
POLITECHNIKA WARSZAWSKA    

Zarządzenie nr 94 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 20 października 2021 r. 

 

w sprawie zasad i trybu przyznawania statusu honorowego profesora PW oraz zasad udziału 

honorowego profesora PW w działalności podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki 

organizacyjnej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2020 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 4 Statutu PW zarządza 

się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Profesorowi innej uczelni lub instytucji naukowej krajowej albo zagranicznej,  

niezatrudnionemu w Politechnice Warszawskiej, może być przyznany status honorowego 

profesora Politechniki Warszawskiej. 

2. Honorowy profesor Politechniki Warszawskiej może, na zasadach określonych  

w zarządzeniu, brać udział w działalności Centrum Studiów Zaawansowanych, zwanym 

dalej „CSZ”. W takim przypadku Rektor wyznacza wydział, którego dziekan wykonuje 

właściwe kompetencje określone w zarządzeniu, po zasięgnięciu opinii, odpowiednio, 

Rady Programowej lub dyrektora CSZ. 

 

§ 2 

Honorowy profesor PW nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu posiadania statusu 

honorowego profesora PW. 

 

§ 3 

1. Status honorowego profesora PW przyznaje Rektor, w drodze pisemnej decyzji, na 

wniosek kierownika podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej 

prowadzącej kształcenie, złożony po zaopiniowaniu przez odpowiednio: radę wydziału 

lub radę ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej. 

2. Status honorowego profesora PW może być przyznany na czas nieokreślony lub 

określony. 

§ 4 

1. Zgłaszając Rektorowi wniosek o przyznanie statusu honorowego profesora PW, kierownik 

podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie 

przedstawia: 

1) podstawowe dane o kandydacie, w tym nazwę uczelni lub instytucji naukowej,  

w której jest on, czynnym lub emerytowanym, profesorem; 

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

działalności akademickiej oraz o jego działalności w organizacjach naukowych  

i technicznych; 

3) informacje o ewentualnych dotychczasowych związkach kandydata z Politechniką 

Warszawską; 

4) powody, dla których nadanie kandydatowi statusu honorowego profesora PW jest 

pożądane dla podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej i Uczelni; 

5) okres, na jaki ma być nadany kandydatowi status honorowego profesora PW; 

6) uchwałę rady podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej w sprawie 

zaopiniowania wniosku o przyznanie statusu honorowego profesora PW. 



2. Wykaz przyznanych tytułów honorowego profesora PW prowadzi Biuro Rektora. 

 

§ 5 

1. Honorowy profesor PW może, za zgodą kierownika podstawowej lub ogólnouczelnianej 

jednostki organizacyjnej, brać udział w działalności dydaktycznej, naukowej  

i organizacyjnej danej podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej,  

a w szczególności: 

1) prowadzić zajęcia dydaktyczne; 

2) uczestniczyć - pod warunkiem posiadania wymaganych kwalifikacji – w kształceniu  

kadry naukowej; 

3) pełnić funkcje niezastrzeżone przez Statut PW dla pracowników Uczelni. 

2. Z tytułu wykonywania zadań zleconych przez kierownika podstawowej lub 

ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej lub Rektora, honorowy profesor PW może 

otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

3. Honorowy profesor PW może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach rady 

podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej. 

 

§ 6 

Dziekan lub dyrektor ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie 

określa zakres i formy udziału honorowego profesora PW w działalności podstawowej lub 

ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, zgodnie z § 5 ust. 1, uwzględniając jego 

kwalifikacje oraz potrzeby danej jednostki organizacyjnej. 

 

§ 7 

Nadanie statusu honorowego profesora PW ma miejsce w podstawowej lub ogólnouczelnianej 

jednostce organizacyjnej i ma charakter uroczysty.  

 

§ 8 

Status honorowego profesora PW może być cofnięty na wniosek kierownika podstawowej  

lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy Rektora. 

 

§ 9 

Traci moc zarządzenie nr 3/2009 Rektora PW z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zasad i trybu 

przyznawania statusu honorowego profesora PW i honorowego wykładowcy wydziału oraz 

zasad udziału honorowego profesora PW i honorowego wykładowcy w działalności wydziału. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
 

 

 


