
Uchwala nr 237IXLVIII/2014 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 17 grudnia 2014 r. 

w sprawie wyrazenia opinii w przedmiocie utworzenia Miydzynarodowego Centrum 
Ontologii Formalnej na Wydziale Administracji i Nauk Spolecznych Politechniki 
Warszawskiej i zaopiniowaniajego Regulaminu organizacyjnego 

§ 1 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialaj,!c na podstawie § 38 ust. 2 i 3 Statutu PW 
pozytywnie opiniuje utworzenie Miydzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej 
na Wydziale Administracji i Nauk Spolecznych Politechniki Warszawskiej oraz 
pozytywnie opiniuje jego Regulamin organizacyjny, stanowi,!cy zal,!cznik do niniejszej 
uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu j or
?lobi{ ewreJ-e 

mgr Beata Dobrzeniecka prof. dr hab. inz. Jan Szmidt 



zal!!cznik do uchwaly nr 237/XLVIII/2014 Senatu PW z dnia 17.12.2014 

Regulamin Organizacyjny 

Mi~dzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej 


na Wydziale Administracji i Nauk Spolecznych 

Politechniki Warszawskiej. 


§ 1 


1. 	 Miydzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (oficjalna nazwa angielska: 
International Center for Formal Ontology), zwane dalej "Centrum", jest 
wewn~trzwydzialow~ jednostk~ organizacyjn~ Politechniki Warszawskiej dzialaj~c~ 
na Wydziale Administracji i Nauk Spolecznych PW, utworzon~ na podstawie § 38 ust. 
2 Statutu Politechniki Warszawskiej dalej jaki "Statut PW", realizuj~c~ 
interdyscyplinarne badania w dziedzinie ogolnej i szczegolowej ontologii, z ich 
zastosowaniami do innych dyscyplin naukowych, filozofii nauki, techniki i przemyslu. 

2. 	 Celem Centrum jest prowadzenie i stymulowanie rozwoju nowatorskich badan 
z pogranicza humanistyki, nauk scislych i techniki w l~cznosci z potrzebami 
Politechniki Warszawskiej, w szczegolnosci w odniesieniu do wzbogacania 0 nowe 
tresci procesu dydaktycznego. 

3. 	 Centrum stanowi kontynuacjy tradycji szkoly lwowsko-warszawskiej w filozofii. 
4. 	 Badania, projekty badawcze oraz dzialalnosc dydaktyczna realizowane s~ z udzialem 

studentow, doktorantow, habilitantow z Politechniki Warszawskiej i roznych 
osrodkow naukowych w Polsce oraz zainteresowanych badaniami Centrum 
pracownikow Politechniki Warszawskiej przy wspoludziale miydzynarodowej kadry 
naukowej. 

5. 	 Centrum prowadzi dzialalnosc organizacyjn~, informacyjn~, doradcz~, promocyjn~ 
i popularyzatorsk~ zwi~zan~ z ww. badaniami. 

6. 	 Centrum wspolpracuje scisle z innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki 
Warszawskiej. 

7. 	 Siedziba Centrum miesci siy na Wydziale Administracji i Nauk Spolecznych 
Politechniki Warszawskiej, zwanym dalej "Wydzialem". 

§2 

W zakres zadan Centrum wchodz~ sprawy zwi~zane z: 
1) realizacj~ miydzynarodowych programow badawczych i edukacyjnych zwi~zanych 

z obszarem dzialalnosci Centrum, 
2) realizacj~ miydzynarodowych grantow we wskazanym w § 1 obszarze dzialalnosci 

Centrum z jak najszerszym udzialem studentow i doktorantow, 
3) rozwojem innowacyjnych metod dydaktycznych w zakresie realizacji tematyki 

badawczej Centrum, 
4) prowadzenie projektow badawczych wspolfinansowanych przez instytucje 

pozauczelniane oraz innych prac (wlasnych, rozwojowych), zwi~zanych 

z dzialalnosci~ Centrum, 
5) 	 wykonywanie innych zadan zleconych przez Rektora lub dziekana Wydzialu, 

zwi~zanych z rozwojem zaawansowanych form ksztalcenia i badan. 



§ 3 

1. 	 W Centrum, stosownie do potrzeb i posiadanych srodk6w, mog,!- bye zatrudniani 
w drodze konkurs6w i na podstawie um6w 0 pracy oraz um6w cywilnoprawnych 
pracownicy niebyd,!-cy nauczycielami akademickim Politechniki Warszawskiej. 
Do konkurs6w stosuje siy odpowiednio przepisy wewnytrzne Politechniki 
Warszawskiej. 

2. 	 Zadania wymienione w § 2 Centrum realizuje przy udziale pracownik6w 
zatrudnionych w Centrum oraz wskazanych pracownik6w Wydzialu i innych 
jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej. 

3. 	 Stosunek pracy z pracownikami Centrum nawi,!-zuje i rozwi,!-zuje Rektor na wniosek 
dziekana Wydzialu wystosowany z inicjatywy dyrektora Centrum, 0 kt6rym mowa 
w § 5, po zasiygniyciu opinii rady Wydzialu. 

4. 	 Umowy cywilnoprawne z osobami wykonuj,!-cymi prace na rzecz Centrum, 
w granicach posiadanych pelnomocnictw Rektora, zawiera dziekan Wydzialu 
na wniosek dyrektora Centrum. 

5. 	 Centrum przy realizacji swoich zadan moze korzystae z lokali oraz wyposaZenia 
dydaktycznego i badawczego wydzia16w i innych jednostek organizacyjnych 
Politechniki Warszawskiej na zasadach okrdlonych w porozumieniach zawartych 
z tymi jednostkami. 

§4 

1. 	 Centrum moze zawierae porozumienia na wykonanie prac badawczych lub uslug 
dydaktycznych z jednostkami Politechniki Warszawskiej. 

2. 	 Udzial jednostek organizacyjnych, wsp61pracuj,!-cych z Centrum w realizacji danego 
zadania, w szczeg6lnosci w kosztach oraz dochodach z efekt6w jego realizacji, 
ustalany jest w odpowiednich porozumieniach pomiydzy dyrektorem Centrum, 
dziekanem Wydzialu i kierownikiem jednostki organizacyjnej Politechniki 
Warszawskiej oraz kierownikiem wykonywanego zadania. 

3. 	 Centrum moze zawierae porozumienia 0 wsp61pracy z podmiotami spoza Politechniki 
Warszawskiej zgodnie z zasadami obowi,!-zuj,!-cymi w Uczelni i na Wydziale. 

§ 5 

1. 	 Centrum kieruje dyrektor. 
2. 	 Dyrektorem Centrum moze bye pracownik naukowy posiadaj,!-cy co najmniej stopien 

naukowy doktora, kt6ry wraz z powolaniem na to stanowisko zostanie zatrudniony, 
jezeli wczesniej nie byl, w Politechnice Warszawskiej na og6lnie obowi,!-zuj,!-cych 
zasadach w pelnym lub niepelnym wymiarze czasu. 

3. 	 Dyrektora Centrum powoluje na wniosek dziekana Wydzialu Rektor po zasiygniyciu 
opinii rady Wydzialu oraz na wniosek Rady Programowej Centrum, 0 kt6rej mowa 
w § 8, zwanej dalej "Rad'!-". Dyrektor Centrum moze takZe bye powolany w trybie 
konkursu, kt6ry rozstrzyga komisja konkursowa powolana przez Rektora. 0 trybie 
powolania dyrektora rozstrzyga Rada na wniosek dziekana Wydzialu. 

4. 	 Dyrektora Centrum powoluje siy na czas kadencji wladz Uczelni. Powolanie moze bye 
ponawiane. 

5. 	 Rektor, po zasiygniyciu opinii Rady i po zasiygniyciu opinii dziekana Wydzialu, moze 
z powodu naruszenia Statutu PW odwolae dyrektora Centrum przed uplywem jego 
kadencji. 



6. 	 Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Centrum przed dziekanem 
Wydzialu. 

§6 

1. 	 Do zadail dyrektora Centrum nalezy: 
1) inicjowanie i rozwijanie dzialail Centrum w ramach jego zadail i dbanie 

o wlasciwy poziom realizacji tych zadail; 
2) opracowywanie oferty dydaktycznej Centrum i przedstawianie jej Radzie; 
3) reprezentowanie Centrum na zewnqtrz, 
4) dysponowanie srodkami finansowymi Centrum; 
5) przygotowywanie sprawozdail z dzialalnosci Centrum dla dziekana Wydzialu; 
6) przygotowywanie plan6w rzeczowo-finansowych Centrum, zatwierdzanych 

przez dziekana Wydzialu i przedkladanych radzie Wydzialu w ramach planu 
rzeczowo-finansowego Wydzialu; 

7) wskazywanie dziekanowi Wydzialu potrzeby zawarcia um6w na wykonanie 
prac badawczych i uslugowych ze zleceniodawcami zewnytrznymi, 

8) 	 wskazywanie dziekanowi Wydzialu potrzeby zawarcia porozumlen 
na wykonanie prac badawczych i uslugowych z jednostkami organizacyjnymi 
Politechniki Warszawskiej; 

9) 	 podejmowanie decyzji dotyczqcych wsp61dzialania w zakresie dzialalnosci 
dydaktycznej z wydzialami i innymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki 
Warszawskiej, za zgodq dziekana Wydzialu; 

10) wyznaczanie zakresu obowi~zk6w zastypc6w dyrektora; 
11) wystypowanie do dziekana Wydzialu ze wszystkimi sprawami dotyczqcymi 

Centrum; w szczeg61nosci w sprawie okresowego zatrudnienia pracownik6w 
wizytujqcych Wydzial i Uczelniy; 

12) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczqcych Centrum, 
niezastrzezonych do kompetencji organ6w Uczelni lub kanclerza. 

2. Dyrektor Centrum jest bezposrednim przelozonym wszystkich pracownik6w Centrum. 
3. 	Dyrektor Centrum moze wyrazae opiniy 0 pracy nauczycieli akademickich biorqcych 

udzial w realizacji zadail Centrum, w szczeg6lnosci zwiqzanych z realizacj~ oferty 
dydaktycznej Centrum. 

4. Dyrektor Centrum sklada corocznie sprawozdania z dzialalnosci Centrum dziekanowi 
Wydzialu, kt6ry jest jego bezposrednim przelozonym, nie p6zniej niz do koilca 
czerwca. Przepisu tego nie stosuje siy w pierwszym roku dzialalnosci Centrum. 

§7 

1. Rektor, 	na wniosek dyrektora Centrum i dziekana Wydzialu po zasiygniyciu opinii 
Rady i rady Wydzialu, powoluje - nie wiycej niz dw6ch - zastypc6w dyrektora 
Centrum, w pelnym lub niepelnym wymiarze czasu pracy. 

2. 	Zastypcq dyrektora Centrum moze bye osoba posiadaj~ca co najmniej stopieil 
naukowy doktora. 

3. 	 Wynagrodzenie dyrektora Centrum i jego zastypc6w oraz pracownik6w Centrum 
ustala Rektor na zasadach obowi~zuj~cych w Uczelni. 



§ 8 


1. 	 W Centrum dziala Rada Programowa Centrum. 
2. 	 Rady powoluje Rektor, na wniosek dziekana Wydzialu zaopllllOwany przez rady 

Wydzialu z inicjatywy dyrektora Centrum, ktory przedklada propozycjy skladu Rady, 
na czas zgodny z kadencj~ wladz Uczelni, z zastrzezeniem podanym w § 9 ust. 1 pkt 5 
i 6 ponizej . 

§9 

1. 	 W sklad Rady wchodz~: 
1) dyrektor Centrum; 
2) zastypcy dyrektora Centrum; 
3) dziekan Wydzialu; 
4) przedstawiciel rady Wydzialu; 
5) przedstawiciele innych wydzialow uczestnicz~cych w realizacji zadail 

Centrum, po jednym z kazdego wydzialu, na czas realizacji tych zadafl; 
6) 	 przedstawiciele miydzynarodowych instytucji badawczych uczestnicz~cych 

w realizacji zadail Centrum, po jednym z kazdego osrodka, na czas realizacji 
tych zadafl; 

7) 	 specjalisci zatrudnieni w innych instytucjach naukowych, w liczbie 
nie wiykszej niz 5; 

8) 	 w posiedzeniach Rady mog~ uczestniczyc z glosem doradczym inne osoby 
zaproszone przez przewodnicz~cego Rady lub przez co najmniej trzech 
czlonkow Rady; 

9) 	 Rada moze obradowac w obecnosci co najmniej polowy swego skladu. 

2. 	 W okresie organizacji Centrum, do czasu powolania dyrektora Centrum Jego 
zastypcow, Rada moze dzialac w niepelnym skladzie. 

3. 	 Rada wybiera ze swego grona przewodnicz~cego Rady. Funkcjy przewodnicz~cego 
Rady moze pelnic dyrektor Centrum. 

4. 	 Wybory przewodnicz~cego Rady odbywaj~ siy w glosowaniu tajnym, zwykl~ 
wiykszosci~ glosow. W zebraniu wyborczym nie mog~ uczestniczyc osoby niebior~ce 
udzialu w glosowaniu. 

5. 	 Po dokonanym wyborze czlonkowie Rady przekazuj~ wyniki Rektorowi . 
6. 	 Rektor niezwlocznie zatwierdza wskazanego przez Rady kandydata 

na przewodnicz~cego Rady. 

§ 10 

Do kompetencji Rady nalezy: 
1) uchwalanie oferty dydaktycznej i programow nauczania w dzialalnosci 

dydaktycznej Centrum, ktora jest przedkladana radzie Wydzialu; 
2) ocena realizacji procesu dydaktycznego i dzialalnosci organizacyjnej Centrum; 
3) opiniowanie sprawozdail dyrektora Centrum z dzialalnosci Centrum; 
4) wyraZanie opinii w innych sprawach dotycz~cych Centrum, w przypadkach 

nieokreslonych w niniejszym Regulaminie; 
5) ocena projektow i wynikow prac wspomagaj~cych badania prowadzone 

wCentrum; 



6) ocena program6w i plan6w dzialalnosci Centrum sporz'!dzanych przez 
dyrektora Centrum; 

7) opiniowanie rocznych sprawozdan dyrektora z dzialalnosci Centrum. 

§11 

1. 	 W Centrum mog,! bye tworzone inne kom6rki organizacyjne, w tym dzialy, sekcje 
i zespoly oraz samodzielne stanowiska pracy, niezbydne do realizacji zadan Centrum. 

2. 	 Struktury organizacyjn,!- Centrum ustala dziekan Wydzialu na wniosek dyrektora 
Centrum. 

3. 	 Kierownik6w kom6rek organizacyjnych Centrum powoluje i odwoluje dyrektor 
Centrum (§ 95 Statutu PW). 

§ 12 

1. 	 Po osi,!gniyciu samodzielnosci finansowej, mienie Centrum moze zostae wydzielone 
z mienia Wydzialu. 

2. 	 Dzialalnose Centrum jest finansowana ze srodk6w przyznanych przez dziekana 
Wydzialu (w okresie organizacji), dotacji, darowizn, udzialu w dochodach z realizacji 
praw autorskich oraz przychod6w uzyskiwanych za swiadczone uslugi oraz 
pozyskanych do finans 0 wan ze zr6del zewnytrznych, a takze z odpis6w na koszty 
administracyjne, przewidzianych w ramach program6w miydzynarodowych oraz 
pochodz,!-cych z innych zr6del. 

3. 	 Centrum rna wydzielone koszty i przychody. 
4. 	 Centrum dysponuje posiadanymi srodkami zgodnie z obowi,!-zuj,!-cymi przeplsaml 

i ustaleniami organ6w Uczelni. 
5. 	 Rozliczenia finansowe Centrum prowadzi pelnomocnik Kwestora na Wydziale. 
6. 	 Obslugy administracyjn,! Centrum, do czasu pozyskania przez Centrum srodk6w 

finansowych ze zr6del zewnytrznych, zapewnia Wydzial. 

§13 

Zmian mmeJszego Regulaminu dokonuje Rektor po zasiygniyciu opmll rady Wydzialu 
i Senatu Politechniki Warszawskiej . 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siy odpowiednio przepisy 
ustawy Prawo 0 Szkolnictwie Wyzszym, Statutu Politechniki Warszawskiej oraz decyzji 
i zarz'!dzen Rektora Politechniki Warszawskiej, uchwal Senatu Politechniki Warszawskiej 
oraz akt6w prawa wewn'!-trzwydzialowego. 




