
Uchwała nr 125/XLV/2004 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 
 

 
w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej 
 
 
Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz § 46 ust. 2 lit. a Statutu PW Senat Politechniki 
Warszawskiej wprowadza do Statutu Politechniki Warszawskiej następujące zmiany: 
 
1) § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13 

1. Politechnika Warszawska honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz 
inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju uczelni albo przysporzyły jej dobrego 
imienia lub chwały, poprzez nadanie „Medalu Politechniki Warszawskiej” lub odznaki 
„Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”. 

2. „Medal Politechniki Warszawskiej”, najwyższe po tytule doktora honoris causa 
wyróżnienie uczelniane, przyznaje Kapituła Medalu na podstawie regulaminu 
uchwalonego przez Senat. 

3. Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej” przyznaje Rektor na podstawie 
regulaminu uchwalonego przez Senat. 

4. Uchwała Senatu lub zarządzenie Rektora może określić inne sposoby honorowania 
pracowników i osób, o których mowa w ust. 1. 

5. Wzory i opisy „Medalu Politechniki Warszawskiej” oraz odznaki „Zasłużony dla 
Politechniki Warszawskiej” są zamieszczone w załącznikach 1a i 1b do statutu.”, 

 
2) w § 17: 
 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Politechnika Warszawska ma sztandar, godło i flagę oraz wielką pieczęć okrągłą z 
godłem państwowym.”, 

 b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Wzór i opis godła Politechniki Warszawskiej jest zamieszczony w załączniku 1 do 
statutu.  

5. Wzór i opis flagi Politechniki Warszawskiej oraz zasady jej używania określa 
zarządzenie Rektora.”, 

 
3) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wzór i opis czapki studenckiej Politechniki Warszawskiej jest zamieszczony w załączniku 2 do 
statutu.”, 



 
4) w § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Dyrektorem może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice Warszawskiej w pełnym 
wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy lub zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego 
albo profesora nadzwyczajnego.”, 
 
5) w § 81: 
 a) ust. 1 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 

„1. W instytucie mogą być powoływani zastępcy dyrektora, w liczbie nie większej niż 
dwóch.”, 

„3. Zastępcą dyrektora może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Politechnice 
Warszawskiej w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający stopień naukowy lub 
zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego.”, 

 
 b) ust. 5 skreśla się, 
 
6) § 84 otrzymuje brzmienie: 

„§ 84 
Dyrektorzy oraz ich zastępcy są powoływani na kadencje trzyletnie.”, 
 
7) § 85 otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektora i zastępców dyrektora instytutu odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii dziekana 
wydziału.”, 

 
8) w § 146 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony nie 
może jednorazowo przekraczać trzech lat.”, 
 
9) w § 153 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
„4. Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi podlegają ocenie nie rzadziej niż raz na trzy 
lata.”. 
 
10) dodaje się załącznik 1a: „Wzór i opis Medalu Politechniki Warszawskiej”, określony w 
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, i załącznik 1b: „Wzór i opis odznaki „Zasłużony dla 
Politechniki Warszawskiej”, określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 

Sekretarz Senatu R E K T O R 
 
 
 

mgr Danuta Sołtyska 

 
 
 

prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski 
 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 125/XLV/04 
Senatu PW z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 
Załącznik 1a 

 
WZÓR MEDALU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 
 

  
 

 
Opis Medalu: 
Na awersie Medalu, w jego górnej połowie, znajduje się napis: „ALMA MATER BENE 
MERENTIBUS”. 
Na rewersie Medalu znajduje się stylizowane godło Politechniki Warszawskiej otoczone 
napisem: „POLITECHNIKA WARSZAWSKA 1997”. 
Średnica Medalu wynosi 106 mm 

 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 125/XLV/04 
Senatu PW z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 
Załącznik 1b  

 
 
 
 
 

WZÓR ODZNAKI 
„ZASŁUŻONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ” 

 

 
 
Opis Odznaki: 
Odznakę stanowi stylizowane godło Politechniki Warszawskiej z napisem na obrzeżu: 
„ZASŁUŻONY DLA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”.  
Średnica Odznaki wynosi 18 mm 

 

 


