
Uchwala nr 163/XLVIIII2014 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 19 marca 2014 r. 

w sprawie zaopmlOwania Regulaminu orgamzacYJnego Centrum W sp61pracy 
Miydzynarodowej 

§ 1 

Senat Politechniki Warszawskiej, dzialajq.c na podstawie § 38 ust. 3 Statutu PW, 

pozytywnie opiniuje Regulamin organizacyjny Centrum Wsp61pracy Miydzynarodowej, 

stanowiq.cy zalq.cznik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Sekretarz Senatu Rektor 

r;j;tOb:(U-<L ede 
mgr Beata Dobrzeniecka 

http:stanowiq.cy


zal~cznik do uchwaly nr 163/XLVIIII2014 Senatu PW z dnia 19.03.2014 r. 

Regulamin organizacyjny 

Centrum Wsp61pracy Mi~dzynarodowej 


Politechniki Warszawskiej 


Postanowienia og6lne 

§ 1 

1. 	Centrum Wsp61pracy Miydzynarodowej, zwane dalej "Centrum", jest pozawydzialow,! 
jednostk,! organizacyjn,! Politechniki Warszawskiej, podlegl,! bezposrednio Rektorowi. 

2. Centrum 	 prowadzi dzialalnose organizacyjn,!, informacyjn,!, doradcz,! i promocyjn,!, 
integruj,!c,! i koordynuj,!c,! dzialania Politechniki Warszawskiej w zakresie wsp61pracy 
miydzynarodowej. 

3. Celem 	 Centrum jest stymulowanie rozwoju oraz organizowanie i wspomaganie 
wsp61pracy miydzynarodowej Politechniki Warszawskiej w sferze badan oraz w sferze 
ksztalcenia. 

§2 

W zakres zadan Centrum wchodz,! sprawy zwi'!zane z: 

1) miydzynarodowymi program ami badawczymi i edukacyjnymi; 
2) miydzynarodowymi grantami; 
3) umowami bilateralnymi z uczelniami zagranicznymi; 
4) stypendiami zagranicznymi pracownik6w i student6w Uczelni; 
5) wyjazdami zagranicznymi pracownik6w i student6w Uczelni oraz przyjazdami 

pracownik6w i student6w zagranicznych uczelni, a takze przyjazdami innych 
zagranicznych gosci Uczelni; 

6) gromadzeniem, przetwarzaniem i upowszechnianiem informacji 0 wsp61pracy 
miydzynarodowej, w tym z prowadzeniem bazy danych dotycz'!cych uczestnictwa 
jednostek organizacyjnych, pracownik6w i student6w Uczelni w miydzynarodowych 
programach badawczych i edukacyjnych. 

§ 3 

1. 	 Kom6rkami organizacyjnymi Centrum s'!: 
1) Uczelniany Punkt Kontaktowy Europejskich Program6w Badawczych (UPK); 
2) Uczelniana Agencja Program6w Edukacyjnych (UAPE). 

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

3. Struktury organizacyjn,! Centrum ustala Rektor, na wniosek dyrektora Centrum. 
4. 	 Kierownik6w kom6rek organizacyjnych Centrum powoluje i odwoluje Rektor, na wniosek 

dyrektora Centrum. 



Kierownictwo Centrum 

§4 

1. 	Pracami Centrum kieruje dyrektor. 
2. 	Dyrektorem Centrum moze bye osoba posiadajqca wyksztalcenie wyZsze, duze 

doswiadczenie w zakresie wspolpracy mit(dzynarodowej oraz bieglq znajomose jt(zyka 
angielskiego. 

3. Dyrektora Centrum zatrudnia Rektor PW na podstawie umowy 0 pract(. 
4. Do zadan dyrektora Centrum nalezy w szczegolnosci: 

1) inicjowanie i rozwijanie dzialan Centrum w ramach jego zadan i dbanie 0 wlasciwy 
poziom realizacji tych zadan; 

2) sporzqdzanie programow i planow dzialalnosci Centrum, zatwierdzanych przez Rektora 
oraz zapewnianie ich realizacji; 

3) zarzqdzanie mieniem Centrum i dysponowanie jego srodkami finansowymi; 
4) przygotowywanie i przedstawianie Rektorowi rocznych sprawozdan z dzialalnosci 

Centrum; 
5) wykonywanie innych CZynnOSCl w zakresie wspolpracy mit(dzynarodowej 

przewidzianych przepisami prawa oraz uchwalami i zarzqdzeniami organow Uczelni. 
5. 	Dyrektor jest przelozonym pracownikow zatrudnionych w Centrum. 
6. 	Dyrektor jest odpowiedzialny za dzialalnose Centrum przed Rektorem. 

§ 5 

1. 	Dyrektor Centrum rna jednego lub dwoch zastt(pcow. 
2. Zastt(pcq 	 dyrektora Centrum moze bye osoba posiadajqca wyksztalcenie wyZsze, 

doswiadczenie we wspolpracy mit(dzynarodowej oraz bieglq znajomose jt(zyka 
angielskiego. 

3. 	Zastt(pcow dyrektora powoluje i odwoluje Rektor, na wniosek dyrektora Centrum. 

Pracownicy Centrum 

§6 

1. 	Pracownikow Centrum zatrudnia na podstawie umowy 0 pract( Rektor PW na wniosek 
dyrektora Centrum. 

2. 	Pracownikiem Centrum moze bye osoba znajqca biegle co najrnniej jeden jt(zyk obcy 
uzywany w Unii Europejskiej. 

3. 	Zakresy obowiqzkow pracownikow ustala dyrektor Centrum. 

§7 

1. 	 Centrum, stosownie do potrzeb i posiadanych srodkow, moze zlecae wykonanie 
okreslonych prac lezqcych w zakresie jego zadan innym pracownikom PW i osobom spoza 
Uczelni, na podstawie umow zlecenia lub umow 0 dzielo, zgodnie z zasadami 
obowiqzujqcymi na Uczelni. 

2. 	Wynagrodzenie dyrektora Centrum i jego zastt(pcow oraz pracownikow Centrum ustala 
Rektor na zasadach obowiqzujqcych w Uczelni. 



Mienie i finanse Centrum 

§ 8 

1. 	Dzialalnosc Centrum jest finansowana: 
1) ze srodk6w PW przeznaczonych na wsp6lpracy miydzynarodow~; 
2) z odpis6w na koszty administracyjne, przewidzianych w ramach program6w 

miydzynarodowych; 
3) z dotacji uzyskiwanych w ramach konkurs6w organizowanych dla punkt6w 

kontaktowych; 

4) ze srodk6w uzyskanych z tytulu odplatnego swiadczenia uslug; 

5) z innych zr6del. 


2. 	 Centrum rna wydzielone koszty i przychody. 
3. 	Rozliczenia finansowe Centrum prowadzi pelnomocnik Kwestora PW. 

§9 

1. 	Mienie Centrum stanowi wydzielon~ czysc mienia Politechniki Warszawskiej. 
2. 	Centrum dysponuje posiadanymi srodkami zgodnie z obowi~zuj~cymi przeplsaml 

i ustaleniami organ6w Uczelni. 
3. Kom6rki organizacyjne Centrum dysponuj~ srodkami finansowymi przeznaczonymi na ich 

dzialalnosc zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami i ustaleniami organ6w Uczelni. 

Uczelniany Punkt Kontaktowy 

Europejskich Program6w Badawczych 


§ 10 

1. 	Uczelniany Punkt Kontaktowy Europejskich Program6w Badawczych jest kom6rk~ 
organizacyjn~ Centrum i prowadzi dzialalnosc organizacyjn~, informacyjn~, doradcz~ 

i promocyjn~, w zakresie miydzynarodowych program6w badawczych, a w szczeg6lnosci 
Europejskich Program6w Badawczych. 

2. Do zadaii UPK nalezy: 
1) udzielanie merytorycznego i organizacyjnego wsparcia jednostkom organizacyjnym 

i pracownikom U czelni w sprawach uczestnictwa w miydzynarodowych programach 
badawczych; 

2) stale uaktualnianie wiedzy 0 zasadach funkcjonowania, aplikowania i finansowania 
obowi~zuj~cych w miydzynarodowych programach badawczych; 

3) gromadzenie i przetwarzanie informacji, w tym intemetowych, dotycz~cych 

miydzynarodowych program6w badawczych, w szczeg6lnosci obowi~zuj~cych w tych 
programach zasad aplikowania i finansowania, oraz rozpowszechnianie tych informacji 
w Uczelni; 

4) ulatwianie jednostkom organizacyjnym i pracownikom Uczelni znajdowania partner6w, 
zwlaszcza ze sfer przemyslowych, do udzialu w miydzynarodowych projektach 
badawczych, 

5) utrzymywanie kontakt6w i wsp6lpraca z wlasciwymi instytucjami miydzynarodowymi, 
w tym z Komisj~ Europejsk~, 

6) prowadzenie promocji w kraju i za granic~ uczestnictwa Politechniki Warszawskiej 
w miydzynarodowych projektach badawczych; 

7) odplatne swiadczenie - za zgod~ Rektora - uslug doradczych w sprawach 
miydzynarodowych program6w badawczych dla os6b i instytucji spoza Uczelni. 



3. 	UPK wsp6lpracuje, w obszarze zagadnien miydzynarodowej wsp6lpracy badawczej 
i wdrozeniowej, z wydzialami i innymi jednostkami PW. 

4. 	UPK realizuje swoje zadania w szczeg61nosci poprzez: 
1) opracowywanie instrukcji, organizowanie szkolen, wydawanie informator6w 

oraz prowadzenie strony intemetowej WWW, dotycz~cych miydzynarodowych 
program6w badawczych, w tym uczestnictwa PW w tych programach; 

2) nieodplatne udzielanie jednostkom organizacyjnym i pracownikom Uczelni ustnych 
i pisemnych porad i konsultacji w sprawach uczestnictwa w miydzynarodowych 
programach badawczych, w tym przy sporz~dzaniu odpowiednich wniosk6w; 

3) opracowywanie okresowych sprawozdan 	z uczestnictwa jednostek organizacyjnych 
i pracownik6w Uczelni w miydzynarodowych programach badawczych. 

§11 

1. 	Pracami UPK kieruje kierownik. 
2. 	 Do zadan kierownika UPK nalezy w szczeg61nosci: 

1) 	inicjowanie i rozwijanie dzialan UPK w ramach jego zadan i zapewnianie wlasciwego 
poziomu realizacji tych zadan, w szczeg61nosci poprzez dbanie 0 wlasciwy poziom 
wiedzy i umiejytnosci pracownik6w; 

2) 	sporz~dzanie program6w i plan6w dzialalnosci UPK zatwierdzanych przez dyrektora 
Centrum oraz zapewnianie ich realizacji; 

3) przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi Centrum rocznych sprawozdan 
z dzialalnosci UPK; 

4) wykonywanie innych czynnosci w ramach zadan UPK, przewidzianych przepisami 
prawa oraz uchwalami i zarz~dzeniami organ6w Uczelni. 

3. 	Kierownik UPKjest bezposrednim przelozonym pracownik6w zatrudnionych w UPK. 
4. 	Kierownik UPK jest odpowiedzialny za dzialalnosc UPK przed dyrektorem Centrum. 

Uczelniana Agencja 

Programow Edukacyjnych 


§ 12 

1. 	Uczelniana Agencja Program6w Edukacyjnych jest kom6rk~ organizacyjn~ Centrum 
i prowadzi dzialalnosc organizacyjn~, informacyjn~, doradcz~ i promocyjn~, w zakresie 
miydzynarodowych program6w edukacyjnych. 

2. Do zadan UAPE nalezy: 
1) realizacja wyjazd6w i przyjazd6w nauczycieli akademickich i student6w w ramach 

miydzynarodowych program6w edukacyjnych; 
2) przygotowywanie um6w i kontrakt6w dotycz~cych miydzynarodowych program6w 

edukacyjnych; 
3) wsp6lpraca oraz udzielanie merytorycznego i organizacyjnego wsparcia jednostkom 

organizacyjnym, pracownikom i studentom Uczelni w sprawach uczestnictwa 
w miydzynarodowych programach edukacyjnych; 

4) gromadzenie i przetwarzanie informacji, w tym intemetowych, dotycz~cych 

miydzynarodowych program6w edukacyjnych oraz rozpowszechnianie ich w Uczelni; 
5) ulatwianie jednostkom organizacyjnym, pracownikom i studentom Uczelni znajdowania 

partner6w do udzialu w miydzynarodowych projektach edukacyjnych; 
6) utrzymywanie kontakt6w i wsp6lpraca z wlasciwymi instytucjami miydzynarodowymi, 

w tym z Komisj~ Europejsk~; 
7) prowadzenie promocji w kraju i za granic~ uczestnictwa Politechniki Warszawskiej 

w miydzynarodowych programach edukacyjnych; 



8) podejmowanie dzialan w celu pozyskania student6w i doktorant6w z zagranicy oraz 
srodk6w na pokrycie koszt6w ich pobytu w Dcze1ni, w tym odpowiednich stypendi6w 
oraz organizowanie ich pobytu w Dczelni. 

3. 	DAPE wsp6lpracuje, w zakresie miydzynarodowych program6w edukacyjnych, 
z wydzialami i innymi jednostkami PW. 

4. 	DAPE realizuje swoje zadania w szczeg6lnosci poprzez: 
1) opracowywanie instrukcji, organizowanie szkolen, wydawanie informator6w oraz 

prowadzenie strony intemetowej WWW dotycz'!cych miydzynarodowych program6w 
edukacyjnych, w tym uczestnictwa PW w tych programach; 

2) nieodplatne udzielanie jednostkom organizacyjnym, pracownikom i studentom Dczelni 
ustnych i pisemnych porad i konsultacji w sprawach uczestnictwa w miydzynarodowych 
programach edukacyjnych, w tym przy sporz'!dzaniu odpowiednich wniosk6w i um6w; 

3) opracowywanie okresowych sprawozdan 	z uczestnictwa jednostek organizacyjnych 
i pracownik6w Dczelni w miydzynarodowych programach edukacyjnych. 

§13 

1. 	Pracami DAPE kieruje kierownik. 
2. Do zadan kierownika DAPE nalezy w szczeg6lnosci: 

1) inicjowanie i rozwijanie dzialan DAPE w ramach jego zadail i zapewnianie wlasciwego 
poziomu realizacji tych zadan, w szczegolnosci poprzez dbanie 0 wlasciwy poziom 
wiedzy i umiejytnosci pracownikow; 

2) sporz,!dzanie program6w i planow dzialalnosci DAPE, zatwierdzanych przez dyrektora 
Centrum, oraz zapewnianie ich realizacji; 

3) przygotowywanie i przedstawianie dyrektorowi Centrum rocznych sprawozdail 
z dzialalnosci DAPE; 

4) wykonywanie innych czynnosci w zakresie zadan DAPE, przewidzianych przepisami 
prawa oraz uchwalami i zarz,!dzeniami organ6w Dczelni. 

3. 	Kierownik DAPE jest bezposrednim przelozonym pracownik6w zatrudnionych w DAPE. 
4. 	Kierownik jest odpowiedzialny za dzialalnos6 DAPE przed dyrektorem Centrum. 




