STATUT
P O L ITE C H N IK I
WARSZAWSKIEJ

Politechnika W arszawska w ubiegłym roku
,„kademickim skupiła u siebie wiele większą, niż
oczekiwano, ilość studentów; je st to dowodem tego,
ja k wielkie znaczenie tutaj w k ra ju przypisuje się
umiejętnościom technicznym, również i' dowodem,
z jakiem zrozumieniem ocenione zostały zamiary,
które mną kierowały przy powołaniu Politechniki
do nowego życia. Do odbudowy, podniesienia
ekonomicznego i kulturalnego Polski, wykształcenie
dzielnych inżynierów, budowniczych i techników
je s t sprawą najwyższej wagi. Ż zaparciem po
święcało się ciało nauczycielskie w nader trudnych
warunkach swemu wielkiemu zadaniu, a studenci
korzystali z ochotą i owocnie z danej im sposo
bności do pracy naukowej i praktycznej.
W yrażam za to chętnie uznanie moje Poli
technice i nadaję jej niniejszem nowy statut, k tó 
r y ma przez przyznanie autonomji poszczególnym
wydziałom, przyczynić się do samodzielności w za
rządzaniu, a przez to do dalszego swobodnego
rozwoju Politechniki.
Rektorowi zlecam podać niniejszą odezwę do
wiadomości ciała nauczycielskiego i studentów.
W a r s z a w a , dnia 24 sierpnia 1916 r.
Jenerał-Gubernator
von Be8eler.

I

Przepisy

ogólne

§ 1
Celem Politechniki W arszawskiej jest udzie
lanie wyższego wykształcenia, potrzebnego do
zawodów technicznych, jako też pielęgnowanie
umiejętności i sztuk, wchodzących w zakres nauki
techniki.
Aby cel ten osiągnąć, je st głównym obo
wiązkiem wszystkich nauczycieli nietylko repre
zentować godnie działy wiedzy, powierzone ich
pieczy szczególnej, lecz również usiłować zdobyć
sobie i wywierać na obyczaje i charakter stu
dentów wpływ zbawienny, wolny od wszelkiego
zabarwienia politycznego.
§ 2
Politechnika posiada pieczęć własną, której
używa do dokumentów o charakterze oficjalnym.
Językiem wykładowym i urzędowym j est język
polski. W korespondencji z Władzą Zwierzchnią
obowiązuje język niemiecki.
§ 3
W skład politechniki wchodzą:
1. wykładający,
2. studenci imatrykulowani,
3. funkcjonarjusze.

§ 4

Politechnika posiada obecnie wydziały n a 
stępujące :
1. wydział inżynierji budowlanej,
2. wydział inżynierji rolnej,
3. wydział budowy maszyn i elektrotechniki,
4. wydział chemji,
5. wydział architektury.
§ 5
Politechnika podlega władzy zwierzchniej
Szefa Administracji p rzy Jenerał-Gubernatorstwie
Warszawskiem, k tóry też powołuje wykładających.
§ 6
Piecza bezpośrednia z polecenia Szefa Admi
nistracji należy do kuratora. Kurator pośredniczy
pomiędzy Szefem Administracji i Politechniką,
przestrzega dokładnego wykonywania wskazań
Szefa Administracji, zwłaszcza czuwa nad stoso
waniem się do zasad, podanych w § 1 tego statutu.
Wszelkie podania w sprawach Politechniki,
do Szefa Administracji od rektora, senatu, w y 
działów i zakładów Politechniki przechodzą przez
ręce kuratora.
Obwieszczenia rektora, senatu, wydziałów
i zakładów Politechniki powinny być natychm iast
przedstawiane w odpisach kuratorowi.
II
Nauczyciele Politechniki
§ 7
Nauczyciele, powołani do Politechniki, skła
dają rektorowi w obecności kuratora p rzyrzecze
nie, iż będą spełniali sumiennie obowiązki, okre
ślone w § 1 tego statutu, że ze wszystkich sił
będą pracowali nad pomyślnym rozwojem P o li

techniki, że będą chętnie współdziałali w prow a
dzeniu spraw Politechniki, zgodnie z życzeniami
i uchwałami sw ych wydziałów oraz senatu aka
demickiego.
Przez złożenie powyższego przyrzeczenia wy
kładający staje się członkiem jednego z w ydzia
łów zależnie od przedmiotu, k tó ry ma wykładać.
§ 8
Jeżeli wykładający jest zmuszony z jakich
kolwiek powodów do chwilowego przerwania swych
czynności, powinien podać to do wiadomości s tu 
dentów przez ogłoszenie.
W razie przewidzianej przerw y w wykładach
na przeciąg czasu, dłuższy niż dni 8, wykładający
powinien o tem zawiadomić dziekana i przesłać
kuratorow i podanie o urlop.
Urlopy na w yjazdy podczas ferji są zbędne
dla wykładających. O ile wykładający je st kie
rownikiem jednego z zakładów Politechniki, po
winien zawczasu o wyjeździe zawiadomić, za p o 
średnictwem kuratora, Szefa Administracji i przed
stawić zastępcę.
III
Wydziały
§ 9
Skład każdego wydziału stanowią zaliczeni
doń w ykładający, oraz studenci, wpisani do albu
mu wydziału (inskrypcja). W ydział jest rep re
zentowany przez ogół wykładających, którzy są
obowiązani brać udział w posiedzeniach wydziału.
§ 10
Na czele każdego wydziału
w y brany przez wydział.

stoi

dziekan,

§ U
W ydziały powinny czuwać nad tym, aby wy
kłady rozpoczynały się w terminie właściwym,
nie ulegały przerwom bez dostatecznych powodów
i nie kończyły się przed oznacznym czasem.
§ 12
Jeżeli wydział uważa, iż plan wykładanych
przedmiotów w powierzonym mu zakresie wiedzy
je st niekompletny, może zawiadomić o tym Szefa
Administracji z przytoczeniem motywów, p rzed 
stawiając mu zarazem swe wnioski, które uznaje
za niezbędne do usunięcia braków. Podanie takie
zostaje przedstawione Szefowi Administracji przez
senat akademicki, któremu przysługuje prawo
zaznaczenia swego stanowiska w tej sprawie.
§ 13
Przed powoływaniem nowych wykładających
wydziały będą miały możność przedstawiania k an 
dydatur wraz z wypowiedzeniem o nich sądu.
§ 14
Bliższe szczegóły, dotyczące urządzenia w y
działów i sposobu załatwiania ich spraw, są okre
ślone w osobnej ustawie wydziałów.
IV
Rektor i Senat

Akademicki

§ 15
Na czele Politechniki stoi rektor, k tó ry r e 
prezentuje Politechnikę na zewnątrz, W zakresie
działalności jego urzędowej przysługuje mu tytuł
„Magnificencji*'.
Rektor kieruje czynnościami senatu, otwiera
korespondencję, zawiadamia senat w miarę po
trzeby o jej treści i poddaje ją pod uchwałę se

natu. Do rektora należy wykonywanie uchw ał
które powziął senat w zakresie swej kompe
tencji.
Rektor czuwa n ad porządkiem zewnętrznym
w Politechnice i w jej pomieszczeniach, o ile
nadzór nad nimi nie został powierzony kierowni
kom poszczególnych zakładów.

§

16

Rektor nie może być jednocześnie dziekanem
żadnego z wydziałów.
§ 17
Rektor, jako też prorektor, który zastępują
rek to ra w razie przeszkody w urzędowaniu, są
mianowani przez Jenerał - Gubernatora W arszaw
skiego.

§
1.
2.
3.
4.
5.

18

W skład senatu akademickiego wchodzą:
rektor,
prorektor,
syndyk, mianowany przez Szefa Administracji,
dziekani w ybrani przez wydziały,
w ybrani przedstawiciele ciała nauczycielskie
go po jednym członku od każdego wydziału.

§

19

Członkowie senatu, wymienieni w § 18 pod
cyfrą 5, zostają wybrani przez całe ciało nauczy
cielskie w ciągu dziesięciu dni od daty rozpoczę
cia półrocza zimowego.
Wybory są tajne; odbywają się za pomocą
k a rte k na posiedzeniu, zwołanym przez rektora
i pod jego przewodnictwem. Nieobecni nie mogą
brać udziału w wyborach.
Kartki wyborcze zostają doręczone rektorowi,
złożone pismem do wewnątrz, i bez otwierania
przeliczone przez rektora wspólnie z prorektorem.
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Następnie przy odczytywaniu kartek stwierdza się
ilość głosów, oddanych na każdego z kandydatów;
kartki białe nie są brane w rachubę.
Jeżeli p rzy tym głosowaniu żaden z k an dy
datów nie otrzyma więcej niż połowy oddanych
głosów, odbywają się wybory powtórne w taki
sam sposób.
Jeżeli i w drugich wyborach nie otrzyma rów
nież żaden z kandydatów więcej niż połowy gło
sów oddanych, to odbywają się wybory ściślejsze
pomiędzy tymi dwoma kandydatami, którzy przy
tem głosowaniu otrzymali największą ilość głosów;
o ile przytem okaże się konieczność decydowania
o kandydatach wobec równości głosów, ro zstrzy
ga losowanie.
Jeżeli w w yborach ściślejszych otrzym ał je 
den z kandydatów prostą większość głosów, to ty m
samym został wybrany; w razie równości głosów,
rozstrzyga losowanie.
Od przyjęcia wyboru wolno uchylić się je d y 
nie z powodów ściśle określonych i uznanych przez
ciało nauczycielskie za wystarczające.
Z przebiegu wyborów powinien być sporzą
dzony protokuł, który podpisują rektor i prorektor.
Nazwiska wybranych członków senatu po
winny być podane Szefowi Administracji.

§

20

Senat zarządza wspólnemi sprawami Politech
niki. Zwłaszcza powinien on dbać o dobro ogółu
studentów i o rozwój Politechniki. Do niego należy
również władza dyscyplinarna nad studentami, sto
sownie do wydanych w tym celu przepisów ogól
nych.

§

21

Senat sporządza spis wykładów na podstawie
wniosków wydziałów i winien go, na czternaście
dni przed ogłoszeniem, przedstawić do zatwierdze
nia Szefowi Administracji.

§

22

Uchwały senatu zapadają jedynie na posie
dzeniach.
§ 23
Posiedzenia zwołuje rektor i przewodniczy
na nich. Na piśmienne żądanie trzech członków
je st on obowiązany naznaczyć posiedzenie.
Zaproszenie na posiedzenie, wraz z porządkiem,
obrad, powinno być doręczone członkom na trz y dni
przed posiedzeniem.
Wnioski, co do któ ry ch ma zapaść uchwała
na posiedzeniu, powinny być pomieszczone w po
rząd k u obrad tegoż posiedzenia.
Każdy członek senatu ma prawo, na dwa dni
p rzed posiedzeniem, zażądać wprowadzenia spraw y
n a porządek obrad. Wywołana przez to zmiana
porządku obrad powinna być podana do wiadomo
ści członków najpóźniej w przeddzień posiedzenia.
§ 24
Senat jest uprawniony do postanowień p r a 
womocnych, jeżeli na posiedzeniu je st obecną
przynajm niej połowa członków. Uchwały zapadają
prostą większością głosów. W razie równości gło
sów, ro zstrzyga głos rektora.
Obrady senatu powinny by ć protokułowane.
Po odczytaniu i przyjęciu protokułu podpisują go:
rek tor oraz trzym ający pióro.
Każdy członek senatu m a prawo wymagać,
aby o jego zdaniu, różniącym się od zapatryw a
nia większości, b yła zrobiona wzmianka w protokule, ja k również aby jego votum separatum było
dołączone do sprawozdania senatu i w nim zazna
czone.
§ 25
Członkowie senatu obowiązani są z urzędu
zachowywać tajemnicę we w szystkich sprawach,
które stają się im wiadome, jako członkom senatu.
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§ 26
Sprawozdanie senatu przeznaczone dla Szefa
Administracji podpisują: rektor, prorektor i dzie
kani, uchwały senatu w sprawach dyscyplinar
nych rektor i syndyk, wszystkie inne pisina rek 
tor sam.
V
Funkcjonarjusze

Politechniki

§ 27
Sekretarza Politechniki mianuje Szef Admini
stracji, a innych funkcjonariuszy Politechniki p rzy j
muje na służbę kurator w porozumieniu z rekto
rem, względnie z kierownikami zakładów Politech
niki.
Bezpośrednim zwierzchnikiem funkjonarjuszy
je st rektor, z zastrzeżeniem w ypadku wymienione
go w § 41.
VI
Studenci
§ 28
Studentów obowiązują osobne przepisy, w y
dane przez Szefa Administracji.
§ 29
Przyjmowanie studentów odbywa się przez
akt imatrykulacji na podstawie decyzji komisji
imatrykulacyjnej. Rektor wpisuje do albumu Po
litechniki: nazwisko studenta, kraj rodzinny, miej
sce urodzenia i przedm iot studjów.
Student ślubuje rektorowi przez podanie ręki,
że będzie się stosował sumiennie do istniejących
przepisów i będzie posłuszny rozporządzeniom w ła
dzy akademickiej, poczym otrzymuje matrykułę.
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§ 30
Po dokonaniu imatrykulacji student zgłasza
się do dziekana tego wydziału, do którego p r a 
gnie należeć, poczem dziekan zapisuje go do
albumu wydziału (inskrypcja).
§ 31
Przez m a tr y k u la c ję oraz inskrypcję stu 
dent zyskuje obywatelstwo akademickie z przywiązanemi doń prawami i obowiązkami.
§ 33
U trata obywatelstwa akademickiego nastę
puje:
1. wskutek w ydania świadectwa wystąpienia z
Politechniki,
2. w skutek wydalenia z Politechniki w drodze
dyscyplinarnej,
3. w skutek wykreślenia z albumu Politechniki.
Rektor ma prawo to uczynić, jeżeli student
mimo napomnienia nie zapisał się w przeciągu
pierwszych trzech tygodni po przepisanym
rozpoczęciu sem estru na przepisaną liczbę
wykładów.
W wypadkach, wymienionych w punktach
2. i 3, u tra ta obywatelstwa akademickiego powinna
być ogłoszona na tablicy.
§ 33
Każdy student, opuszczający Politechnikę otrzy
muje na żądanie świadectwo wystąpienia z w y
szczególnieniem wykładów i ćwiczeń, na które był
zapisany, i uwagami o prowadzeniu się.
VII

Wykłady
§ 34
W ykłady dzielą się na wykłaóy właściwe

—
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i ćwiczenia i zostają ogłaszane w spisie wykładów
i na tablicy.
Z wykładami w poszczególnych działach
nauki łączą się, w m iarę potrzeby nauczania, ćwi
czenia praktyczne w salach rysunkowych albo
laboratorjaoh, jako też objaśnienia w pomieszcze
niach zbiorów i na wycieczkach naukowych.
Bliższe szczegóły, dotyczące czesnego za w y
kłady, są zawarte w przepisach dla studentów
Politechniki Warszawskiej.
§ 35
Każdy student ma prawo być obecnym na trzech
A v y kładach przedmiotu bez uprzedniego zapisania się.
§ 36,
Każdy w ykładający je s t obowiązany mieć
zapowiedziane wykłady, o ile obecni są na nich
trzej imatrykulowani studenci.
§ 37
Osoby, które nie mogą być imatrykułowane,
mogą być dopuszczone do słuchania wykładów
jedynie w drodze wyjątku z uwzględnieniem p rze
pisów, wydanych specjalnie w tym celu.
Osobom, upoważnionym przez Szefa Admini
stracji, oraz kuratorowi przysługuje prawo wstępu
na wykłady.
VIII
Zakłady

Politechniki
§ 38
Każdy zakład Politechniki (bibljoteka, insty
tuty, laboratorja i t. d.) otrzymuje kierownika,
mianowanego przez Szefa Administracji.
§ 39
Kierownik każdego z zakładów jest obowią
zany popierać ogólne zadania nauki, przychodząc

—

13

—

z pomocą w miarę możności wszystkim pokrew
nym zakładom Politechniki w ich potrzebach.
W końcu semestru letniego kierownik obowiązany
je s t złożyć na ręce rektora sprawozdanie z dzia
łalności zakładu za ubiegły rok akademicki w celu
włączenia do kroniki Politechniki.
§ 40,
Asystentów i funkcjonariuszy zakładów p rzy j
muje kurator na przedstawienie odnośnych kie
rowników.
§ 41
Bezpośrednim zwierzchnikiem asystentów
i funkcjonarjuszy je st kierownik odnośnego za
kładu.
IX
Nagrody i stypendja
§ 42
Rektor i senat m ają prawo przyjmować fun
dacje na cele naukowe Politechniki i na stypendja
dla studentów jedynie po uprzedniem otrzymaniu
zezwolenia od Szefa Administracji w każdym po
szczególnym przypadku.
§ 43,
Przepisy, dotyczące przyznawania nagród
studentom za opracowanie zadań naukowych, w y
daje senat akademicki na zasadzie zezwolenia
Szefa Administracji.
X
P o s t a n o wi e n i e końcowe
§ 44
Statut powyższy nabiera mocy obowiązującej
z dniem 1 października 1916 r.
W a r s z a w a , dnia 24 sierpnia 1916 r.
Jenerał-Gubernator
von Beseler.

Ustawa Wydziałów Politechniki
Warszawskiej
I
Zadani e i stanowisko wydział ów
§ 1
Zadaniem wydziałów jest pielęgnowanie i nau
czanie powierzonych im działów wiedzy (§ 4 sta
tutu Politechniki Warszawskiej).
§ 2
W ydziały są uprawnione, a na żądanie Jenerał-Gubernatora lub Szefa Administracji, obo
wiązane, wydawać opinje naukowe w przedmiotach,
wchodzących w zakres gałęzi wiedzy, powierzo
nych ich pieczy.
§ 3
Bez uchybienia równorzędnemu stanowisku
praw nem u wszystkich wydziałów przysługują im
miejsca po porządku, ustanowionym w § 4 statutu
Politechniki i w tym samym porządku podpisują,
w osobie dziekana, wszelkie dokumenty, wycho
dzące od senatu akademickiego. Ten porządek
kolejny winien by6 zachowany również przy spo
rządzaniu list składu osobowego i spisu wykładów,
§ 4
Każdy wydział posiada własną pieczęć, któ
rej używa do dokumentów o charakterze oficjalnym.
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II
Nauczyci el e wydzi ał ów
§ 5
Ciało nauczycielskie każdego wydziału składa
się z tych w ykładających, k tó rzy z uwagi na wy
kładany przedmiot do niego należą.
§ 6
Każdy nowomianowany wykładający, po złoże
niu przyrzeczenia rektorowi (§ 7 statutu Politech
niki), zostaje wprowadzony przez dziekana pod
czas posiedzenia wydziału.
Nazwisko jego i najważniejsze szczegóły ży
cia zostają wpisane do albumu wydziału. Dane
o przebiegu życia powinny być stale uzupełniane.
§ 7
W szyscy w ykładający wydziału są obowią
zani brać stale czynny udział w spraw ach wydziału,
zwłaszcza bywać na posiedzeniach wydziału.
III
Dziekan

wydziału

§ 8
Każdy wydział wybiera, w ciągu pierwszych
dziesięciu dni po rozpoczęciu półrocza zimowego,
swego dziekana.
Wydziały powinny dopełniać
wyboru jeden po drugim, w porządku ustanowio
nym w § 3. W ykładający w ybrany przez jeden
z wydziałów, traci prawo do zostania wybranym
przez wydziały następne.
Dziekana wybiera się prostą większością gło
sów. W ybory są tajne; odbywają się za pomocą
k a rte k na posiedzeniu zwołanym przez urzędują
cego dziekana i pod jego przewodnictwem.
Nieobecni nie mogą brać udziału w wyborach.
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Kartki wyborcze, złożone pismem do wewnątrz,
zostają doręczone dziekanowi i bez otwierania
przez niego przeliczone. Następnie przy o dczyty
waniu kartek stwierdza się ilość głosów, oddanych
na każdego z kandydatów; k artk i białe nie są
brane w rachubę.
Jeżeli p rzy tern głosowaniu żaden z k a n d y 
datów nie otrzym a więcej niż połowy głosów od
danych, odbywają się wybory ściślejsze pomiędzy
tym i dwoma kandydatami, którzy otrzymali n a j
większą ilość głosów; o ile przytem okaże się k o 
nieczność decydowania o kand ydatach wobec rów
ności głosów, rozstrzyga losowanie.
Jeżeli w wyborach ściślejszych otrzymał jeden
z kandydatów prostą większość głosów, to tym
sam ym został wybrany; w razie równości głosów
rozstrzyga losowanie.
Od przyjęcia wyboru wolno uchylić się j e 
dynie z powodów ściśle określonych i uznanych
przez wydział za wystarczające.
Nazwisko wybranego dziekana winno być
podane Szefowi Administracji.
§ 9
Dziekan reprezentuje wydział na zewnątrz
i w senacie.
§ 10
Dziekan zarządza sprawami wydziału, prze
wodniczy na posiedzeniach wydziału i komisji
w ybranych przez wydział.
Do samodzielnego załatwiania spraw wy
działu dziekan jest uprawniony, jeżeli i o ile otrzy
mał na to upoważnienie od wydziału.
§ U
Obowiązkiem dziekana je st czuwać nad przy
kładaniem się do nauk i dobrym prowadzeniem
się studentów, należących do wydziału, i udzielać
im stosownych napomnień w wypadkach uchybień
przeciwko obowiązkom akademickim.
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§ 12
Dziekan otwiera korespondencję, wpływającą
do wydziału oraz podpisuje w imieniu wydziału
sprawozdania dla Szefa Administracji, jako też inne
pisma i dokumenty.
Dziekan przechowuje stemple, pieczęć i klu
cze wydziału i zarządza jego biurem.
Dziekan prowadzi dziennik, do którego wpi
suje się cała ważniejsza korespondencja, wpływa
jąca i wysyłana, zwłaszcza korespondencja z wła
dzami.
Listy wpływające i bruljony listów w ysyła
nych, dziekan powinien składać do akt.
§ IB
Dziekan ma prawo w sprawach wydziału w y
magać pomocy sekretarjatu, jako też usług woź
nych.
§ 14
W razie przeszkody w urzędowaniu dziekana
zastępuje go dziekan z ubiegłego roku akademic
kiego. Na wydziale inżynierji budowlanej zastępcą
jest dziekan wydziału inżynierji budowlanej i rolnej
z ubiegłego roku akademickiego. Na wydziale
inżynierji rolnej obowiązki zastępcy dziekana pełni
członek wydziału wiekiem najstarszy.
IV
Obrady

i postanowienia

wydziału

§ 15
Postanowienia wydziału zapadają na posiedze
niach wydziału, lub drogą kurendy.
W ybór sposobu obradowania pozostawia się
uznaniu dziekana. Jeżeli jednak jeden z członków
wydziału wypowie się przeciwko załatwieniu
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spraw y przez kurendę, sprawa powinna być
umieszczona na porządku obrad najbliższego po
siedzenia.
Sprawa, w ym agająca wiedzy naukowej sp e
cjalnej, powinna być uprzednio oddana do rozpa
trzenia tym członkom wydziału, którzy właśnie
ten dział nauki uprawiają.
Podczas ferji obrady wydziału mają się od
bywać tylko w w ypadkach niecierpiących zwłoki.
§ 16
Członków na posiedzenie wydziału dziekan
zaprasza listownie na trzy dni przed posiedzeniem,
wraz z podaniem porządku obrad.
Na piśmienne żądanie conajmniej trzech
członków wydziału dziekan jest obowiązany
zwołać posiedzenie wydziału.
Członek, który nie może być obecny na po
siedzeniu wydziału, powinien zawiadomić o tem
w porę dziekana.
§ 17
Wnioski, co do których ma zapaść uchwała
na posiedzeniu wydziału, powinny być umieszczo
ne na porządku obrad tegoż posiedzenia.
Każdy członek wydziału ma prawo na dwa
dni przed posiedzeniem zarządać wprowadzenia
spraw y na porządek obrad. Wywołana przez to
zmiana porządku obrad powinna być podana do
wiadomości członków wydziału najpóźniej w przed
dzień posiedzenia.
Jeżeli jeden z punktów porządku obrad do
tyczy członka wydziału, który na posiedzenie
p rzy b y ć nie może, albo gałęzi wiedzy przez niego
reprezentowanej, to taki punkt na żądanie powinien
być usunięty z porządku obrad i umieszczony na
porządku obrad jednego z następnych posiedzeń.

-
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§

18

W głosowaniu rozstrzyga większość obec
nych; w razie równości głosów przeważa głos dzie
kana. Do prawomocności uchwał wymagana jest
obecność połowy liczby członków wydziału.
Każdy członek wydziału, który podczas gło
sowania pozostał w mniejszości, ma prawo wyma
gać, aby o jego zdaniu, różniącym się od zap a try 
wania większości, była zrobiona wzmianka w protokule i aby jego votum separatum zostało dołą
czone do sprawozdania wydziału i tam zaznaczone.
Jednakże żądanie to powinno być wyrażone b ez
pośrednio po głosowaniu, a votum separatum do
ręczone dziekanowi w ciągu trzech dni.
§ 19
Na posiedzeniach wydziału protokuł prowa
dzi w ybrany w tym celu członek wydziału. P ro
tokuł powinien zawierać przedewszystkiem uchwa
ły, powzięte na posiedzeniu. P rzy końcu posie
dzenia protokuł zostaje odczytany i, po przyjęciu
przez wydział, podpisany przez dziekana i trzy 
mającego pióro.
§ 20
Członkowie wydziału obowiązani są z urzędu
zachowywać tajemnicę we wszystkich sprawach,
które stają się im wiadome, jako członkom wy
działu.
V

Wykłady
§ 21
Dziekan jest obowiązany dbać o to, aby pro
pozycje wydziału, dotyczące spisu wykładów, były
w porę przedstawione senatowi.
Każda późniejsza zmiana w ogłoszeniach
o wykładach i ćwiczeniach powinna być podana d a
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wiadomości wydziału i rektora Politechniki. Do
rektora należy wyjednanie zatwierdzenia Szefa
Administracji, wymagane na zasadzie § 21 statutu
Politechniki.
§ 22

Jeżeli który z wykładających pragnie za
powiedzieć wykłady na wydziale, którego nie jest
członkiem, powinien na to uzyskać zgodę danego
wydziału.
VI
Postanowienie końcowe
§ 23
Ustawa niniejsza nabiera mocy obowiązują
cej z dniem 1 października 1916 r.
W a r s z a w a , dnia 24 sierpnia 1916 r.
J ener ał-Gub er n ator
von Beseler.

