
  Uchwała nr 134/L/2021 

Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 22 września 2021 r. 

 

 

w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania statusu Emerytowanego Profesora Politechniki 

Warszawskiej  

 

Na podstawie § 16 ust. 5 Statutu PW w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.), 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Nauczycielowi akademickiemu, który był zatrudniony w Politechnice Warszawskiej 

na stanowisku profesora lub profesora uczelni, który przeszedł na emeryturę lub rentę 

i nie jest już pracownikiem Politechniki Warszawskiej, może być przyznany status 

emerytowanego profesora PW. 

2. Osobie o statusie Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej przysługuje 

prawo posługiwania się określeniem „Professor Emeritus”. 

 

 

§ 2 

1. Wniosek do Rektora o nadanie statusu Emerytowanego Profesora Politechniki 

Warszawskiej, składa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. 

2. Status Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej przyznaje Rektor,  

w drodze pisemnej decyzji. 

3. Status Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej przyznaje się na czas 

nieokreślony.  

 

 

§3 

1. Wniosek o przyznanie statusu Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej 

musi zostać złożony nie później niż w ciągu dwóch lat od przejścia na emeryturę  

lub rentę a w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny i nadal były 

zatrudnione w Politechnice Warszawskiej wniosek należy złożyć nie później niż  

w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu takiego zatrudnienia. 

2. Wniosek o przyznanie statusu Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej 

powinien zawierać: 

1) podstawowe dane o kandydacie; 

2) wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego kandydata, dane o innych formach 

jego działalności akademickiej oraz o jego działalności w organizacjach 

naukowych i technicznych; 

3) uchwałę rady wydział w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie przyznania 

statusu Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej. 

 

 

§ 4 

 

1. Przyznanie statusu Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej ma charakter 

uroczysty. 



2. Pracownikowi o statusie Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej 

przysługuje: 

− możliwość korzystania z pomieszczeń PW za zgodą kierownika jednostki 

organizacyjnej; 

− możliwość uczestniczenia w prowadzonych w PW badaniach w uzgodnieniu  

z kierownikiem właściwej jednostki organizacyjnej; 

− prawo do afiliowania publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych; 

− dostęp do zasobów i systemu bibliotecznego PW na prawach pracownika; 

− możliwość użytkowania konta poczty e-mail w domenie pw.edu.pl i dostępu  

do infrastruktury IT Uczelni, w tym sieci wifi; 

− możliwość wjazdu na teren kampusu PW. 

 

 

§ 5 

 

W okresie przejściowym jednego roku od podjęcia niniejszej uchwały zapis §3 ust. 1  

nie obowiązuje. 

 

 

§6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sekretarz Senatu                                              Rektor 

 

  

mgr Joanna Kożuchowska                                         prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 

 

 

 


