bierze udzia  9 
wydzia ów PW, znalaz  si  na pierwszym miejscu tzw. listy indykatywnej du ych projektów 
infrastrukturalnych z zarezerwowan  na jego realizacj  kwot  100 mln euro. Projekt zawiera m.in. 
propozycj  wybudowania budynku CEZAMAT-u. na terenie PW. Równolegle sfinansowana by aby 
modernizacja i doposa enie aparaturowo-sprz towe szeregu laboratoriów na wydzia ach PW. 
Politechnika Warszawska uczestniczy tak e w projekcie „Centrum Bada  Przedklinicznych i 
Technologii” (CePT) koordynowanym przez Akademi  Medyczn . Udzia  9 wydzia ów PW w tym 
projekcie jest planowany na czn  kwot  ok. 50 mln z .
  Od utworzenia Warszawskiego Konsorcjum Naukowego nasza Uczelnia pe ni w nim wiod c  rol ,
koordynuj c m.in. realizacj  projektu „Model funkcjonalny i biznesowy Warszawskiego Parku 
Technologicznego”. W dniu 9.04. 2007 r. w PW odby o si  Seminarium pt. „Park technologiczny – model 
dla Warszawy” z udzia em renomowanych ekspertów z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii i Estonii. 
 Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w przedsi wzi ciach s u cych rodowisku 
naukowemu nie tylko Warszawy, ale równie  ca ego kraju. Mi dzy innymi w dniu 28 marca 2007 r. 
odby o si  w PW seminarium inauguruj ce projekt Cambridge PYTHON wspó finansowany przez 
ambasad  brytyjsk . Projekt dotyczy inkubacji przedsi biorczo ci akademickiej i wspomagania procesu 
przep ywu do gospodarki nowatorskich rozwi za  z zakresu ICT (Information and Communication 
Technology. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego powierzy o Politechnice Warszawskiej 
prowadzenie Punktu Kontaktowego Inicjatywy Technologicznej - jednego z kilku w kraju. 
 Politechnika Warszawska uczestnicz c w tworzeniu Parku Naukowo-Technologicznego Polska-
Wschód w Suwa kach, Mi dzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji, realizuje sw  misj
zarówno dydaktyczn , jak i naukow . Inicjatywy te, a w szczególno ci powo anie Stowarzyszenia 
„Innowacyjna Polska Wschodnia”, w którym uczestnicz  przedstawiciele PW, ma tak e u atwi  w 
najbli szej przysz o ci zaktywizowanie wspó pracy naukowej z naszymi s siadami zza wschodniej 
granicy. Odnotowano znacz cy wzrost wspó pracy z renomowanymi uczelniami zagranicznymi. Bli sze
dane na ten temat s  zawarte w rozdziale 6 Sprawozdania. 

Sprawy studenckie 
Studenci Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2006/2007 prowadzili swoj

dzia alno  we wszystkich istotnych obszarach ycia Uczelni. Tradycyjnie najwa niejsz  rol  odegra
Samorz d Studentów PW, ale warto odnotowa  rosn c  aktywno  Rady Doktorantów PW. Strategi
tej aktywno ci by a kontynuacja i rozwój dotychczasowych projektów i wydarze  w obszarze kultury, 
nauki, sportu i wypoczynku. Najwi kszymi osi gni ciami by y: organizacja i koordynacja Juwenaliów 
Warszawskich 2007, cykl koncertowy Wielka Muzyka w Ma ej Auli, Grudniowy Akademicki 
Przegl d Artystyczny GAPA, Targi Pracy BEST, Targi Kó  Naukowych KONIK. Studenci 
obcokrajowcy wysoko ocenili zorganizowany Tydzie  Sokratesa-Erasmusa. 

W dniu 15 listopada 2006 r., w ramach obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej, odby y si  po 
raz pierwszy wybory Miss PW, a styczniowy bal „Karnavauli” po raz trzeci zintegrowa rodowisko
akademickie Warszawy. Znakomicie rozwija si  i odnosi sukcesy, utworzona w marcu 2007 r.24,
Orkiestra Rozrywkowa PW. Równie m ody Teatr Studencki PW zdobywa uznanie nie tylko na terenie 
naszej Uczelni. Do grona mediów studenckich do czy a telewizja internetowa, transmituj c
najwa niejsze wydarzenia z ycia Politechniki Warszawskiej. 

23 Uchwa a nr 167/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów 
doktoranckich w Politechnice Warszawskiej 

24 Zarz dzenie nr 14 Rektora PW z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie utworzenia Orkiestry Rozrywkowej PW 
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Do rozpatrywania spraw zwi zanych m.in. z Funduszem Pomocy Materialnej dla Studentów i 
Doktorantów, dzia alno ci  naukowo-kulturaln  studentów i doktorantów oraz dotycz cych 
wspó pracy kierownictwa Uczelni ze studentami i doktorantami, powo any zosta  Zespó  ds. 
Studentów i Doktorantów PW25.

Jako element systemu wewn trznej kontroli finansowej, w drodze zarz dzenia Rektora 
wprowadzone zosta y: Regulamin przyznawania wiadcze  pomocy materialnej26 i Zasady 
gospodarowania Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów27 oraz Regulamin 
Funduszu Kulturalno-Wychowawczego studentów PW28.

Sprawy ogólne 
Kontynuowano dzia ania w zakresie spraw dotycz cych organizacji Uczelni, jej gospodarki, 

zatrudnienia, warunków pracy, wiadcze  socjalnych i spraw pracowniczych, wspó pracuj c z 
odpowiednimi komisjami Senatu PW, komisjami rektorskimi i Rektorsko-Zwi zkowym Zespo em ds. 
Pracowniczych. Ponadto, przeprowadzono konkurs na stanowisko Kanclerza PW oraz na stanowisko 
dyrektora Centrum Wspó pracy Mi dzynarodowej i dyrektora Centralnego O rodka Informatyki PW. 

We wspó pracy z Rektorsk  Komisj  ds. Warunków Pracy w PW oraz Inspektoratem BHP 
przygotowano projekty zarz dze  dotycz cych warunków pracy, w tym bada  czynników szkodliwych 
dla zdrowia na stanowiskach pracy29, przyznawania dodatków specjalnych z tytu u warunków 
wykonywania pracy30 i dotycz cych szkole  w zakresie bhp pracowników i doktorantów31 oraz 
studentów i uczestników studiów podyplomowych32. Raport z przeprowadzonego w 2006 r. 
ogólnouczelnianego przegl du warunków pracy w PW, by  przedstawiony cz onkom Senatu na 
posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2007 r., a raport o stanie bezpiecze stwa w Uczelni – na posiedzeniu w 
dniu 25 kwietnia 2007 r.  

Senat PW uchwali  Regulamin przyznawania nagród Rektora PW dla nauczycieli akademickich33.
Wprowadzone zosta y specjalne nagrody indywidualne, nazywane Nagrod  Naukow  Politechniki 
Warszawskiej, po jednej w kategoriach: za wybitne publikacje naukowe i za szczególne osi gni cia
uwie czone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki. Szczegó owy tryb 
post powania w sprawie przyznawania nagród okre lono w drodze zarz dzenia34. Decyzjami Senatu35 i 
Rektora36 uregulowane te  zosta y, zgodnie z wymaganiami ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym, 
sprawy urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich. Ponadto, zgodnie z wymaganiami ustawy 

25 Decyzja Rektora PW z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie powo ania Zespo u ds. Studentów i Doktorantów PW 
26 Zarz dzenie nr 29 Rektora PW z dnia 22 wrze nia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania 

wysoko ci, przyznawania i wyp acania wiadcze  pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW (ze 
zmiana wprowadzona zarz dzeniem nr 35 Rektora PW z dnia 10 lipca 2007 r.) 

27 Zarz dzenie nr 23 Rektora PW z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie Zasad gospodarowania Funduszem Pomocy 
Materialnej dla Studentów i Doktorantów PW 

28 Zarz dzenie nr 37 Rektora PW z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu 
Kulturalno-Wychowawczego studentów PW 

29 Zarz dzenie nr 31 Rektora PW z dnia 19 pa dziernika 2006 r. w sprawie bada  i pomiarów czynników 
szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy 

30 Zarz dzenie nr 15 Rektora PW z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie przyznawania dodatków specjalnych z 
tytu u warunków wykonywania pracy 

31 Zarz dzenie nr 26 Rektora PW z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkolen w 
zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników i doktorantów PW 

32 Zarz dzenie nr 31 Rektora PW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie szkole  z zakresu bezpiecze stwa i 
higieny pracy studentów i uczestników studiów podyplomowych PW 

33 Uchwa a nr 166/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora PW 
dla nauczycieli akademickich

34 Zarz dzenie nr 21 Rektora PW z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania przy 
przyznawaniu nagród Rektora dla nauczycieli akademickich PW oraz ustalenia wzorów odpowiednich 
wniosków i dyplomów 

35 Uchwa a nr 136/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie trybu udzielania nauczycielom akademickim 
urlopu wypoczynkowego

36 Zarz dzenie nr 9 Rektora PW z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie dokumentacji urlopów wypoczynkowych 
pracowników PW 
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Senat okre li  kryteria udzielania zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenia 
dzia alno ci gospodarczej37. Tryb sk adania wniosków w tej sprawie Rektor okre li  w zarz dzeniu38.

W ramach prac Rektorsko Zwi zkowego Zespo u ds. Pracowniczych, uzgodniono tre  Regulaminu 
zwi kszania wynagrodze  pracowników PW, który nast pnie zosta  przyj ty przez Senat39. W zwi zku z 
t  uchwa , po og oszeniu zmian w odpowiednim rozporz dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wy szego, Rektor wyda  zarz dzenie w sprawie trybu post powania przy przyznawaniu pracownikom 
PW zwi kszonego wynagrodzenia40. Ponadto, podpisane zosta o Porozumienie Rektora z uczelnianymi 
organizacjami zwi zkowymi w sprawie realizacji w 2007 r. Programu Pracowniczego. Kolejny raz 
przeprowadzono akcj  dodatkowych bada  medycznych dla pracowników i studentów Politechniki 
Warszawskiej, bada  finansowanych z bud etu Uczelni, a przedstawionych szczegó owo w rozdziale 2 
Sprawozdania. W marcu 2007 r. zwi zki zawodowe NSZZ „Solidarno ” i ZNP zorganizowa y wybory 
wydzia owych spo ecznych inspektorów pracy i Uczelnianego Spo ecznego Inspektora Pracy. 

Zgodnie z decyzj  Rektora41 w Uczelni przeprowadzono waloryzacje wynagrodze  wszystkich 
pracowników. W zakresie nadzoru nad gospodark  Uczelni monitorowano stan realizacji bud etu
jednostek organizacyjnych. W tej sprawie drog  elektroniczn  s  przekazywane kierownictwu Uczelni 
i cz onkom Senackiej Komisji ds. Mienia i Finansów comiesi czne raporty o wykonaniu bud etu.

Spe niaj c wymagania statutowe, Senat okre li  kryteria i tryb oceny funkcjonowania 
administracji Uczelni42, a Rektor ustali  harmonogram przeprowadzenia tej oceny43. 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.  

Na pocz tku 2007 r. wiele osób w Uczelni by o zaanga owanych w akcji sk adania44, a pó niej 
zwrotu45 o wiadcze  lustracyjnych. 

Szko a Nauk Technicznych i Spo ecznych w P ocku
Szko a Nauk Technicznych i Spo ecznych w P ocku w roku akademickim 2006/2007 kontynuowa a

dzia alno  dydaktyczn  i naukowo-badawcz  zgodnie z przyj tymi wcze niej za o eniami.  
W tym roku Szko a obchodzi a 40-lecie swojej dzia alno ci. Patronat nad uroczysto ciami 

jubileuszu obj  Rektor PW. W tym e roku akademickim Szko a wyda a 10-tysi czny dyplom 
uko czenia studiów.

Rozwin a si  wspó praca naukowa krajowa i zagraniczna, zw aszcza z aktywnym udzia em 
Centrum Doskona o ci CERED. Poszerzony zosta  zakres wspó pracy z jednostkami administracyjnymi 
i gospodarczymi subregionu p ockiego, w tym szczególnie z PKN ORLEN, Basell Orlen Polyolefins i 
P ockim Parkiem Przemys owo-Technologicznym. Wspó praca ta dotyczy a zarówno kszta cenia kadr 
wysokokwalifikownych dla potrzeb tych podmiotów gospodarczych, jak i prac naukowo-badawczych i 
wdro eniowych. Przeprowadzono prace przygotowawcze do budowy du ego kompleksu 

37 Uchwa a nr 13/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 25 pa dziernika 2006 r. w sprawie kryteriów udzielania przez Rektora lub 
w a ciwy organ kolegialny Uczelni zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej

38 Zarz dzenie nr 34 Rektora PW z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie trybu zawiadamiania o podj ciu przez 
nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia lub dzia alno ci gospodarczej oraz trybu sk adania 
wniosku o udzielenia nauczycielowi akademickiemu zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub 
dzia alno ci gospodarczej 

39 Uchwa a nr 131/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 25 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwi kszania
wynagrodze  pracowników Politechniki Warszawskiej

40 Zarz dzenie nr 28 Rektora PW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie trybu post powania przy przyznawaniu pracownikom 
PW zwi kszonego wynagrodzenia

41 Decyzja Rektora PW z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie zasad waloryzacji wynagrodze  w Politechnice 
Warszawskiej od 1 czerwca 2007 r. 

42 Uchwa a nr 206/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania 
administracji Uczelni w kadencji 2005/2008 oraz powo ania Senackiego Zespo u ds. Oceny Funkcjonowania Administracji

43 Decyzja Rektora PW z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia oceny 
funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 2005-2008 

44 Zarz dzenie nr 16 Rektora PW z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie szczegó owego trybu post powania przy 
sk adaniu o wiadcze  lustracyjnych 

45 Zarz dzenie nr 24 Rektora PW z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie zwrotu o wiadcze  lustracyjnych. 
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laboratoryjnego wspólnie z P ockim Parkiem Przemys owo-Technologicznym, z za o eniem 
sfinansowania tego przedsi wzi cia ze rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

Zgodnie z uprawnieniami wynikaj cym z ustawy - Prawo o szkolnictwie wy szym zosta y
przygotowane do uruchomienia od roku akademickiego 2007/2008 studia doktoranckie w dyscyplinach 
budownictwo oraz budowa i eksploatacja maszyn.  

Kontynuowano dzia ania w zakresie rozwoju bazy materialnej, w tym unowocze nienia
laboratoriów badawczych i dydaktycznych.  

Administracja centralna 
 W okresie sprawozdawczym nast pi a zmiana na stanowisku Kanclerza i dzia ania administracji 
centralnej nale y rozpatrywa  w podziale na trzy okresy. W okresie od dnia 1.09.2006 r. do dnia 
22.03.2007 r. Kanclerzem PW by  dr in . S awomir Nowak i zadaniami priorytetowymi dla Uczelni 
by y: 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), modernizacja systemu telekomunikacyjnego w Uczelni, informatyzacja Uczelni, 
pozyskiwanie rodków na inwestycje ze róde  zewn trznych, w tym rodków strukturalnych UE. 

Od dnia 27 marca 2007 r. do 9 maja 2007 r. pe ni cym obowi zki Kanclerza PW by  dr in .
Krzysztof Dziedzic - Zast pca Kanclerza ds. Dzielno ci Podstawowej. W tym okresie ukonstytuowane 
zosta y zespo y wdro eniowe dla nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagaj cego 
Zarz dzanie Uczelni . Przygotowano, po konsultacjach z Samorz dem Studentów PW, plan remontów 
w domach studenckich finansowanych z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. 
Opracowano program zagospodarowania nieruchomo ci, które z uwagi na przestarza e technologie czy 
te  utrat  funkcjonalno ci nie spe nia y ju  oczekiwa  u ytkowników. Dwie z nich, którymi zaj to si  w 
pierwszym rz dzie s : dawna Baza Transportowa na ulicy Woronicza 35 oraz Sto ówka PW.

Od dnia 10 maja do 31 sierpnia 2007 r. Kanclerzem PW by  dr in . Andrzej Witczak. Szczegó owy
opis realizowanych dzia a  administracji centralnej zawarto w rozdziale 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 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 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. 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 
Wydzia  Geodezji i Kartografii prof. nzw. dr hab. in . Krystyna Czarnecka 
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
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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 . Zbigniew Florja czyk 
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 Ekonomicznych i Spo ecznych prof. dr hab. Józef Stawicki 
Kolegium Nauk Spo ecznych i Administracji prof. dr  hab. Ulrich Schrade 

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 in . 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  

PRZEDSTAWICIEL DOKTORANTÓW  

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

mgr in . Rafa  Ruzik mgr in . Rafa  Ruzik 
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PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW 

do 23 stycznia 2007 r. od 24 stycznia 2007 r. 

Przewodnicz cy Samorz du Studentów PW Dariusz Ko oda Micha  Gajda 
Przewod. Komisji Domów Studenckich Przemys aw Nowakowski ukasz Michalak 
Przewod. Komisji Dydaktycznej Karol W sik Karol W sik
Przewod.  Komisji Finansowo-Gospodarczej Jerzy Kocerka Krzysztof Baczewski 
Przewodnicz cy Komisja Kultury Kinga W zka Dzianis Kashko 
Przewodnicz cy Komisji Socjalnej in . Mariusz Tokarski Anna Ciruk 
Przewodnicz cy Komisji Sportu i Turystyki Ma gorzata Pracz Krzysztof Baranowski 
Przewodnicz cy Komisji Zagranicznej Marta Jezierska Joanna Dobek 
Wolny senator  Joanna Dobek Adam Borowski-Dobrowolski
Wolny senator S awomir Kwasiborski Konrad Dzik 
Wolny senator Konrad Muszy ski Pawe  Izdebski 
Wolny senator Micha  Tetelewski Micha  K ósek 
Wolny senator Krzysztof Zwoli ski Monika Krasi ska

OSOBY UCZESTNICE W POSIEDZENIACH SENATU Z G OSEM DORADCZYM 
Kanclerz  dr in . S awomir Nowak          (do 22.03.2007 r.) 
p.o. Kanclerz  dr in . Krzysztof Dziedzic       (od 27.03.2007 r.) 
Kanclerz dr in . Andrzej Witczak           (od 10.05.2007 r.) 
Kwestor mgr Jadwiga Bajkowska 
Dyrektor Biblioteki G ównej mgr Jolanta St pniak
Przedstawiciel NSZZ „Solidarno ” dr Zygmunt Trzaska Durski 
Przedstawiciel ZNP dr in . Zdzis aw Ga kowski 
Audytor wewn trzny mgr in . Marek Gutkowski 

KOMISJE SENACKIE  
(stan na dzie  30 czerwca 2007 r.) 

Senacka Komisja do spraw Etyki Zawodowej 

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

Cz onkowie Senatu  
prof. dr hab. in . 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  

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  
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dr Irena Bielecka   Adam Borowski-Dobrowolski  - student 
dr in . Bogdan Jasi ski Pawe  Izdebski – student 

Osoby spoza Senatu 
prof. nzw. dr hab. in . Jacek Czajewski prof. nzw. 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 Dzik  - student  
prof. dr hab. in . Józef Modelski  Krzysztof Baranowski -  student 
prof. dr hab. in . Tadeusz Pa ko    

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

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 . Zbigniew Florja czyk  prof. dr hab. Ulrich Schrade 
prof. dr hab. Stanis aw Janeczko dr in . Janusz Sobieszcza ski
prof. dr hab. in . Marcin Leonowicz Monika Krasi ska -  studentka 
prof. dr hab. in . Tadeusz Pa ko Karol W sik -  student

Osoby spoza Senatu 
prof. dr hab. in . Roman Doma ski  prof. nzw. dr hab. in . Wojciech Wawrzy ski 
prof. dr hab. in . Tomasz Lewi ski prof. nzw. dr hab. in . Wies aw Winiecki 
prof. dr hab. in . Maria ebkowska  prof. dr hab. in . Wojciech agan
prof. dr hab. in . Barbara Pacewska  mgr in . Maciej Szwast – doktorant
mgr Anna Tonakiewicz  

Senacka Komisja do spraw Organizacji Uczelni 

Przewodnicz cy:  prof. dr hab. in . Bogdan Galwas 

Cz onkowie Senatu 
dr in . Jerzy Barczyk dr in . Jerzy Wyborski 
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mgr in . Tadeusz Byczot prof. dr hab. in . Henryk Zobel 
prof. nzw. dr hab. in . Zbigniew Kledy ski Krzysztof Baczewski – student  
prof. nzw. dr hab. in . Tadeusz Krupa Micha  Gajda – student  
prof. dr hab. in . Janusz Lewandowski Anna Ciruk - studentka 
dr in . Zdzis aw M cze ski Pawe  Izdebski - student 
mgr in . Stefan Przekopiak Dzianis Kashko - student 
prof. dr hab. in . Stanis aw Wincenciak ukasz Michalak - student 
dr in . Zbigniew Wrzesi ski  

Osoby spoza Senatu 
prof. nzw. dr hab. Leszek Adamowicz prof. nzw. dr hab. Eugeniusz Sobczak 
dr in . Jerzy Bielanik prof. dr hab. in . Henryk Supronowicz 
prof. nzw. dr in . Zygmunt Hofman dr in . Boles aw Szoma ski 
prof. dr hab. in . Jerzy Kurek prof. dr hab. in . Eugeniusz Toczy owski 
prof. dr hab. in . Krzysztof Patorski mgr Jacek Trojanowski 
prof. nzw. dr hab. in . Albert Podgórski dr in . Zbigniew Turowski 
mgr in . Tadeusz Popo czyk prof. dr hab. in . Tadeusz Wierzcho
prof. dr hab. in . Stanis aw Radkowski mgr in . Mariusz Klimczak – doktorant

Senacka Komisja do spraw Mienia i Finansów 

Przewodnicz cy:  prof. dr hab. in . Jan Szlagowski

Cz onkowie Senatu
prof. dr hab. in . Jerzy Bajkowski  Krystyna Sobieska  
mgr in . Tadeusz Byczot   mgr Danuta So tyska 
prof. dr hab. in . Andrzej Chudzikiewicz prof. nzw. dr hab. in . Jerzy Szaw owski   
mgr in . Henryk G barski prof. dr hab. in . Stanis aw Wincenciak   
prof. dr hab. in . Grzegorz Jemielita dr in . Jerzy Wyborski 
prof. nzw. dr hab. Miros aw Karpierz prof. dr hab. in . Janusz Zieli ski
prof. nzw. dr hab. in . Zbigniew Kledy ski mgr in . Rafa  Ruzik – doktorant  
prof. nzw. dr hab. in . Tadeusz Krupa  Krzysztof Baczewski - student 
prof. dr hab. in . Janusz Lewandowski Anna Ciruk – studentka 
prof. nzw. dr hab. in . Krzysztof Lewenstein Konrad Dzik - student 
prof. dr hab. in . Zbigniew Lonc Micha  Gajda - student 
mgr Zofia Milcarz Micha  K ósek - student 
mgr in . Stefan Przekopiak ukasz Michalak - student 

Osoby spoza Senatu  
mgr in . Stanis aw Dragan prof. nzw. dr hab. in . Andrzej Sporzy ski  
dr in . Sergiusz Dzierzgowski  mgr Jolanta St pniak  
prof. nzw. dr hab. in . Wies aw Kietli ski prof. nzw. dr in . Stefan Westrych  
Gra yna Maciejko prof. nzw. dr hab. in . Krzysztof Zaremba 
prof. nzw. dr hab. in . Eugeniusz Molga  

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 Monika Krasi ska - studentka
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dr in . Teresa Ostrowska   Krzysztof Baranowski – student
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 Bajkowski prof. dr hab. Józef Stawicki 
prof. dr hab. in . Jerzy Ba dyga dr in . Dariusz Turlej 
prof. dr hab. Stanis aw Janeczko Dzianis Kashko - student 
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 . Katarzyna Piaskowska - doktorantka 
prof. nzw. dr hab. Zbigniew Lozia   

Kapitu a Medalu Politechniki Warszawskiej

prof. dr in . W adys aw Findeisen  - przewodnicz cy 
prof. dr hab. in . Krzysztof Kasiura  - sekretarz 
prof. dr in . Stanis aw Bolkowski. 
prof. dr hab. in . Marek Dietrich 
prof. dr in . Andrzej Gomuli ski
prof. dr hab. in . Maciej W adys aw Grabski 
prof. dr hab. in . Romuald Jó wicki 

Kapitu a Medalu M odego Uczonego 

prof. nzw.dr hab. Leszek Adamowicz 
prof. dr hab. Stanis aw Janeczko 
prof. dr hab. in . Roman Morawski 
prof. dr hab. in . Andrzej Tylikowski 
prof. dr hab. in . Janusz Zieli ski

Komisje dyscyplinarne 

Przewodnicz cy Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli 
Akademickich 

prof. dr hab. in . Marek ochowski
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Przewodnicz cy Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i 
Doktorantów dr in . Marek Poncyliusz 

Przewodnicz cy Odwo awczej Komisji Dyscyplinarnej ds. 
Studentów i Doktorantów prof. dr hab. in . Janusz Mazur 

Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich dr Wojciech Nosek 
Przewodnicz cy Zespo u Rzeczników Dyscyplinarnych ds. 
Studentów 

dr in . Micha  Urba ski

Wa niejsze tematy obrad Senatu 

W okresie sprawozdawczym Senat PW odby  10 zwyczajnych posiedze  w pe nym sk adzie i 
uczestniczy  w inauguracji roku akademickiego 2006/2007 (w dniu 2 pa dziernika 2006 r.). Ponadto, 
Senat PW w sk adzie: Rektor, prorektorzy, dziekani i dyrektorzy kolegiów, uczestniczy  w 
nast puj cych uroczysto ciach: 

1) w Dniu Politechniki Warszawskiej - 15 listopada 2007 r. - promocje doktorskie, wr czenie
Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalu Politechniki Warszawskiej; 

2) w dniu 7 marca 2007 r. - promocje doktorskie i habilitacyjne, wr czenie Medalu Politechniki 
Warszawskiej oraz dyplomów za najlepsz  prac  magistersk  i doktorsk  zg oszon  do X konkursu o 
stypendium Fiata;  

3) w dniu 26 czerwca 2007 r. - promocje doktorskie i habilitacyjne, wr czenie odznacze
pa stwowych oraz nagród w Konkursie Siemensa. 

W tym czasie Senat przyj  117 uchwa  i 4 stanowiska w sprawie: 
kszta cenia w j zyku angielskim w Politechnice Warszawskiej, 
nadawania stopnia naukowego doktora w przypadku wspó pracy z innymi uczelniami, 
rozwoju w Politechnice Warszawskiej kszta cenia i bada  naukowych w zakresie biotechnologii, 
zasad i kryteriów zatrudniania w Politechnice Warszawskiej pracowników dydaktycznych na 
stanowisku docenta. 

Do wa niejszych tematów obrad Senatu w okresie sprawozdawczym nale a y: 

Utworzenie Szko y Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materia owych i uchwalenie jej 
Regulaminu, 
Przyj cie za o e  do Systemu Zapewnienia Jako ci Kszta cenia w Politechnice Warszawskiej, 
Przyj cie Regulaminu studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej, 
Przyj cie zasad i trybu powierzania nauczycielom akademickim zaj  ponadwymiarowych, 
Przyj cie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, 
Przyj cie Regulaminu zwi kszania wynagrodze  pracownikom PW, 
Uruchomienie w Politechnice Warszawskiej „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, 
Ustanowienie Medalu M odego Uczonego,  
Ustanowienie Medalu Wydzia u In ynierii L dowej,
Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia w roku akademickim 2008/2009, 
Powo anie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. 
Doktorantów, 
Sprawy zwi zane z uchwa ami bud etowymi na rok 2006 i 2007, 
Zasady podzia u dotacji na dzia alno  dydaktyczn  w 2007 r., 
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2006 i przeznaczenia zysku netto za rok 2006, 
Zasady podzia u dotacji na badania w asne, 
Przyj cie uchwa y w sprawie kryteriów i trybu oceny funkcjonowania administracji PW w kadencji 
2005-2008
Zmiany organizacyjne na Wydziale In ynierii rodowiska oraz na Wydziale Geodezji i Kartografii. 
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1.3. KOMISJE REKTORSKIE, ZESPO Y ZADANIOWE I PE NOMOCNICY REKTORA 

KOMISJE REKTORSKIE   

Komisja Rektorska do spraw: Przewodnicz cy

Akademickiej S u by Zdrowia prof. dr in . Eugeniusz Ratajczyk 
Modernizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. in . Henryk Zobel 
Nagród i Odznacze prof. nzw. dr hab. in . Miros aw Mojski 
Nauki i Aparatury Naukowo-Badawczej prof. dr hab. in . Tadeusz Pa ko
Bezpiecze stwa w Politechnice Warszawskiej prof. dr hab. in . Andrzej Chudzikiewicz 

Rozwoju Podstawowej Bazy Materialnej Uczelni Rektor PW
prof. dr hab. in . W odzimierz Kurnik 

Warunków Pracy w Politechnice Warszawskiej prof. nzw. dr hab. in . Danuta Jasi ska-
Choroma ska 

Zak adowego Funduszu wiadcze  Socjalnych prof. nzw. dr hab. in . Danuta Sado 

 ZESPO Y ZADANIOWE 
Przewodnicz cy

Komitet Steruj cy ds. Wdro enia w Uczelni 
Zintegrowanego Informatycznego Systemu 
Wspomagania Zarz dzania Uczelni

Prorektor ds. Nauki 
prof. dr hab. in . Tadeusz Kulik 

Rektorsko - Zwi zkowy Zespó  ds. 
Pracowniczych  

Prorektor ds. Ogólnych  
prof. nzw. dr hab. in . Roman Gawro ski 

Zespó  Zadaniowy ds. opracowania i wdro enia
Systemu Zapewnienia Jako ci Kszta cenia w PW prof. dr hab. Bohdan Macukow 

Zespó  ds. Studentów i Doktorantów Prorektor ds. Studenckich 
prof. nzw. dr hab. in  Andrzej Jakubiak

NIEFORMALNE ZESPO Y DORADCZE DZIA AJ CE POD PRZEWODNICTWEM REKTORA 

• Kolegium Rektorskie, 
• Kolegium Dziekanów, 
• Kolegium Przewodnicz cych Senackich Komisji. 

Pe nomocnicy Rektora do spraw: 

Jako ci Kszta cenia i Akredytacji prof. dr hab. Bohdan Macukow 
Nowych Form i Technologii Kszta cenia prof. dr hab. in . Remigiusz Rak 
Ochrony Informacji Niejawnych  mgr in . Wojciech Zabierza ski 
Osób Niepe nosprawnych dr in . Dariusz Radomski 
Rekrutacji na Studia dr in . Bohdan Utrysko 
Realizacji Przedsi wzi cia Centrum Fotowoltaiki prof. dr hab. in . Jan Szmidt 
Studiów w J zyku Angielskim prof. dr hab. in . Teresa Zieli ska 
Systemu Zarz dzania Jako ci  w Administracji mgr in . Andrzej Bry a
Uczelnianej Oferty Studiów Zaawansowanych  prof. dr hab. Stanis aw Janeczko  
Walki z Uzale nieniami dr in . Andrzej Pachuta 
Wdra ania Procesu Bolo skiego prof. dr hab. in . Andrzej Kra niewski 
Centrum Zrównowa onych Systemów Energetycznych 
(w organizacji) dr in . Roman Babut 
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W okresie sprawozdawczym Rektor powo a  nast puj ce rady: 
Rada Programowa O rodka Kszta cenia na Odleg o  OKNO PW, 
Rada Studium J zyków Obcych, 
Uczelniana Rada ds. Jako ci Kszta cenia, 
Rada Naukowa Wydawnictwa „Prace Naukowe PW Seria Architektura”. 

Rektor wyda  nast puj ce przepisy wewn trzne:
- 47 zarz dze ,
- 52 pisemnych i rejestrowanych decyzji,
-   8 pism okólnych.

         
1.4. ZMIANY ORGANIZACYJNE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

Senat PW wyrazi  zgod  na dokonanie nast puj cych zmian organizacyjnych: 
Na Wydziale Chemicznym zniesiono:

   Zak ad Katalizy i Technologii Organicznej, 
   Zak ad Katalizy Homogennej i Chemii Metaloorganicznej, 

a utworzono: 
   Zak ad Katalizy i Chemii Metaloorganicznej.

Na Wydziale In ynierii rodowiska, z dniem 1 wrze nia 2007 r.: 
- w Instytucie Systemów In ynierii rodowiska zniesione zostan :

Zak ad Chemii rodowiska,  
Zak ad Zastosowa  Metod Matematycznych, 
Zak ad Gospodarki Wodnej i Hydrologii,  
Zak ad Meteorologii i Ochrony Atmosfery, 
Zak ad Ochrony rodowiska Miejskiego,  

a utworzony: 
  Zak ad Informatyki i Bada  Jako ci rodowiska, 
  Zak ad Ochrony i Kszta towania rodowiska 

oraz zmieniona zostanie nazwa Zak adu Biologii rodowiska na Zak ad Biologii. 

- w Instytucie Zaopatrzenia w Wod  i Budownictwa Wodnego zniesione zostan :
  Zak ad Budownictwa Wodnego, 
  Zak ad Hydrauliki, 

a utworzony: 
Zak ad Budownictwa Wodnego i Hydrauliki 

oraz zmieniona zostanie nazwa Zak adu Zaopatrzenia w Wod  i Oczyszczania cieków na Zak ad
Zaopatrzenia w Wod  i Odprowadzania cieków. 

- w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji zniesione zostan :
  Zak ad Ciep ownictwa, 
  Zak ad In ynierii Gazownictwa, 
  Zak ad Ogrzewnictwa, 
  Zak ad Wentylacji i Klimatyzacji 

a utworzony: 
 Zak ad Systemów Ciep owniczych i Gazowniczych, 
Zak ad Klimatyzacji i Ogrzewnictwa 

Z dniem 31.12.2007 r. zniesione zostan :
  Instytut Systemów In ynierii rodowiska, 
  Instytut Zaopatrzenia w Wod  i Budownictwa Wodnego, 
  Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji, 

a zak ady wchodz ce w sk ad znoszonych instytutów pozostan  zak adami wydzia owymi. 
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Na Wydziale Geodezji i Kartografii, z dniem 1 pa dziernika 2007 r.: 
-  w Instytucie Fotogrametrii i Kartografii nazwa Zak adu Fotogrametrii zostanie zmieniona na Zak ad

Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, 
- w Instytucie Geodezji Gospodarczej zniesione zostan :

Zak ad Geodezyjnych Pomiarów Szczegó owych,  
Zak ad Geodezji In ynieryjno-Przemys owej, a utworzony:  

Zak ad Geodezji In ynieryjnej i Pomiarów Szczegó owych,  
ponadto nazwa Zak adu Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomo ciami zostanie zmieniona na 
Zak ad Katastru i Gospodarki Nieruchomo ciami a nazwa Zak adu Gleboznawstwa i Ochrony 
Gruntów zmieniona na Zak ad Gospodarki Przestrzennej i Nauki o rodowisku Przyrodniczym, 

Z dniem 1 stycznia 2008 r. nast pi zniesienie: 
Instytutu Geodezji Wy szej i Astronomii Geodezyjnej i utworzenie Zak adu Geodezji i 
Astronomii Geodezyjnej, 
Instytutu Fotogrametrii i Kartografii, 
Instytutu Geodezji Gospodarczej wraz z Zak adem Geodezji w Budownictwie Podziemnym i 
Górnictwie, a 

Zak ad Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Zak ad Kartografii, Zak ad
Geodezji In ynieryjnej i Pomiarów Szczegó owych, Zak ad Katastru i Gospodarki Nieruchomo ciami 
oraz Zak ad Gospodarki Przestrzennej i Nauki o rodowisku Przyrodniczym b d  zak adami 
wydzia owymi. 

Pomniki, tablice i nazwy audytoriów 

15 listopada 2006 r. – w Dniu Politechniki Warszawskiej - w Gmachu In ynierii L dowej
ods oni ta zosta a tablica po wi cona pami ci prof. Witolda Nowackiego. 
25 kwietnia 2007 r. Senat przyj  uchwa  w sprawie uzupe nienia tablicy informacyjnej przy 
pomniku po wi conym udzia owi profesorów PW w akcji V1 i V2.

1.5. WA NIEJSZE WYDARZENIA I OSI GNI CIA W DRUGIM ROKU KADENCJI 2005 - 2008 

Inauguracja roku akademickiego odby a si  2 pa dziernika 2006 r. w Du ej Auli w Gmachu 
G ównym Politechniki Warszawskiej. Poprzedzi a j  Msza wi ta odprawiona w ko ciele Naj wi tszego 
Zbawiciela przez ksi dza kardyna a Józefa Glempa, Prymasa Polski. 

Inauguracj  u wietnili swoj  obecno ci  mi dzy innymi: Ksi dz Józef Kardyna  Glemp, Prymas 
Polski, spo eczny doradca prezydenta RP, prof. Micha  Kleiber oraz kapelan rodzin katy skich, ksi dz
pra at Zdzis aw Jastrz biec Peszkowski. Przybyli równie  rektorzy publicznych i niektórych 
niepublicznych uczelni warszawskich i pozawarszawskich.  

Wyk ad inauguracyjny pt. „Wspó czesne wyzwania fotoniki – rola naukowca i innowatora” 
wyg osi a prof. dr hab. in . Ma gorzata Kujawi ska.

Wa niejsze wydarzenia w porz dku chronologicznym 

3 wrze nia 2006 r. – w Du ej Auli PW - Gala Dinner Miss Word 2006 zorganizowana przez Biuro 
Promocji Miasta Warszawy. 
22-23 wrze nia 2006 r. w Gmachu G ównym PW - Salon Maturzystów „PERSPEKTYWY 2006”. 
25-28 wrze nia 2006 r. – I Konferencja Naukowo-Techniczna Doktorantów i M odych Naukowców. 
6 pa dziernika 2006 r. – obchody jubileuszu 55-lecia istnienia Wydzia u Elektroniki i Technik 
Informacyjnych. 
17-18 pa dziernika 2006 r. – Targi Kó  Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK 2006. 
23-25 pa dziernika 2006 r. - konferencja „NAUKA DLA INNOWACJI” zorganizowana przez 
Centrum Innowacji NOT oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego.
28 pa dziernika 2006 r. – w Ma ej Auli V Zjazd Absolwentów Wydzia u Mechanicznego PW 
immatrykulowanych w latach 1945 - 1947. 
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8-10 listopada 2006 r. – XIII Krajowe Targi Ksi ki Akademickiej ATENA 2006. 
15 listopada 2006 r. – DZIE  POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ: 

- Sala Senatu – otwarcie wystawy „Politechnika Warszawska – 15 listopada 1915 r.”
- Aula Gmachu Fizyki – seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i 

Przyjació  PW „Rola stowarzysze  absolwenckich w integracji rodowiska uczelnianego i w 
budowaniu wizerunku Uczelni” oraz uroczyste posiedzenie Senatu po czone z wr czeniem 
Medalu PW i wr czeniem przez prof. Sewery skiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego,
Medali Komisji Edukacji Narodowej. 

- stadion „Syrenka” i Pole Mokotowskie – bieg o puchar Rektora PW. 
- Du a Aula – wybory Miss Politechniki Warszawskiej. 
24 listopada 2006 r. –  Gmach G ówny PW - V Kongres Technologiczny. 
28-29 listopada 2006 r. – Du a Aula – Targi Stypendiów Zagranicznych. 
2 grudnia 2006 r. – CKS PW „Stodo a” – koncert z okazji 50-lecia klubu studenckiego „Stodo a”. 
18 grudnia 2006 r – w kru gankach Du ej Auli - wystawa zdj  satelitarnych zatytu owana 
„TELEDETEKCJA – NAUKA CZY SZTUKA?”. 
19 grudnia 2006 r. – fina  kolejnej edycji GAPA – Grudniowy Akademicki Przegl d Artystyczny. 
21 lutego 2007 r. – w Ma ej Auli - spotkanie Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz
z przedstawicielami Warszawskiego Parku Technologicznego i Warszawskiego Konsorcjum 
Naukowego. 
19-20 stycznia 2007 r. – Wydzia  Elektroniki i Technik Informacyjnych - XIX Sympozjum M odych 
Naukowców IEEE- SPIE „Fotonika i In ynieria Sieci Web, Elektronika dla Eksperymentów Fizyki 
Wysokich Energii”. 
7 lutego 2007 r. – Du a Aula GG PW – otwarcie wystawy fotografii Grzegorza Tuszy skiego, 
studenta Wydzia u MEiL, pt.: „Na lotnisku i w powietrzu”.
26-27 lutego 2007 r. – w Sali Senatu - konferencja polsko-singapurska.
1 marca 2007 r. – rozpocz  dzia alno  U3W (Uniwersytet Trzeciego Wieku), wyk ad
inauguracyjny „Iluminacja obiektów architektury” wyg osi  prof. W. agan. 
5 marca 2007 r. – w Muzeum PW –  otwarcie wystawy „Izolatory wczoraj i dzi ”.
9 marca 2007 r. – Ma a Aula – konferencja PARK TECHNOLOGICZNY. MODEL DLA 
WARSZAWY inauguruj ca projekt „Model funkcjonalny i biznesowy Warszawskiego Parku 
Technologicznego”.
13 marca 2007 r. – spotkanie przedstawicieli trzech uczelni – Politechniki Warszawskiej, 
Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu w celu reaktywowania 
Fundacji Smoguleckiej. 
17-18 marca 2007 r. – „Drzwi Otwarte na PW”. 
26 marca 2007 r. – Ma a Aula – Targi Pracy i Warsztaty Karier MBA Career Fair 2007 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Szko y Biznesu. 
28 marca 2007 r. – Ma a Aula PW - inauguracja projektu Cambridge PYTHON „Od pomys u do 
pieni dzy”.  
17-18 kwietnia 2007 r. – w Du ej Auli - XIV In ynierskie Targi Pracy „Praca dla in yniera”. 
28 kwietnia 2007 r. - I edycja Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich "Vivat Academia".
14 maja 2007 r. – Szko a Nauk Technicznych i Spo ecznych w P ocku - uroczysto ci zwi zane z 40-
t  rocznica powo ania Filii Politechniki Warszawskiej w P ocku.
15-19 maja 2007 r. – Juwenalia 2007. 
18 maja 2007 – obchody wiatowego Spo ecze stwa Informacyjnego, wyst py Zespo u Pie ni i 
Ta ca PW. 
12-13 czerwca 2007 r. w Du ej Auli – prezentacja 15 najbardziej znanych uczelni chi skich. 
28-31 sierpnia 2007 r. z inicjatywy Rektora PW prof. W odzimierza Kurnika, jako 
przewodnicz cego Oddzia u Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i 
Stosowanej, w GG PW odby  si  I Kongres Mechaniki Polskiej. 
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Seminarium Uczelniane 
W ramach Seminarium Uczelnianego w okresie sprawozdawczym wyg oszono nast puj ce 

referaty:  
22 listopada 2006 r. – Standardy kszta cenia – stan i perspektywy – prof. dr hab. in . Józef Lubacz, 
6 grudnia 2006 r. – Nierzetelno  naukowa w Polsce – co z ni  robi  – dr n. med. Marek Wro ski,
7 marca 2007 r. – System transferu technologii w Politechnice Warszawskiej – prof. dr hab. in .
Ma gorzata Kujawi ska.  

Konwersatorium Politechniki Warszawskiej: „Osi gni cia nauki i techniki - kierunki rozwoju i metody” 

W okresie sprawozdawczym w ramach Konwersatorium wyg oszono nast puj ce wyk ady: 
19 pa dziernika 2006 r.  – Wspomaganie decyzji oparte na  wiedzy odkrytej z danych - prof. 
dr hab. Roman S owi ski z Politechniki Pozna skiej,
16 listopada 2006 r. – Wieloskalowe modelowanie molekularne bia ek – prof. dr hab. Andrzej 
Koli ski z Uniwersytetu Warszawskiego,
14 grudnia 2006 r.  – Dynamika regularna i chaotyczna w uk adach technicznych z tarciem 
i uderzeniami  - prof. dr hab. Jan Awrejcewicz z Politechniki ódzkiej, 
22 marca 2007 r. – Einstein po stu latach - prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski z 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
26 kwietnia 2007 r. – Bilansowanie populacji - potrzeby, metody i zastosowania – prof. dr 
hab. in . Jerzy Ba dyga z Politechniki Warszawskiej, 
24 maja 2007 r. – Czarne dziury: obiekty odkryte w przyrodzie czy wymy lone przez 
cz owieka? – prof. dr hab. Jerzy Kijowski z Polskiej Akademii Nauk.  

Laureaci Medalu Politechniki Warszawskiej
Nr 23 – prof. dr hab. in . Ma gorzata Kujawi ska
Nr 24 – prof. dr hab. W odzimierz Zych 
Nr 25 – mgr Zdzis awa Pilicz 

Osoby, którym wr czono Odznak  „Zas u ony Dla Politechniki Warszawskiej”  
dr Irena Bielecka 
dr in . Jerzy Bielanik 
mgr Gra yna Chudzicka 
Zofia D bowska
prof. dr hab. in . Lech Dwili ski
dr in . Anna Kossakowska 
mgr Wies aw Lisiak 
mgr Anna Ostrowska 
prof. dr hab. in . Barbara Pacewska 
prof. dr hab. in . Krzysztof Urbaniec 
prof. dr hab. in . Daniela uk

Status Honorowego Profesora: 
- Wydzia u In ynierii L dowej otrzymali: prof. dr hab. in . Wasilij Leonidoczow Krasowskij i prof. 

Rainer H. Sasse, 
- Wydzia u Fizyki otrzyma  prof. Joop Schoonman. 

Wa niejsze osi gni cia Uczelni i Jej pracowników 

Rektor PW, prof. W odzimierz Kurnik otrzyma  tytu  honorowego senatora w Cologne 
University of Applied Sciences; 
Rektor PW, prof. W odzimierz Kurnik oraz Prezes Fundacji Rektorów Polskich, prof. Jerzy 
Wo nicki otrzymali medale „Za zas ugi dla obronno ci kraju”; 
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prof. Józef Modelski zosta  wybrany przewodnicz cym mi dzynarodowej organizacji Institute 
of Electrical and Electronics Engineers – Microwave Theory and Technique Society; 
w sk ad Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu ów w kadencji 2007-2010 powo ani zostali 
profesorowie: Tadeusz Kaczorek (przewodnicz cy), Marcin Barlik, Roman Barlik, Zbigniew 
Florja czyk, Jan Ebert, S awomir Gzell, Janusz Kindler, Jerzy Manerowski, Tadeusz Pa ko,
Wojciech Radomski, Andrzej Tylikowski, Jerzy Wróbel; 
w kolejnym rankingu uczelni wy szych, organizowanym przez miesi cznik edukacyjny 
„PERSPEKTYWY”, Politechnika Warszawska zaj a I miejsce w ród wy szych uczelni 
technicznych i IV miejsce spo ród wszystkich typów szkó  wy szych (za Uniwersytetem 
Warszawskim, Uniwersytetem Jagiello skim i Szko  G ówn  Handlow );
dr in . Patrycja Ciosek i dr in . Maciej Dranka z Wydzia u Chemicznego zostali laureatami 
Konkursu o Stypendia krajowe dla m odych uczonych na rok 2007, zorganizowanego przez  
Fundacj  na rzecz Nauki Polskiej; 
prof. Wojciech agan zosta  odznaczony przez ksi dza kardyna a Józefa Glempa, Prymasa 
Polski orderem „Ecclesiae Populoque servitium praestanti – Wyró niaj cemu si  w s u bie dla 
Ko cio a i Narodu”;
prof. W adys aw W osi ski otrzyma  tytu  doktora honoris causa Politechniki Wroc awskiej; 
mgr in . Rafa  Ruzik zosta  wybrany na stanowisko Przewodnicz cego Krajowej Reprezentacji 
Rady Doktorantów; 
prof. Jan Ho yst zosta  nominowany do indywidualnej nagrody Kryszta owej Brukselki w 2006 r.; 
prof. Leon Grado  otrzyma , przyznan  przez Fundacj  na rzecz Nauki Polskiej, nagrod  za wybitne 
osi gni cia i odkrycia naukowe (uznawana za najwa niejsze wyró nienie naukowe w Polsce); 
dr in . Robert Zalewski z Wydzia u Samochodów i Maszyn Roboczych otrzyma  nagrod
Prezesa Rady Ministrów za najlepsz  rozpraw  doktorsk ;
mgr in . Jolanta Dymowska z Wydzia u Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa otrzyma a
nagrod  specjaln  Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego za prac  dyplomow
zg oszon  do XXXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy; 
Przewodnicz cym Zespo u Interdyscyplinarnego do Spraw Mobilno ci i Karier Zawodowych 
zosta  prof. Jerzy Wo nicki, a prof. Jerzy Mizera zosta  cz onkiem tego Zespo u; 
w Mi dzynarodowym Konkursie na Muzeum Sztuki Wspó czesnej projekt polsko-w oskiego 
zespo u prof. Wydzia u Architektury (prof. Stefan Westrych i prof. Krzysztof Dyda) i Wydzia u
Architektury Uniwersytetu Sapienca w Rzymie (prof. Manfred Nicoletti i prof. Laura Bertoni) 
otrzymali wyró nienie.
prof. Marian P. Ka mierkowski wraz z zespo em otrzyma  nagrod  badawcz  w Konkursie o 
Nagrod  Siemensa. 

1.6. BUD ET POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W 2006 R. 

W 2006 r. Politechnika Warszawska (z uwzgl dnieniem jednostek finansowo wyodr bnionych), 
uzyska a w dzia alno ci operacyjnej przychody w wysoko ci 512.863,9 tys. z , koszty dzia alno ci
zamkn y si  w kwocie 500.897,8 tys. z . Uwzgl dniaj c dodatni wynik dzia alno ci finansowej w 
wysoko ci 4.515,6 tys. z  zysk brutto wynosi 16.481,7 tys. z . Po uwzgl dnieniu podatku dochodowego 
w kwocie 157,8 tys. z  zysk netto PW wynosi 16.323,9 tys. z .

Na przychody operacyjne z o y y si  nast puj ce pozycje: 
Dotacje  MNiSzW na dzia alno  dydaktyczn  – 274.215,4 tys. z ,
Dotacja Gminy – 111,4 tys. z ,
Dotacje MNiSzW na badania naukowe – 49.035,0 tys. z ,
Przychody na realizacj  projektów badawczych (granty) – 30.818,5 tys. z ,
Dochody w asne – 158.683,6 tys. z , z tego z prac naukowo – badawczych umownych i projektów 
celowych realizowanych na podstawie umów – 40.750,4 tys. z , dochody w asne w dzia alno ci 
dydaktycznej – 72.597,2 tys. z , pozosta e przychody – 45.336,0 tys. z .
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Na koszty z o y y si  nast puj ce pozycje: 
koszty dzia alno ci dydaktycznej – 355.797,7 tys. z ,
koszty dzia alno ci badawczej – 120.511,4 tys. z ,
pozosta e koszty – 24.588,7 tys. z .

PW w 2006 r. dysponowa a rodkami w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i 
Doktorantów w kwocie 61.670,8 tys. z , z tego 32.167,9 tys. z  dotacja MNiSW w 2006 r., 6.461,0 tys. z
rodki z 2005 r., 23.041,9 tys. z  dochody w asne, w tym dochody domów studenckich. rodki te s

rozliczane odr bnie jako Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. 

 Porównanie kwot dotacji na dzia alno  dydaktyczn , badania w asne, dzia alno  statutow  w 
latach 2002 – 2006 pokazano na rys. 1.1. 
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Rys. 1.1. Porównanie dotacji z bud etu pa stwa dla Politechniki Warszawskiej w latach 2002 – 2006 
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