
 
 

 
 

            

 Wymogi dotyczące  członkostwa w radzie naukowej dyscypliny  PW  
(§ 50, § 51 ust. 1, § 72   Statutu PW i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –  Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce)  

1. Członków rady naukowej dyscypliny wybiera i odwołuje Senat, na wniosek Rektora. 
2. W skład rady naukowej dyscypliny wchodzą: 

1) profesorowie i profesorowie uczelni posiadający w dniu wyboru uprawnienia do pełnienia 

funkcji promotora w rozprawach doktorskich; 

2) osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego posiadające w dniu wyboru 

uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w rozprawach doktorskich; 

3) osoby ze stopniem naukowym doktora; 

4) przedstawiciel doktorantów prowadzący badania w dyscyplinie właściwej dla kompetencji 

rady. 

3. Członkiem rady naukowej dyscypliny może być osoba spełniająca wymogi określone w ustawie 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  w zakresie członkostwa w 

organie uczelni, czyli osoba, która: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzysta z pełni praw publicznych; 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

4) nie była karana karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów , nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała 

z tymi organami; 

6) posiada wykształcenie wyższe; 

7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji rady. 

4. Osoby, o których mowa w pkt 2  ppkt 1-3,  muszą być zatrudnione w Politechnice Warszawskiej 

jako podstawowym miejscu pracy (w pełnym wymiarze czasu pracy) i prowadzić działalność 

naukową  w Politechnice Warszawskiej co najmniej w 50% udziału czasu pracy w dyscyplinie 

należącej do kompetencji rady oraz posiadać istotne osiągnięcia naukowe w tej dyscyplinie. 

5. Liczba członków rady naukowej dyscypliny nie może być mniejsza niż 7 osób i nie może 

przekraczać 60 osób, przy czym udział osób wymienionych w pkt 2 ppkt 3 (osób ze stopniem 

naukowym doktora) nie może przekraczać 17% liczby członków rady. Ta sama osoba może być 

członkiem jednej rady naukowej dyscypliny. 

6. Kandydowanie do rady naukowej dyscypliny musi być poprzedzone pisemną zgodą kandydata. 

Zalecany przykładowy wzór zgody kandydata stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. 

7. Członkowie rady naukowej dyscypliny nie mogą: 

1)  pełnić funkcji organu jednoosobowego PW lub innej uczelni; 

2)  być członkiem organu innej Uczelni, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

3) być zatrudnieni w administracji publicznej; 

4) mieć statusu założyciela uczelni niepublicznej  

lub statusu członka organu osoby prawnej będącej założycielem uczelni niepublicznej. 

 

Informacja 

 w sprawie wymogów dotyczących członkostwa w radzie naukowej dyscypliny PW oraz 

procedury dotyczącej zmian w  składzie rady naukowej dyscypliny PW  



 
 

8. Szczegółowy tryb postępowania w PW przy składaniu oświadczeń lustracyjnych określa 

zarządzenie nr 83/2021 Rektora PW z dnia 24 września 2021 r.  

  

Wygaśnięcie  mandatu członka rady naukowej dyscypliny  PW 

(§ 73 ust. 2-4 i 8, § 74 ust. 1 pkt 2 i  § 76 Statutu PW oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) 

9. Członkostwo w radzie naukowej dyscypliny wygasa w przypadku: 

1) śmierci członka; 

2) rezygnacji z członkostwa; 

3) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów;  

4) niezłożenia informacji, o której mowa w  art. 7 ust. 3a ustawy wymienionej w ppkt 3;  

5) zaprzestania spełniania wymagań określonych w ustawie, wskazanych w pkt 3 niniejszej 

informacji. 

10. Mandat członka rady naukowej dyscypliny wygasa również w przypadku: 

1) odwołania; 

2) ustania stosunku pracy w PW; 

3) zmiany zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej  na zatrudnienie w niepełnym wymiarze 

czasu pracy. 

11. Wygaśnięcie mandatu członka rady naukowej dyscypliny stwierdza przewodniczący Senatu – 

Rektor. 

12. Zrzeczenie się mandatu następuje na piśmie i obejmuje okres pozostały do końca kadencji. 

13. Członek rady naukowej dyscypliny, który nie wypełnia ciążących na nim obowiązków, może 

zostać odwołany. Członka rady naukowej dyscypliny odwołuje Senat na wniosek Rektora. 

Procedura dotycząca zmian w składzie rady naukowej dyscypliny PW 

(§ 43, § 72 oraz § 75 ust. 1 Statutu PW) 

14. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady naukowej dyscypliny przed upływem kadencji 
przeprowadza się wybory uzupełniające (chyba że uzupełnienie składu rady naukowej 
dyscypliny nie jest możliwe lub będzie niezgodne z § 50 ust. 1 i 3 Statutu PW).  W trakcie 
trwania kadencji rady naukowej dyscypliny możliwa jest zmiana składu rady  z uwzględnieniem 
§ 50 ust. 1 i 3 Statutu PW.  

15. Członka na „wakujący” mandat wybiera Senat na wniosek Rektora.  

16.  Przewodniczący właściwej rady naukowej dyscypliny PW składa pismo w sprawie zmiany 

składu rady naukowej dyscypliny do Rektora PW, za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki. 

Zalecany przykładowy wzór pisma do Rektora PW stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

informacji. 

17. Do pisma, o którym mowa w pkt 16, należy dołączyć oświadczenie kandydata o wyrażeniu 

zgody na kandydowanie w wyborach do rady naukowej dyscypliny PW oraz o spełnianiu 

warunków członkostwa w radzie (do pisma można dołączyć opinię rady naukowej dyscypliny o 

kandydacie, o ile taka opinia została wydana, albo inne dokumenty). 

18. W przypadku wygaśnięcia mandatu dotychczasowego przewodniczącego lub zaprzestania 
spełniania przez niego wymagań określonych w § 50 ust. 1 i 3 Statutu PW, rada naukowa 
dyscypliny na posiedzeniu wybiera nowego kandydata na tę funkcję i przedstawia  
ją Rektorowi, który następnie przedstawia ją Senatowi, a ten wybiera nowego 
przewodniczącego w głosowaniu przeprowadzonym w sposób tajny bezwzględną większością 
głosów ważnych. 



 
 

    
………………………………………………………………………………………… 

Załącznik nr 1 do INFORMACJI 

(Imię i nazwisko)  

  
………………………………………………………………………………………… 

 

(Tytuł/stopień naukowy/tytuł zawodowy) 
 

 
………………………………………………………………………………………… 

 

(Jednostka)  

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Naukowej Dyscypliny: 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………. 

na okres pozostały do końca kadencji 2020-2024. 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki członkostwa w tej Radzie określone w art. 32 ust. 1  w związku z 
art.  20 ust. 1 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzn.:  

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) korzystam z pełni praw publicznych, 
3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 
4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną, 
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach bezpieczeństwa 

państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006  r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniłem/am w nich 
służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami, 

6) posiadam wykształcenie wyższe, 
7) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia przeze mnie kadencji w Radzie, 
8) nie kandyduję/nie pełnię funkcji organu Politechniki Warszawskiej ani innej uczelni, 
9) nie kandyduję i nie jestem członkiem organu innej Uczelni, o którym mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i naucei, 
10) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej, 
11) złożyłem/am oświadczenie lustracyjne / informację lustracyjną*, 

oraz warunki określone w § 50 ust. 1 3 i § 51 ust. 1 Statutu Politechniki Warszawskiej, tzn.: 
12) jestem profesorem/profesorem** uczelni posiadającym uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w 

rozprawach doktorskich**, 
13) jestem osobą ze stopniem naukowym doktora habilitowanego posiadającą uprawnienia do pełnienia 

funkcji promotora w rozprawach doktorskich**, 
14) posiadam stopień naukowy doktora**, 
15) jestem przedstawicielem doktorantów prowadzącym badania w dyscyplinie właściwej dla kompetencji 

rady**, 
16) nie kandyduję do innej rady naukowej dyscypliny;  
17) jestem zatrudniony/a w Politechnice Warszawskiej jako podstawowym miejscu pracy***, 
18) prowadzę działalność naukową w Politechnice Warszawskiej co najmniej w 50% udziału czasu pracy 

w dyscyplinie należącej do kompetencji rady i posiadam istotne osiągnięcia naukowe w tej dyscyplinie, 
19) nie mam statusu założyciela uczelni niepublicznej lub statusu członka organu osoby prawnej będącej 

założycielem uczelni niepublicznej. 

 

OŚWIAD CZ ENIE  
o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do rady naukowej dyscypliny PW  

oraz o spełnianiu warunków członkostwa w radzie 

 

 

 



 
 

Warszawa, dnia 

…………………………………  

 

 (podpis kandydata) 
  
* Dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku. Informacji dotyczącej składania oświadczenia lustracyjnego/informacji lustracyjnej 
udziela Biuro Rektora. 
** Niepotrzebne skreślić. 
*** Dotyczy osób, o których mowa w pkt 12-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 do INFORMACJI 

 

 

Pan  

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

       Rektor Politechniki Warszawskiej 

       Przewodniczący Senatu PW 
  

 DOTYCZY:  ZMIANY SKŁADU RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PW  

 

 

W związku z zaistnieniem okoliczności ………………………………………………………………………………………………… 
                                                         (należy podać powód zmiany składu rady naukowej dyscypliny PW) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
1) proszę Pana Rektora o wnioskowanie do Senatu PW o zmianę składu Rady Naukowej Dyscypliny  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                 

poprzez:  

odwołanie ze składu Rady*  

Pana/Pani………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, podstawowa jednostka organizacyjna PW) 

 

wybranie do składu Rady*  

Pana/Pani………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, podstawowa jednostka organizacyjna PW) 

 

 

 

2) proszę Pana Rektora o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej Dyscypliny  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                                                                            

 Pana/Pani……………………………………..…………………………………………………………………………………………………….  
                                      (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, podstawowa jednostka organizacyjna PW) 

i proszę o wnioskowanie do Senatu PW o wybór do składu Rady*  

Pana/Pani………………………………………..………………………………………………………………………………………………..  . 
                    (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, podstawowa jednostka organizacyjna PW) 

 



 
 

Liczba członków Rady Naukowej Dyscypliny ………………………………………………………………………………….. po 

wnioskowanej zmianie składu Rady będzie wynosić: ……………………………………………….…, w tym udział w 

Radzie osób ze stopniem naukowym doktora będzie wynosić: .…………. % 

 

 
Warszawa, dnia ………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………… 

 (pieczęć i podpis przewodniczącego rady naukowej dyscypliny PW) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do rady naukowej 

dyscypliny PW oraz o spełnianiu warunków członkostwa w radzie.* 

2. ….. (inne)  

 

 

 

 

 

 

1) wypełnia się w innym przypadku niż wygaśnięcie mandatu członka rady naukowej dyscypliny PW. 
2)  wypełnia się w przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady naukowej dyscypliny PW. 
 *  niepotrzebne skreślić.  

 

 

 


