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WPROWADZENIE 

 
Niniejsze sprawozdanie obejmuje dzia"ania kierownictwa Politechniki Warszawskiej i zawiera 

podstawowe informacje o wynikach w ró$nych obszarach funkcjonowania Uczelni uzyskanych w 
trzecim roku kadencji akademickiej 2005-2008, to jest w okresie od 1. 09. 2007 r. do 31. 08. 2008 r. 

  
Nowy Statut PW uchwalony w 2006 r. umo$liwia tworzenie szkó" jako dobrowolnych zwi%zków 

jednostek podstawowych, których systemowe wspó"dzia"anie na zasadach okre#lonych przez Senat mo$e 
przynie#( efekty synergiczne. W dniu 1 pa+dziernika 2007 r. odby"a si& pierwsza inauguracja roku 
akademickiego w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materia"owych – pierwszej tego 
typu szkole "%cz%cej trzy wydzia"y – Chemiczny, In$ynierii Materia"owej oraz In$ynierii Chemicznej i 
Procesowej.  

W wyniku dyskusji #rodowiskowej oraz konsultacji z partnerami zagranicznymi z London Business 
School, HEC Paris i NHH Bergen rozpocz&"y si& przygotowania do utworzenia nowej szko"y biznesu 
Politechniki Warszawskiej. Senat przyj%" uchwa"& kierunkow% dotycz%c% rozwoju kszta"cenia i bada' 
naukowych w zakresie ekonomii, nauk spo"ecznych, administracji i zarz%dzania1. W ramach realizacji tej 
uchwa"y utworzony zosta" nowy Wydzia" Administracji i Nauk Spo"ecznych na bazie istniej%cego 
Kolegium Nauk Spo"ecznych i Administracji2 oraz nowy Wydzia" Zarz%dzania na bazie Instytutu 
Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydzia"u In$ynierii Produkcji3. 

W zwi%zku ze zwi&kszonymi statutowo wymaganiami kadrowymi dotycz%cymi jednostek 
wydzia"owych oraz w wyniku przeprowadzonej na wydzia"ach analizy mo$liwo#ci rozwojowych, Senat 
wprowadzi" zmiany organizacyjne na kilku wydzia"ach. Zmiany te przedstawiono w dalszej cz&#ci 
pierwszego rozdzia"u Sprawozdania.  

Kultywuj%c wieloletnie tradycje akademickie, Senat nada" tytu" doktora honoris causa trzem 
wybitnym uczonym: prof. Kazimierzowi Thielowi – na wniosek Wydzia"u In$ynierii !rodowiska, prof. 
Janowi Oderfeldowi – na wniosek Wydzia"u Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz prof. Franco 
Gianiniemu z Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie – na wniosek Wydzia"u Elektroniki i Technik 
Informacyjnych. Liczba doktorów honorowych Politechniki Warszawskiej wzros"a w ten sposób do 62.  

W ramach promocji m"odych kadr naukowych oraz poszukiwania talentów i wyró$niania wybitnych 
osi%gni&( badawczych przyznano pierwszy Medal M"odego Uczonego – unikatowe wyró$nienie 
ustanowione przez Senat Politechniki Warszawskiej w 2007 r. Medal otrzyma" dr Maciej Wojtkowski, 
fizyk z Uniwersytetu Miko"aja Kopernika w Toruniu, za tomograf do badania dna oka. 

Spo#ród innych donios"ych decyzji Senatu podj&tych w roku sprawozdawczym na podkre#lenie 
zas"uguje uchwa"a w sprawie utworzenia Centrum Studiów Zaawansowanych+4 z zadaniami 
dotycz%cymi mi&dzy innymi prowadzenia Konwersatorium Uczelnianego oraz organizowania centralnej 
oferty wyk"adów dla studiów doktoranckich. Centrum zosta"o utworzone z dniem 1 lutego 2008 r.5

W zwi%zku z og"oszeniem przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wy$szego projektu za"o$e' do 
reformy systemu nauki i reformy szkolnictwa wy$szego, Senat PW wyrazi" stanowisko w tej sprawie6. 

 
Poni$ej przedstawiono g"ówne dzia"ania i rezultaty w obszarach kompetencji prorektorów i 

kanclerza, przywo"uj%c wybrane przepisy wewn&trzne. Szczegó"owy opis dzia"a' i wska+ników 
charakteryzuj%cych Uczelni& w trzecim roku kadencji 2005-2008 zawarto w dalszych rozdzia"ach 
sprawozdania. 

                                                 
1 Uchwa"a nr 269/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie dzia"a' prowadz%cych do 

utworzenia szko"y w rozumieniu § 25 Statutu PW pod nazw% Szko"a Biznesu PW 
2 Uchwa"a nr 270/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia Wydzia"u 

Administracji i Nauk Spo"ecznych 
3 Uchwa"a nr 296/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Wydzia"u Zarz%dzania 
4 Uchwa"a nr 256/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wyra$enia zgody na utworzenie 

Centrum Studiów Zaawansowanych PW i zaopiniowania jego Regulaminu organizacyjnego 
5 Zarz%dzenie nr 1/2008 Rektora PW z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia Centrum Studiów 

Zaawansowanych PW 
6 Stanowisko Senatu PW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie projektu za"o$e' reformy systemu nauki i reformy 

systemu szkolnictwa wy$szego 
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Studia 

W roku akademickim 2007/2008 Senat Politechniki Warszawskiej okre#li" kierunki rozwoju 
kszta"cenia przyjmuj%c w tej sprawie stanowisko7. Podstawowe postulaty wyznaczaj%ce strategi& 
Uczelni w tym zakresie, to okre#lenie Politechniki Warszawskiej jako Uczelni o charakterze 
badawczym, posiadaj%cej szerok% ofert& kszta"cenia, rozwijaj%cej wspó"prac& z uczelniami krajowymi 
i zagranicznymi oraz posiadaj%cej jasno okre#lon% polityk& rekrutacyjn%. Opracowane elementy 
strategii Uczelni w zakresie kszta"cenia by"y podstaw% opracowania projektu rozwojowego Uczelni, 
zg"oszonego do konkursu og"oszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy$szego w ramach 
programu operacyjnego Kapita" Ludzki8. Zg"oszony w kwietniu 2008 r. projekt Politechniki 
Warszawskiej obejmuje szerok% gam& dzia"a', których realizacja mo$e przyczyni( si& zarówno do 
poszerzenia oferty kszta"cenia jak i do poprawy warunków kszta"cenia. 

Kontynuowano dzia"ania ukierunkowane na zapewnienie wysokiej jako#ci kszta"cenia w 
Politechnice Warszawskiej, takie jak wy"onienie procedur ogólnouczelnianych w ramach budowania 
Systemu Zapewnienia Jako#ci Kszta"cenia oraz prace nad wydzia"owymi Systemami Zapewnienia 
Jako#ci Kszta"cenia. Oficyna Wydawnicza PW wyda"a poprawion% wersj& „Vademecum Prodziekana 
ds. Studiów. Przepisy i zasady dobrego post&powania”9, które stanowi rodzaj przewodnika 
dla prodziekanów odpowiedzialnych za kszta"cenie, zawiera zbiór przepisów oraz opis dobrych praktyk 
w zakresie organizacji i nadzoru procesu dydaktycznego, jak równie$ podejmowania decyzji zwi%zanych 
z tym procesem. 

Kontynuowano dzia"ania sprzyjaj%ce umi&dzynarodowieniu kszta"cenia w PW, które nale$y do 
celów strategicznych PW. Po przyj&tym w roku ubieg"ym10 stanowisku w sprawie kszta"cenia w j&zyku 
angielskim na Politechnice Warszawskiej, Senat PW dnia 28 maja 2008 r. uchwali" „Zasady przyj&( na 
studia w j&zyku polskim cudzoziemców – obywateli pa'stw nienale$%cych do Unii Europejskiej”.11 
Ponadto, Senat PW podj%" uchwa"& w sprawie uruchomienia studiów w j&zyku angielskim na kierunku 
studiów Energetyka12; projekt powsta" przy wspó"pracy Wydzia"ów Chemicznego, Elektrycznego, 
Fizyki, In$ynierii Materia"owej oraz Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. W roku akademickim 2007 
r./2008 r. powi&kszy"a si& do trzech liczba realizowanych programów Erasmus Mundur. Do European 
Master Programme Optics In Science and Technology (OpSci Tech), koordynowanego przez Wydzia" 
Mechatroniki oraz koordynowanego przez Wydzia" Chemiczny programu Materials for Energy Storage 

and Conversion do"%czy" program European Master in Advanced Robotic na Wydzia"ach Elektroniki 
i Technik Informacyjnych oraz Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.  

W rozwój wymiany mi&dzynarodowej studentów wpisuje si& stanowisko Senatu PW z dnia 26 marca 
2008 r. w sprawie mo$liwo#ci uzyskiwania dyplomu uko'czenia studiów w Politechnice Warszawskiej w 
przypadku studiów prowadzonych wspólnie przez Politechnik& Warszawsk% i uczelnie partnerskie oraz 
warunków, jakie powinny spe"nia( umowy dotycz%ce tych studiów. W #lad za postanowieniami 
Regulaminu studiów w Politechnice Warszawskiej Senat PW podj%" uchwa"& w sprawie ustalenia formy 
wyró$niania studentów ko'cz%cych studia z wynikiem celuj%cym13, a nast&pnie Rektor wyda" zarz%dzenie 
okre#laj%ce wzór i tryb wydawania dyplomu uko'czenia studiów z wyró$nieniem14. 

                                                 
7 Stanowisko Senatu PW z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie „Kierunków rozwoju kszta"cenia w Politechnice 

Warszawskiej – elementy strategii” 
8 Decyzja Rektora PW z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie powo"ania Zespo"u Roboczego do spraw wniosków o 
#rodki finansowe przyznawane w ramach Programu Operacyjnego „Kapita" Ludzki” w zakresie kszta"cenia w 
Politechnice Warszawskiej 

9 „Vademecum Prodziekana ds. Studiów. Przepisy i zasady dobrego post&powania”, opracowanie do u$ytku 
s"u$bowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 

10 Stanowisko Senatu PW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie kszta"cenia w j&zyku angielskim na Politechnice 
Warszawskiej 

11 Uchwa"a nr 323/XLVI/2008 Senatu PW w sprawie przyj&( na studia w j&zyku polskim cudzoziemców – 
obywateli pa'stw nienale$%cych do Unii Europejskiej 

12 Uchwa"a nr 286/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uruchomienia studiów w j&zyku 
angielskim na kierunku Energetyka 

13 Uchwa"a nr 257/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia formy wyró$nienia 
studentów ko'cz%cych studia z wynikiem celuj%cym 

14 Zarz%dzenie nr 3/2008 Rektora PW z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie dyplomu uko'czenia studiów z 
wyró$nieniem dla studentów ko'cz%cych studia z wynikiem celuj%cym 
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Nauka 

 Decyzj% Rektora 15 uruchomiono trzeci konkurs na Uczelniane Programy Badawcze. Do konkursu 
zg"oszono 16 nowych wniosków i 5 wniosków o kontynuacj& Programów realizowanych w roku ubieg"ym. 
Uczelniana Rada Nauki na podstawie z"o$onych wniosków oraz publicznej ich prezentacji na Seminarium 
UPB zakwalifikowa"a do finansowania 15 Uczelnianych Programów Badawczych na "%czn% kwot& 
900.000 z". Dwa Programy s% kontynuacj% UPB prowadzonych w roku ubieg"ym. 

Na podkre#lenie zas"uguje bardzo aktywna dzia"alno#( samorz%dowa doktorantów inspirowana i 
koordynowana przez nowo wybran% Rad& Doktorantów PW. Doktoranci zorganizowali II Konferencj& 
Naukowo-Techniczn% „M"odzi naukowcy wobec wyzwa' wspó"czesnej techniki”, która odby"a si& w 
dniach 24-26 wrze#nia 2007 r. w GG PW. Z udzia"em Rady Doktorantów opracowano dokument pt. 
„Model kszta"cenia doktorantów na Politechnice Warszawskiej”, który stanowi za"%cznik do stanowiska 
Senatu PW w sprawie kszta"cenia doktorantów przyj&tego na posiedzeniu Senatu w dniu 19 grudnia 
2007 r. Wyrazem du$ej aktywno#ci doktorantów PW jest fakt, i$ Przewodnicz%cy Rady Doktorantów 
PW pe"ni" w 2007 r. funkcj& Przewodnicz%cego Krajowej Rady Doktorantów, a jego nast&pca w 2008 r. 
pe"ni funkcj& Wiceprzewodnicz%cego Krajowej Rady Doktorantów. 
 Decyzj% Rektora PW16 uruchomiono zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku naukowo-
badawczego na potrzeby Centrum Zaawansowanych Materia"ów i Technologii CEZAMAT – etap I – 
prace projektowe, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Politechnika 
Warszawska jest koordynatorem tego przedsi&wzi&cia, które b&dzie realizowane wraz z dwiema 
uczelniami (UW i WAT), czterema instytutami PAN (IF, IChF, IWC i IPPT) oraz dwoma instytutami 
resortowymi (ITE i ITME). Oprócz tworz%cych Konsorcjum jednostek zewn&trznych, w przedsi&wzi&ciu 
znajduj%cym si& na tzw. li#cie indykatywnej du$ych projektów infrastrukturalnych z zarezerwowan% na 
jego realizacj& kwot% 100 mln euro, bierze udzia" 9 wydzia"ów PW. Projekt zawiera m.in. propozycj& 
wybudowania budynku CEZAMAT na terenie po"udniowym PW. Równolegle sfinansowana by"aby 
modernizacja i doposa$enie aparaturowo-sprz&towe szeregu laboratoriów na wydzia"ach PW. 
Politechnika Warszawska uczestniczy równie$ w analogicznym projekcie „Centrum Bada' 
Przedklinicznych i Technologii” (CePT) koordynowanym przez Akademi& Medyczn%. Udzia" 9 
wydzia"ów PW w tym projekcie jest planowany na "%czn% kwot& ok. 50 mln z", która zostanie 
wykorzystana do utworzenia rozproszonego na terenie PW Centrum Technologii Biomedycznych i 
Fizyki Medycznej BIOFIM. Dzia"ania w Uczelni zwi%zane z realizacj% przedsi&wzi&cia CEZAMAT i 
udzia"em jednostek PW w projekcie CePT koordynowane s% przez Pe"nomocnika Rektora. 
 Od utworzenia Warszawskiego Konsorcjum Naukowego w lutym 2006 r. nasza Uczelnia pe"ni w nim 
wiod%c% rol&, koordynuj%c m.in. realizacj& projektu „Model funkcjonalny i biznesowy Warszawskiego 
Parku Technologicznego”, który pomy#lnie zosta" zako'czony w grudniu 2007 r. 
 Politechnika Warszawska aktywnie uczestniczy w przedsi&wzi&ciach s"u$%cych #rodowisku 
naukowemu nie tylko Warszawy, ale równie$ ca"ego kraju. Mi&dzy innymi Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wy$szego powierzy"o Politechnice Warszawskiej prowadzenie Punktu Kontaktowego 
Inicjatywy Technologicznej - jednego z kilku w kraju. Centrum Transferu Technologii PW prowadzi"o 
PK IT w drugim pó"roczu 2007 r., a od grudnia 2007 r. koordynuje realizacj& projektu pt. 
„Wypracowanie standardów zarz%dzania w"asno#ci% intelektualn%” finansowanego przez MNiSzW w 
ramach Programu Kreator Innowacyjno#ci. Projekt ten jest wspó"realizowany z Uniwersytetem 
Warszawskim, Uniwersytetem Jagiello'skim, SGH, SGGW, Uniwersytetem Medycznym w  odzi, 
Naczeln% Organizacj% Techniczn% oraz Konfederacj% Pracodawców Polskich przy wsparciu Zwi%zku 
Banków Polskich i Ameryka'sko-Polskiej Rady Handlu. Politechnika Warszawska jest równie$ 
cz"onkiem za"o$ycielem utworzonej w lutym 2008 r. Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych 
Technologii, której zadaniem jest wspieranie przedsi&biorczo#ci akademickiej. 
 Politechnika Warszawska uczestnicz%c w tworzeniu Parku Naukowo-Technologicznego Polska-
Wschód w Suwa"kach, Mi&dzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji, realizuje sw% misj& 
zarówno dydaktyczn%, jak i naukow%. Inicjatywy te, a w szczególno#ci powo"anie Stowarzyszenia 

                                                 
15 Decyzja nr 2/2008 Rektora PW z dnia 21.01.2008 r. w sprawie og"oszenia konkursu na Uczelniane Programy 

Badawcze 
16 Decyzja nr 64 Rektora PW z dnia 25.04.2008 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego 

pn.: „Budowa budynku naukowo-badawczego na potrzeby Centrum Zaawansowanych Materia"ów i Technologii 
CEZAMAT – etap I – prace projektowe, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
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„Innowacyjna Polska Wschodnia”, w którym uczestnicz% przedstawiciele PW, ma tak$e u"atwi( w 
najbli$szej przysz"o#ci zaktywizowanie wspó"pracy naukowej z naszymi s%siadami zza wschodniej 
granicy. 
 
Sprawy studenckie 

Studenci Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2007/2008 prowadzili swoj% dzia"alno#( 
we wszystkich istotnych obszarach $ycia Uczelni. Tradycyjnie najwa$niejsz% rol& odegra" Samorz%d 
Studentów PW, ale warto odnotowa( rosn%c% aktywno#( Rady Doktorantów PW. Strategi% tej 
aktywno#ci by"a kontynuacja i rozwój dotychczasowych projektów i wydarze' w obszarze kultury, 
nauki, sportu i wypoczynku. Najwi&kszymi osi%gni&ciami by"y: organizacja i koordynacja Juwenaliów 
Warszawskich 2008, cykl koncertowy Wielka Muzyka w Ma"ej Auli, Grudniowy Akademicki 
Przegl%d Artystyczny GAPA, Targi Pracy BEST, Targi Kó" Naukowych KONIK.  

W dniu 15 listopada 2007 r., w ramach obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej, odby"y si& 
wybory Miss PW i po raz pierwszy wybory Mistera PW, a styczniowy bal „Karnavauli” po raz 
czwarty zintegrowa" #rodowisko akademickie Warszawy. 

Znakomicie rozwija si& i odnosi sukcesy, utworzona w marcu 2007 r. Orkiestra Rozrywkowa PW. 
Równie m"ody Teatr Studencki PW zdobywa uznanie nie tylko na terenie naszej Uczelni. W 
repertuarze ma on ju$ 8 przedstawie', od klasyki po sztuki wspó"czesne. Telewizja Internetowa PW 
transmituje najwa$niejsze wydarzenia z $ycia Politechniki Warszawskiej, a w styczniu 2008 r. 
zaprezentowa"a pierwsze wydanie Kroniki Filmowej PW.  

W ostatnich miesi%cach Samorz%d Studentów PW po"o$y" szczególny nacisk na wspó"prac& 
mi&dzynarodow%. W ramach tej wspó"pracy studenci go#cili kolegów mi&dzy innymi z Niemiec i 
Ukrainy. Przygotowywane s% projekty organizacji wspólnych konferencji i szkole'.  
 
Sprawy ogólne 

Kontynuowano dzia"ania w zakresie spraw dotycz%cych organizacji Uczelni, jej gospodarki, 
zatrudnienia, warunków pracy, #wiadcze' socjalnych i spraw pracowniczych, wspó"pracuj%c z 
odpowiednimi komisjami Senatu PW, komisjami rektorskimi i Rektorsko-Zwi%zkowym Zespo"em ds. 
Pracowniczych. Ponadto, przeprowadzono konkurs na pe"nienie funkcji kierowników studiów 
ogólnouczelnianych, SJO i SWFiS.  

W okresie sprawozdawczym Senat podj%" wiele uchwa" w sprawie wyra$enia zgody na 
przeprowadzenie zmian organizacyjnych na wydzia"ach, których celem by"o dostosowanie jednostek 
organizacyjnych do wymaga' okre#lonych w Statucie PW. Najwa$niejszymi ze zmian organizacyjnych 
by"y, wspomniane ju$, uchwa"y w sprawie utworzenia w PW od dnia 1 wrze#nia 2008 r. dwóch nowych 
wydzia"ów: Wydzia"u Administracji i Nauk Spo"ecznych oraz Wydzia"u Zarz%dzania. 

We wspó"pracy z Rektorsk% Komisj% ds. Warunków Pracy w PW oraz Inspektoratem BHP 
przygotowano projekt zarz%dzenia dotycz%cego norm zaopatrzenia w #rodki higieny osobistej17 oraz w 
sprawie przestrzegania przepisów bhp i nauki.18  

Raport Rektorskiej Komisji ds. Bezpiecze'stwa w PW o stanie bezpiecze'stwa w Uczelni zosta" 
przedstawiony na posiedzeniu Senatu PW w dniu 23 kwietnia 2008 r.  

W zwi%zku z uchwa"% nr 235/XLVI/2007 Senatu PW z dnia 24 pa+dziernika 2007 r., Rektor 
zarz%dzeniem nr 43 z dnia 6 listopada 2007 r., wprowadzi" Regulamin przyznawania nagród z 
Uczelnianego Funduszu Nagród w 2007 r.19 Nagrody z tego funduszu pracownicy PW otrzymali w 
grudniu 2007 r. 

Wa$nym wewn&trznym aktem prawnym, okre#laj%cym zbiór procedur i mechanizmów kontroli 
pozwalaj%cych sprawowa( nadzór nad gromadzeniem i rozdysponowywaniem publicznych #rodków 

                                                 
17 Zarz%dzenie nr 2/2008 Rektora PW z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie utrzymania higieny oraz zasad i norm 

zaopatrzenia w #rodki higieny osobistej pracowników, doktorantów i studentów PW 
18 Zarz%dzenie nr 21/2008 Rektora PW z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie szczegó"owych obowi%zków i 

odpowiedzialno#ci kierowników, pracowników, doktorantów i studentów w zakresie przestrzegania przepisów 
bhp i nauki 

19 Zarz%dzenie nr 43 Rektora PW z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród z 
Uczelnianego Funduszu Nagród w 2007 r. 
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finansowych oraz gospodarowaniem mieniem, by"o og"oszenie przez Rektora w drodze zarz%dzenia 
zasad funkcjonowania systemu wewn&trznej kontroli finansowej w PW.20

W dniu 30 stycznia 2008 r. Rektor zarz%dzeniem nr 6/2008 wprowadzi" Regulamin organizacyjny 
PW21, który wcze#niej zosta" pozytywnie zaopiniowany przez Senat PW.22 Realizuj%c przepisy 
zarz%dzenia wprowadzaj%cego Regulamin organizacyjny, Rektor ustali" zasady przygotowywania i 
wydawania wewn&trznych aktów prawnych23, okre#li" 42 jednostki organizacyjne administracji 
centralnej PW ustalaj%c zakresy i sposób ich dzia"ania oraz podleg"o#( i nadzór merytoryczny24 oraz 
og"osi" w postaci schematu struktur& organizacyjn% PW25. 

Zgodnie z § 122 ust. 2 Statutu PW, w okresie od wrze#nia do grudnia 2007 r. w Uczelni 
przeprowadzono audyt funkcjonowania administracji. Na podstawie raportów audytorów Senacki 
Zespó" ds. Oceny Funkcjonowania Administracji opracowa" raport zbiorczy, który by" opiniowany 
przez Senack% Komisj& Organizacji Uczelni. Ostatecznej oceny funkcjonowania administracji Uczelni 
dokona" Senat PW26. 

W zwi%zku z ustaw% z dnia 7 wrze#nia 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpiecze'stwa pa'stwa z lat 1944 – 1990 oraz o tre#ci tych dokumentów, 
Rektor w zarz%dzeniu nr 44 z dnia 9 listopada 2007 r. okre#li" tryb sk"adania o#wiadcze' lustracyjnych 
przez organa jednoosobowe Uczelni i ich zast&pców oraz dyrektorów instytutów i ich zast&pców.27

W ramach prac Rektorsko Zwi%zkowego Zespo"u ds. Pracowniczych uzgodniono zmiany w tre#ci 
Regulaminu zwi&kszania wynagrodze' pracowników PW, który nast&pnie zosta" przyj&ty przez Senat28. 
Podpisane zosta"o Porozumienie Rektora z uczelnianymi organizacjami zwi%zkowymi w sprawie 
realizacji w 2008 r. Programu Pracowniczego. Kolejny raz przeprowadzono akcj& dodatkowych bada' 
medycznych dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej, bada' finansowanych z bud$etu 
Uczelni, przedstawionych szczegó"owo w rozdziale 2. Sprawozdania. 

Wzorem ubieg"ych kadencji kontynuowano w ramach Seminarium Uczelnianego przedstawianie i 
dyskutowanie zagadnie' wa$nych dla Politechniki Warszawskiej i jej otoczenia, w tym koncepcje i 
projekty rozwojowe Uczelni.  
 
Szko"a Nauk Technicznych i Spo"ecznych w P"ocku 

Szko"a Nauk technicznych i Spo"ecznych w P"ocku w roku akademickim 2007 r./2008 r. 
kontynuowa"a dzia"alno#( dydaktyczn% i naukowo-badawcz% zgodnie z przyj&tymi wcze#niej 
za"o$eniami. 

W ramach dzia"alno#ci dydaktycznej uruchomiono dzienne studia doktoranckie w dyscyplinach 
budownictwo oraz budowa i eksploatacja maszyn.  

Du$ym nak"adem pracy przeprowadzono szerok% akcj& promocyjn% dla kandydatów na studia, w 
ramach której wyg"oszono prelekcje dla maturzystów w 46 szko"ach w P"ocku i bliskich 
miejscowo#ciach i rozes"ano materia"y informacyjne do innych szkó" województwa mazowieckiego, 
"ódzkiego, warmi'sko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. Zosta"a tak$e przebudowana strona 
internetowa Szko"y wraz z wprowadzeniem systemu CMS. 

                                                 
20 Zarz%dzenie nr 47 Rektora PW z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie systemu wewn&trznej kontroli finansowej w 

PW 
21 Zarz%dzenie nr 6/2008 Rektora PW z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

organizacyjnego PW 
22 Uchwa"a nr 274/XLVI/2008 Senatu PW w sprawie zaopiniowania Regulaminu organizacyjnego PW 
23 Zarz%dzenie nr 13/2008 Rektora PW z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad przygotowywania i wydawania 

wewn&trznych aktów prawnych przez organa jednoosobowe i kanclerza PW 
24 Zarz%dzenie nr 13/2008 Rektora PW z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie jednostek organizacyjnych administracji 

centralnej PW 
25 Zarz%dzenie nr 14/2008 Rektora PW z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie struktury organizacyjnej PW 
26 Uchwa"a nr 275/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie oceny funkcjonowania 

administracji PW 
27 Zarz%dzenie nr 44 z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie szczegó"owego trybu post&powania przy sk"adaniu 

o#wiadcze' lustracyjnych 
28 Uchwa"a nr 315/XLVI/2008 Senatu PW z dnia 23 kwietnia 2007 r. zmieniaj%ca uchwa"& nr 131/XLVI/2006  z dnia 20 

grudnia 2006 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwi&kszania wynagrodze' pracowników Politechniki Warszawskiej
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Rozwija"a si& wspó"praca z podmiotami gospodarczymi P"ocka i subregionu p"ockiego. Wzros"o 
zainteresowanie przemys"u oferta badawcz% i techniczn% Wydzia"u Budownictwa, Mechaniki i 
Petrochemii. Zaobserwowano zwi&kszaj%ce si& zainteresowanie znacz%cych pracodawców 
absolwentami wszystkich kierunków studiów prowadzonych w Szkole, g"ównie in$ynierami.  

Do potrzeb rynku pracy dostosowywany by" proces dydaktyczny, gdzie poza zaj&ciami, 
prowadzonymi zgodnie z planem studiów, przeprowadzono dla studentów zaj&cia fakultatywne 
prowadzone przez kompetentnych przedstawicieli przemys"u. 

W ramach wspó"pracy mi&dzynarodowej jednostka Wydzia"u Budownictwa, Mechaniki i 
Petrochemii Centrum Doskona"o#ci CERED uczestniczy"a w realizacji dwóch projektów badawczo-
technicznych, w projekcie HYVOLUTION dotycz%cym produkcji czystego wodoru z biomasy metod% 
nietermiczn% oraz w projekcie TOSSIE dotycz%cym zrównowa$onego przemys"u cukrowniczego w 
Europie, gdzie Centrum Doskona"o#ci CERED by"o jednostk% koordynuj%c%. Kontynuowano równie$ 
wspó"prac& z P"ockim Parkiem Przemys"owo-Technologicznym. 

W roku sprawozdawczym pracownicy Wydzia"u Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 
realizowali równie$ zadania w ramach Projektów Badawczych Zamawianych MNiSzW dotycz%ce: 

 opracowania i wdro$enia pulsara pneumatycznego, 
 kompozytów bitumiczno-polimerowych z odpadów z tworzyw sztucznych, 
 sorbentów mineralno-w&glowych. 

 
Administracja Centralna 

Podstawowe zadania oraz projekty, które w okresie sprawozdawczym zosta"y podj&te przez 
Administracj& Centraln%, mo$na przedstawi( nast&puj%co:  
1. Prace nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym: 

 zako'czenie fazy analizy przedwdro$eniowej, 
 rozpocz&cie procesu wdra$ania, 
 w ograniczonym zakresie testowanie jedynie niektórych przypadków u$ycia, 
 budowa prototypu dla systemu obs"ugi toku studiów, 
 próba opisu koncepcji szczegó"owej dla istniej%cych ju$ przypadków u$ycia. 

2. Dzia"ania w obszarze inwestycji i remontów: 
 przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezb&dnych pozwole' dla lokalizacji Wydzia"u MiNI, 
 prace dokumentacyjne – audyty energetyczne, studium wykonalno#ci – dotycz%ce projektu 

Ekologiczna Rewitalizacja PW, 
 przygotowanie dokumentacji do preumowy dla Projektu CEZAMAT, 
 rozpocz&cie procesu projektowania Centrum Sportowego PW przy ulicy Batorego, 
 budowa nowego Schroniska Studenckiego Koliba, 
 kompleksowy remont Centrum Kultury Studenckiej – „Riviera B”. 

3. Dzia"ania w zakresie administracyjnym: 
 post&puj%ca normalizacja w zakresie aktów prawnych – zasad ich wydawania i rejestracji, 
 ugruntowanie schematu organizacyjnego Administracji Centralnej poprzez wydanie 

Zarz%dzenia nr 12/2008 reguluj%cego zakres obowi%zków poszczególnych dzia"ów AC, 
 zako'czenie prac nad ukonstytuowaniem ostatecznej formy i zakresu zada' Biura Funduszy 

Strukturalnych, 
 powo"anie w strukturze Administracji Centralnej Dzia"u ds. Szkole', 
 przygotowanie regulaminu – zasad prowadzenia i dokumentowania procesów inwestycyjnego 

i remontowego w PW, 
 ustalenie zasad wspó"pracy pomi&dzy Centralnym O#rodkiem Informatyki a Administracj% 

Centraln% w zakresie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, budowy infrastruktury 
serwerowni, itp. 

 
Szczegó"owy opis zrealizowanych zada' Administracji Centralnej zawarte w rozdziale 8. 
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