
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 74 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie wyznaczenia pracowników PW do pracy w obszarze produkcji i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym 

lub policyjnym w Politechnice Warszawskiej 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478), w związku z art. 28 – 29 ustawy z dnia  

13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania  

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią  

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545) oraz w celu 

prawidłowego wykonania warunków koncesji nr B-028/2014 udzielonej przez Ministra Spraw 

Wewnętrznych Politechnice Warszawskiej w dniu 7 maja 2014 r. ustala się, co następuje: 

 

             

§ 1 

 

1. Do wykonywania w Uczelnianym Centrum Badawczym Obronności i Bezpieczeństwa 

czynności w obszarze obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wyznacza się następujących pracowników 

PW:  

1) mgr inż. Jerzego Posiadałę;  

2) mgr Monikę Kustosz;  

3) Piotra Gibowskiego. 

2. Szczegółowy zakres zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 określi prorektor  

ds. nauki.  

§ 2 

 

1. Do wykonywania w Uczelnianym Centrum Badawczym Obronności i Bezpieczeństwa 

czynności w obszarze produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wyznacza się następujących pracowników 

PW: 

1) dr hab. inż. Marcina Bajkowskiego;  

2) dr inż. Leszka Cybulę;   

3) mgr inż. Andrzeja Czarnaka;  

4) Cezarego Dzierżaka; 

5) dr inż. Olgierda Gorocha;  

6) dr inż. Pawła Skoczylasa;  

7) mgr inż. Zbigniewa Tumanowa;  

8) dr hab. inż. Zbigniewa Wrzesińskiego; 

9) dr inż. Katarzynę Cieślak; 

10) dr hab. inż. Tomasza Gołofita; 

11) dr hab. Waldemara Tomaszewskiego, prof. uczelni; 

12) dr hab. inż. Pawła Maksimowskiego, prof. uczelni; 

13) dr inż. Michała Chmielarka; 

14) mgr inż. Andrzeja Penkula. 



2. Do zakresu zadań pracowników, o których mowa w ust. 1 należy: 

1) działalność wytwórcza w zakresie przyznanej koncesji; 

2) tworzenie technologii produktów obejmujących: 

a) materiały wybuchowe, 

b) amunicję i broń, 

c) inne wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,  

zgodnie z zakresem przyznanej koncesji. 

 

§ 3 

 

Prace w Uczelnianym Centrum Badawczym Obronności i Bezpieczeństwa w obszarze obrotu 

oraz produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym wykonują również wskazani w koncesji nr B-028/2014 

pełnomocnicy uprawnieni do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem  

tej koncesji. 

§ 4  

Tracą moc: 

1) decyzja nr 184/2014 Rektora PW z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia 

pracowników PW do pracy w obszarze produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, 

bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  

w Politechnice Warszawskiej wraz z decyzją zmieniającą nr 236/2018; 

2) decyzja nr 39/2015 Rektora PW z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia 

pracowników PW z Wydziału Chemicznego do pracy w obszarze produkcji i obrotu 

materiałami wybuchowymi oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym  

w Politechnice Warszawskiej wraz z decyzją zmieniającą nr 232/2017. 
 

§ 5 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

              REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 


