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Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr 	/RKR/2021 z dnia 	 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia i nadania „Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

Na podstawie § 18 ust. 3 pkt 31 i § 38 ust. 3 pkt 1 Statutu Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 16/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie nr 2/WAT/2019 r. z dnia 9 października 
2019 r.), na wniosek dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, zarządza 
się, co następuje: 

§1 

Zatwierdza się  i nadaje „Regulamin organizacyjny Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego", 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Traci moc zarządzenie nr 18/RKR/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia i nadania „Regulaminu organizacyjnego Wydziału Inżynierii 
Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego". 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Dział  I 
Postanowienia ogólne 

§1 

Regulamin organizacyjny Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego, zwany dalej „Regulaminem", określa organizację  oraz zasady 
funkcjonowania Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława 
Dąbrowskiego, zwanego dalej „Wydziałem", w tym: 

1) organizację  i zasady działania administracji Wydziału; 
2) strukturę  organizacyjną  Wydziału i podział  zadań  w ramach struktury. 

§2 

Ilekroć  w Regulaminie jest mowa o: 
1) administracji centralnej WAT - należy przez to rozumieć  rektora, prorektorów, kanclerza, 

kwestora oraz podporządkowane im jednostki organizacyjne; 
2) Akademii lub WAT - należy przez to rozumieć  Wojskową  Akademię  Techniczną  

im. Jarosława Dąbrowskiego; 
3) doktorantach - należy przez to rozumieć  uczestnika studiów doktoranckich lub Szkoły 

Doktorskiej; 
4) dokumentach kompetencyjnych - należy przez to rozumieć: Statut, Regulamin, zakres 

obowiązków pracownika; 
5) dziekanie - należy przez to rozumieć  osobę  kierującą  Wydziałem - dziekana Wydziału; 
6) jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć  jednostki organizacyjne Wydziału, 

o których mowa w § 48 ust. 1 i 2, tj. wydziałowe jednostki organizacyjne bezpośrednio 
podległe dziekanowi oraz wewnętrzne jednostki organizacyjne wchodzące w skład 
wydziałowych jednostek organizacyjnych; 

7) jednostkach organizacyjnych administracji centralnej WAT - należy przez to rozumieć  
jednostki organizacyjne Akademii utworzone do realizacji określonych zadań  w pionie 
rektora, pionach prorektorów oraz pionie kanclerza; 

8) jednostkach organizacyjnych administracji wydziałowej - należy przez to rozumieć  
bezpośrednio podległe dziekanowi wydziałowe jednostki organizacyjne, o których mowa 
w § 48 ust. 1 pkt 2; 

9) kierowaniu - należy przez to rozumieć  planowanie, organizowanie, przewodzenie 
i kontrolowanie działalności podległych pracowników oraz wykorzystanie posiadanych 
zasobów finansowych i materiałowych dla pełnej realizacji przydzielonych zadań  
i obowiązków w sposób możliwie najbardziej sprawny i skuteczny oraz zgodny 
z obowiązującym prawem; 

10)kierownikach jednostek organizacyjnych - należy przez to rozumieć  kierowników 
wydziałowych jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych dziekanowi 
oraz kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład 
wydziałowych jednostek organizacyjnych; 

11)kierowniku studiów doktoranckich - należy przez to rozumieć  osobę  kierującą  studiami 
doktoranckimi; 

12)koordynacji - należy przez to rozumieć  uprawnienie wykonywane wobec osób funkcyjnych 
i jednostek organizacyjnych bezpośrednio niepodporządkowanych dla zharmonizowania 
ich działalności; koordynacja nie jest ani kontrolą, ani nadzorem, ani też  kierownictwem; 

13)nauczycielach akademickich - należy przez to rozumieć  nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na Wydziale na podstawie mianowania lub umowy o pracę; postanowienia 
Regulaminu dotyczące nauczycieli akademickich stosuje się  odpowiednio do żołnierzy 
zawodowych wyznaczonych na stanowiska nauczycieli akademickich w Akademii, 
w zakresie w jakim nie są  one sprzeczne z przepisami prawa o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz przepisami prawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
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14)obowiązkach - należy przez to rozumieć  zobowiązanie (powinność) do podejmowania 
w granicach prawa i norm etycznych działań  wynikających z pełnionego stanowiska 
lub funkcji; 

15)odpowiedzialności - należy przez to rozumieć  odpowiedzialność  za realizację  przydzielonych 
zadań  i obowiązków; odpowiedzialność  powinna być  proporcjonalna do uprawnień, 
które powinny przystawać  do przydzielonych zadań  i obowiązków; 

16)osobach funkcyjnych - należy przez to rozumieć  osoby powołane przez rektora Akademii 
do pełnienia funkcji kierowniczej zgodnie ze Statutem; 

17)uprawnieniach - należy przez to rozumieć  uzyskane kompetencje niezbędne 
do wykonywania przydzielonych zadań  i obowiązków; 

18)Ustawie - należy przez to rozumieć  ustawę  z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce; 

19)podporządkowaniu - należy przez to rozumieć  zależność  od przełożonego wyższego rangą  
(zwierzchnika); 

20)pełnieniu funkcji - należy przez to rozumieć  wykonywanie przez pracownika Wydziału 
dodatkowych zadań  i obowiązków przy jednoczesnej realizacji podstawowych zadań  
i obowiązków na stałe mu przypisanych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie 
obowiązków i kompetencji; 

21)pracownikach - należy przez to rozumieć  wszystkich pracowników zatrudnionych 
na Wydziale, bez względu na podstawę  zatrudnienia, zajmowane stanowisko oraz wymiar 
czasu pracy, zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi; 
postanowienia Regulaminu dotyczące pracowników stosuje się  odpowiednio do żołnierzy 
zawodowych pełniących służbę  na Wydziale w zakresie w jakim nie są  one sprzeczne 
z przepisami prawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz przepisami prawa 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz żołnierzy zawodowych 
pełniących służbę  na Wydziale na stanowiskach nauczycieli akademickich; 

22)prodziekanach - należy przez to rozumieć  prodziekana ds. naukowych, prodziekana 
ds. kształcenia, prodziekana ds. studenckich; 

23)Regulaminie organizacyjnym WAT - należy przez to rozumieć  Regulamin organizacyjny WAT 
nadawany przez rektora na podstawie art. 23 ust. 3 Ustawy; 

24)sprawowaniu nadzoru służbowego - należy przez to rozumieć  kompetencje 
do wydawania nadzorowanym jednostkom organizacyjnym poleceń  służbowych 
i decyzji dotyczących zakresu i sposobu współdziałania przy realizacji zadań  zapewniających 
sprawne funkcjonowanie Wydziału lub Akademii; 

25)Statucie - należy przez to rozumieć  Statut WAT uchwalony przez senat WAT 
na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy; 

26)studentach - należy przez to rozumieć  osoby (kandydat na żołnierza zawodowego, żołnierz 
zawodowy, funkcjonariusz służby państwowej, lub osoba cywilna) kształcące się  na studiach 
(pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich), które zostały wpisane 
na listę  studentów i złożyły ślubowanie akademickie określone w Statucie oraz osoby 
kształcące się  na studiach w ramach wymiany krajowej albo międzynarodowej; 

27)słuchaczach - należy przez to rozumieć  uczestników studiów podyplomowych, kursów 
dokształcających i szkoleń, w tym żołnierzy lub pracowników resortu obrony narodowej i inne 
osoby skierowane na studia, kursy dokształcające i szkolenia przez podmioty zewnętrzne 
zgodnie z zawartymi porozumieniami; 

28)wydziałowych jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć  jednostki 
organizacyjne Wydziału bezpośrednio podległe dziekanowi, o których mowa w § 48 ust. 1 
pkt 1 i 2; 

29)wewnętrznych jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć  jednostki Wydziału 
wchodzące w skład wydziałowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 48 ust. 2; 

30)wojskowych jednostkach organizacyjnych - należy przez to rozumieć  jednostki organizacyjne 
ujęte w etacie Akademii nadanym przez Ministra Obrony Narodowej; 

31)zarządzaniu - należy przez to rozumieć  działalność  kierowniczą  polegającą  
na ustalaniu celów działania i powodowaniu ich realizacji; 
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32)zadaniach - należy przez to rozumieć  formę  uszczegółowienia obowiązków; zadania 
określają  kto, co i na jakim poziomie organizacyjnym ma realizować; 

33)zależności hierarchicznej - należy przez to rozumieć  zależność  zachodzącą  między 
kierownikiem a podległym pracownikiem lub między przełożonym wyższej i niższej rangi; 
wyraża stosunek nadrzędności i podporządkowania i zawsze przebiega z góry w dół  
hierarchii organizacyjnej; 

34)zależności funkcjonalnej - należy przez to rozumieć  zależność  zachodzącą  między osobami 
nie podporządkowanymi sobie organizacyjnie. 

§3 

Wydział  jest podporządkowaną  rektorowi jednostką  organizacyjną  WAT. 

§4 

1. Wydział  posługuje się: 
1) nazwą  pełną  - „Wydział  Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego"; 
2) nazwą  skróconą  - „Wydział  Inżynierii Mechanicznej"; 
3) akronimem - „WIM". 

2. W kontaktach zagranicznych Wydział  używa nazwy „Faculty of Mechanical Engineering Military 
University of Technology" oraz akronimu „MUT". 

3. Wydział  posiada logo, którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Dział  II 
Zakres działania Wydziału 

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne 

§5 

1. Do zakresu działania Wydziału należy prowadzenie w ramach dyscypliny naukowej „inżynieria 
mechaniczna" co najmniej jednego kierunku studiów na poziomie studiów drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich, kształcenie i promocja kadry naukowej, prowadzenie 
badań  naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, a także świadczenie 
usług badawczych. 

2. W zakresie swojego działania Wydział  realizuje zadania Akademii określone w Statucie. 

§6 

Wydział  kontynuuje działanie i tradycje Wydziału Mechanicznego WAT. 

§ 

1. Wydział  dochowuje wierności tradycji i zwyczajom akademickim, w zakresie niesprzecznym 
z przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi WAT. 

2. Wydział  swoje cele i zadania wypełnia z poszanowaniem ludzkiej godności. 

§$ 

1. Na Wydziale obchodzone są  następujące wydziałowe uroczystości akademickie: 
1) wydziałowa inauguracja roku akademickiego, w czasie której odbywa się  immatrykulacja 

osób przyjętych na studia; 
2) wręczenie dyplomów ukończenia studiów prowadzonych przez Wydział; 
3) inne uroczystości. 
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2. Wydziałowe uroczystości akademickie obchodzone są  zgodnie z decyzją  dziekana, 
w przypadku uroczystości nieujętych w Statucie. 

3. Powinnością  pracowników, studentów i doktorantów Wydziału jest udział  w wydziałowych 
uroczystościach akademickich. 

4. Podczas wydziałowych uroczystości akademickich dziekan nosi przysługujące mu insygnia. 
5. Wniosek wraz z uzasadnieniem o obchodzenie uroczystości, o której mowa 

w ust. 1 pkt 3, mogą  złożyć  prodziekani, zastępca dziekana, kierownicy jednostek 
organizacyjnych Wydziału, Rada Samorządu Wydziału, grupa co najmniej dziesięciu osób 
spośród pracowników lub absolwentów Wydziału. 

§ 9  

1. Wydział  troszczy się  o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach i absolwentach 
Wydziału. 

2. Szczególnie zasłużonych pracowników, studentów i doktorantów Wydziału oraz inne osoby, 
które przyczyniły się  do rozwoju Wydziału albo przysporzyły mu dobrego imienia lub chwały, 
Wydział  może uhonorować  nadaniem medalu za „Zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
WAT", którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu. Zasady i tryb nadawania medalu 
określa Kapituła Medalu. 

3. Dziekan może nadać  pracownikom oraz innym osobom - podczas wystąpień  indywidualnych i 
zbiorowych - „Medal Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT". Zasady i tryb nadawania 
medalu określa dziekan. Wzór medalu określa załącznik nr 3 do Regulaminu. 

4. Wydział  posiada uprawnienia do nadawania medalu im. prof. Jana Szmeltera 
„Za Wybitne Osiągnięcia w Działalności Naukowej w Obszarze Technik Komputerowych 
w Inżynierii", w uznaniu wybitnych osiągnięć  naukowych lub za całokształt działalności naukowej 
w obszarze technik komputerowych w inżynierii. Zasady i tryb nadawania medalu określa 
uchwała Senatu WAT nr 15/WAT/2014 z 27 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Medalu 
im. prof. Jana Szmeltera. Wzór medalu określa załącznik nr 4 do Regulaminu. 

§10 

Wydział, wykonując zadania określone w § 5, współpracuje w szczególności z: 
1) innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii, w tym z jednostkami będącymi 

w rozumieniu Statutu: wydziałami, jednostkami międzyuczelnianymi, ogólnouczelnianymi, 
międzywydziałowymi. filiami oraz jednostkami organizacyjnymi administracji centralnej 
WAT; 

2) krajowymi i zagranicznymi instytucjami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki 
w kraju i za granicą  oraz działającymi na rzecz tych systemów; 

3) administracją  publiczną; 
4) działającymi w kraju i za granicą  podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami 

pozarządowymi, np. fundacjami, stowarzyszeniami. 

Rozdział  II 
Kształcenie studentów 

§11 

1. Wydział  prowadzi kształcenie studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, 
na kierunkach studiów przypisanych do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie 
naukowej ,,inżynieria mechaniczna". 

2. Prowadzone na Wydziale studia kończą  się  uzyskaniem tytułu zawodowego na poziomie: 
1) studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) - tytułu zawodowego inżyniera; 
2) studiów drugiego stopnia - tytułu zawodowego magistra inżyniera; 
3) jednolitych studiów magisterskich - tytułu zawodowego magistra inżyniera. 

3. Studia wyższe realizowane na Wydziale trwają: 
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1) na studiach stacjonarnych na poziomie: 
a) studiów pierwszego stopnia - siedem semestrów, 
b) studiów drugiego stopnia - trzy semestry, 
c) jednolitych studiów magisterskich - dziesięć  semestrów; 

2) na studiach niestacjonarnych: 
a) studiów pierwszego stopnia - siedem semestrów, 
b) studiów drugiego stopnia - trzy semestry. 

4. Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz w określonej formie tworzy rektor 
w drodze decyzji, podjętej na wniosek dziekana, zaopiniowany przez senat WAT. 

5. Liczbę  miejsc na kierunki studiów realizowane na Wydziale na kolejny rok akademicki ustala 
rektor na wniosek dziekana. 

6. Limit miejsc na Wydziale na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa 
Minister Obrony Narodowej. 

7. Absolwent Akademii otrzymuje dyplom ukończenia studiów na określonym kierunku i profilu, 
potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł  zawodowy odpowiednio: 
1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżynier; 
2) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z tytułem magister inżynier; 
3) dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich z tytułem magister inżynier; 
oraz suplement do dyplomu. 

8. Wręczenie dyplomów powinno mieć  charakter uroczysty. 
9. Organizację  i tok studiów na Wydziale oraz prawa i obowiązki studentów określa Regulamin 

studiów w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. 

Rozdział  III 
Studia podyplomowe 

§12 

1. Na Wydziale mogą  być  prowadzone studia podyplomowe w dziedzinie nauk inżynieryjno-
technicznych w dyscyplinie naukowej ,,inZynieria mechaniczna". 

2. Decyzję  w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych podejmuje rektor, na podstawie 
uchwały senatu WAT ustalającej jej program. 

3. Studia podyplomowe na Wydziale mogą  być  prowadzone w formie studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych. Studia trwają  nie krócej niż  dwa semestry. 

4. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują  świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych. 

5. Wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych powinno mieć  charakter uroczysty. 
6. Organizację  i tok studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale oraz prawa i obowiązki 

ich uczestników określa Regulamin studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii 
Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. 

Rozdział  IV 
Kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy kształcenia 

§13 

1. Na Wydziale mogą  być  prowadzone kursy kwalifikacyjne i doskonalące oraz inne formy 
kształcenia z dziedziny wiedzy, wynikającej z prowadzonych kierunków studiów i działalności 
badawczej. 

2. Decyzję  w sprawie uruchomienia kursu kwalifikacyjnego i doskonalącego oraz innych form 
kształcenia podejmuje rektor na wniosek dziekana. 

3. Kursy dokształcające na Wydziale prowadzone są  w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 
4. Absolwentom kursów dokształcających wydaje się  na Wydziale, świadectwo ukończenia kursu 

dokształcającego. Wręczenie świadectw powinno mieć  charakter uroczysty. Organizację  i tok 
prowadzenia kursów dokształcających na Wydziale oraz prawa i obowiązki ich uczestników 
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określa Regulamin prowadzenia kursów dokształcających w Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego. 

Rozdział  V 
Działalność  naukowa 

§14 

1. Wydział  prowadzi działalność  naukową  w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych 
w dyscyplinie naukowej „inżynieria mechaniczna". 

2. Na Wydziale prowadzi się  badania naukowe i prace rozwojowe w szczególności: 
1) w Instytucie Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej w zakresie: 

a) badań  teoretycznych, numerycznych i eksperymentalnych w zakresie szeroko 
rozumianej techniki i technologii implementowanych na rzecz wojska, 

b) numerycznej analizy wytrzymałościowej obiektów/konstrukcji dowolnego typu 
o przeznaczeniu cywilnym i wojskowym, pracujących w warunkach standardowych 
lub ekstremalnych, 

c) eksperymentalnej analizy wytrzymałościowej obiektów/konstrukcji dowolnego typu 
o przeznaczeniu cywilnym i wojskowym, pracujących w warunkach standardowych 
lub ekstremalnych, 

d) symulacji złożonych procesów technologicznych i mechanicznych, 
e) inżynierii biomedycznej, diagnostyki medycznej oraz biometrii, 
f) nowych technologii energetycznych, energetyki niekonwencjonalnej oraz układów 

energetycznych oraz zasilania pochodzącego ze źródeł  odnawialnych; 
2) w Instytucie Pojazdów i Transportu w zakresie : 

a) właściwości eksploatacyjnych i diagnostyki samochodu i jego zespołów, 
b) wozów bojowych, 
c) bezpieczeństwa pojazdów i transportu, 
d) właściwości płynów eksploatacyjnych; 

3) w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn w zakresie: 
a) połączeń  spajanych i materiałów warstwowych, 
b) pojazdów i systemów autonomicznych i bezzałogowych, 
c) technik przyrostowych, 
d) systemów teleoperacji i układów detekcji, 
e) robotów mobilnych, 
f) pomiarów i analizy właściwości mechanicznych materiałów i konstrukcji. 

Dział  III 
Zasady funkcjonowania Wydziału 

Rozdział  I 
Zasady kierowania Wydziałem 

1. Postanowienia ogólne 

§15 

1. Wydziałem kieruje dziekan. 
2. Dziekan reprezentuje Wydział  na szczeblu Akademii i poza nią. 
3. Dziekan jest przełożonym pracowników i studentów Wydziału. 
4. Decyzje dziekana, wynikające z przysługujących mu kompetencji i powierzonego przez rektora 

zakresu obowiązków, są  obowiązujące dla całej społeczności akademickiej Wydziału. 
5. Dziekan rozstrzyga spory kompetencyjne wynikające z funkcjonowania Wydziału. 
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§16 

Dziekan kieruje działalnością  Wydziału przy pomocy bezpośrednio mu podległych: 
1) zastępcy dziekana; 
2) prodziekanów: 

a) prodziekana ds. naukowych, 
b) prodziekana ds. kształcenia, 
c) prodziekana ds. studenckich; 

3) kierownika administracyjnego, kierownika Dziekanatu oraz pozostałych kierowników 
wydziałowych jednostek organizacyjnych; 

4) samodzielnych stanowisk pracy. 

2. Zasada jednoosobowego kierownictwa 

§17 

1. W Wydziale obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, w myśl której, na czele każdej 
jednostki organizacyjnej stoi kierownik (przełożony), a każdy pracownik (podwładny) podlega 
jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym ponosi 
odpowiedzialność  służbową  za realizację  powierzonych zadań  i obowiązków. 

2. Kierownik jednostki organizacyjnej jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników. 
3. Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za właściwą  organizację  pracy 

w podległej jednostce. 
4. Dziekan może wydawać  polecenia pracownikom wszystkich jednostek organizacyjnych 

z pominięciem zasady podległości. 
5. Prodziekani, zastępca dziekana mogą  wydawać  polecenia zgodnie z kompetencjami: 

1) kierownikom jednostek organizacyjnych; 
2) pozostałym pracownikom, w tym osobom zajmującym samodzielne stanowiska pracy 

organizacyjne wyodrębnionym z wydziałowych jednostek organizacyjnych. 
6. W przypadku otrzymania polecenia służbowego z pominięciem zasady podległości, pracownik 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego. 

3. Zależność  funkcjonalna 

§18 

1. W zakresie spraw specjalistycznych wynikających z dokumentów kompetencyjnych 
lub przepisów prawa pracownik Wydziału może być  przełożonym funkcjonalnym w stosunku 
do pracowników nie podporządkowanych mu organizacyjnie. Z tego tytułu jest on uprawniony 
do wydawania pracownikom wiążących wytycznych i poleceń  dotyczących realizacji zadań  
objętych jego zakresem kompetencji oraz ponosi odpowiedzialność  za możliwe do przewidzenia 
skutki realizacji swoich decyzji. 

2. Zależność  funkcjonalna może istnieć  również  pomiędzy pracownikami administracji centralnej 
WAT a pracownikami Wydziału pełniącymi na Wydziale określone funkcje lub zajmującymi 
kierownicze stanowiska organizacyjne w zakresie spraw specjalistycznych, wynikających 
z dokumentów kompetencyjnych lub przepisów prawa (np. kwestor jest przełożonym 
funkcjonalnym dla wszystkich pracowników Wydziału, wykonujących zadania z zakresu 
gospodarki finansowej i rachunkowości). 

3. Schemat podstawowych zależności funkcjonalnych na Wydziale określa załącznik 
nr 5 do Regulaminu. 
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4. Powoływanie pełnomocników dziekana 

§19 

1. Do realizacji zadań  szczególnie ważnych dla Wydziału - niepowierzonych do realizacji 

prodziekanom i zastępcy dziekana - dziekan może powoływać  swoich pełnomocników. 

2. Wykonywanie zadań  i obowiązków na uprzednio utworzonym stanowisku organizacyjnym 

o nazwie „pełnomocnik dziekana do spraw ...", zwanym dalej „pełnomocnikiem dziekana", 

dziekan może powierzyć: 
1) jako zadanie podstawowe - pracownikowi Wydziału zatrudnionemu na podstawie umowy 

o pracę  (pełnomocnik etatowy); 
2) jako zadanie dodatkowe (pełnienie funkcji pełnomocnika dziekana). 

3. Powołania do pełnienia funkcji pełnomocnika dziekana, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, dokonuje 

dziekan. 
4. Pełnomocnik dziekana w zakresie spraw powierzonych mu do realizacji przez dziekana podlega 

bezpośrednio dziekanowi, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru służbowego nad działalnością  pełnomocnika dziekana, 

dziekan może zlecić  prodziekanowi, kierownikowi administracyjnemu, dyrektorowi instytutu. 

W takim wypadku pełnomocnik dziekana będzie podporządkowany bezpośrednio 

prodziekanowi, kierownikowi administracyjnemu lub dyrektorowi instytutu, z pominięciem 

zależności hierarchicznej od kierowników jednostek organizacyjnych. 
6. Odwołania pracownika Wydziału z funkcji pełnomocnika dziekana dziekan dokonuje z własnej 

inicjatywy, na wniosek osoby pełniącej funkcję  pełnomocnika dziekana lub na wniosek osoby 

sprawującej bezpośredni nadzór służbowy nad działalnością  pełnomocnika. 

Rozdział  II 
Zatrudnianie i wyznaczanie pracowników na stanowiska w Wydziale 

1. Postanowienia ogólne 

§ 20 

1. Do zatrudniania pracowników na stanowiska na Wydziale, bez względu na podstawę  
zatrudnienia. zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy, zarówno będących, 

jak i niebędących nauczycielami akademickimi, a także do ich zwalniania stosuje się  przepisy 

prawa pracy oraz postanowienia Regulaminu pracy WAT. 
2. W Wydziale mogą  realizować  zadania żołnierze zawodowi pełniący służbę  w Akademii 

skierowani przez rektora do wykonywania obowiązków służbowych w wydziałowej jednostce 

organizacyjnej. 

§21 

1. Najmniejszą  częścią  struktury organizacyjnej Wydziału jest stanowisko pracy utworzone 

w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, charakteryzujące się  określonym 

wymiarem czasu pracy (np. pełen etat, 1/2 etatu, 1/4 etatu) i stałym wynagrodzeniem określonym 

na podstawie umowy o pracę  lub mianowania, zwane dalej „etatem". 

2. Liczbę  etatów na Wydziale w rozbiciu na poszczególne wydziałowe jednostki organizacyjne 

określa się  w planach zatrudnienia i wynagrodzeń  pracowników oraz planach uposażeń  

żołnierzy zawodowych sporządzanych na każdy rok budżetowy. 

3. W zakresie obowiązków pracownika Wydziału, zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w Akademii, określa się  wymogi formalne dla każdego etatu, a w szczególności: 

1) nazwę  stanowiska; 
2) cel istnienia stanowiska; 
3) główne zadania realizowane na stanowisku; 
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4) miejsce stanowiska w strukturze organizacyjnej Wydziału, jego zależności hierarchiczne 
i funkcjonalne. 

4. Zakres obowiązków: 
1) prodziekanów, kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników 

na samodzielnych stanowiskach pracy podległych dziekanowi - ustala dziekan; 
2) pracowników wydziałowych jednostek organizacyjnych zatrudnionych na stanowiskach 

niekierowniczych - ustalają  ich bezpośredni przełożeni. 
5. Zakres obowiązków każdego pracownika, sporządzony w trzech egzemplarzach 

(dla pracownika, Działu Personalnego do akt osobowych pracownika i dla przełożonego), 
podpisują  przełożony i pracownik. 

6. Za aktualizację  zakresu obowiązków podległych pracowników odpowiada bezpośredni 
przełożony. 

2. Osoby pełniące funkcje kierownicze 

§ 22 

Powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych, w rozumieniu Statutu, i zatrudnianie ich 
na stanowiskach kierowniczych na Wydziale oraz ich odwoływanie i zwalnianie odbywa się  zgodnie 
z zasadami określonymi w Statucie. 

3. Wyznaczanie na stanowisko zastępcy dziekana 

§ 23 

1. Na stanowisko służbowe zastępcy dziekana, na wniosek dziekana, zgodnie z zasadami 
i w trybie określonym w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych jest wyznaczany 
żołnierz zawodowy odpowiedzialny za realizację  w Wydziale zadań  Akademii jako jednostki 
wojskowej. 

2. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe zastępcy dziekana pełni zawodową  
służbę  wojskową  na tym stanowisku. zgodnie z decyzją  o wyznaczeniu na stanowisko służbowe. 

Rozdział  III 
Wyznaczanie zastępstw pracowników Wydziału na czas ich nieobecności 

1 Zastępstwa osób funkcyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych 
na czas ich nieobecności 

§ 24 

1. W przypadku nieobecności w pracy: 
1) dziekana - jego obowiązki pełni prodziekan ds. naukowych lub inny wyznaczony przez 

dziekana prodziekan; w uzasadnionych przypadkach może to być  również  inna wyznaczona 
przez dziekana osoba; 

2) prodziekana - jego obowiązki pełni inny prodziekan, zastępca dziekana lub dziekan; 
3) zastępcy dziekana - jego obowiązki pełni wyznaczony przez rektora, na wniosek dziekana, 

żołnierz zawodowy; 
4) kierownika działu - obowiązki kierownika działu pełni: 

a) zastępca kierownika działu - w przypadku utworzenia etatu zastępcy kierownika działu, 
b) w przypadku jeśli nie utworzono etatu zastępcy kierownika działu - pracownik działu 

wyznaczony przez kierownika działu w zakresie obowiązków lub w uzasadnionych 
przypadkach również  inna osoba wyznaczona przez dziekana; 

5) zastępcy kierownika działu - jego obowiązki pełni kierownik działu lub inny wyznaczony przez 
niego pracownik; 
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6) dyrektora instytutu - jego obowiązki pełni jeden z zastępców dyrektora; w uzasadnionych 
przypadkach może to być  również  inna osoba wyznaczona przez dziekana; 

7) zastępców dyrektora instytutu - ich obowiązki pełni dyrektor instytutu lub inny wyznaczony 
przez niego pracownik; 

8) kierownika Laboratorium Pojazdów Mechanicznych - jego obowiązki pełni osoba wskazana 
w „Księdze Systemu Zarządzania" laboratorium; 

9) kierowników zakładów, laboratoriów i pracowni oraz kierowników pozostałych wydziałowych 
jednostek organizacyjnych - ich obowiązki pełnią  pracownicy wyznaczeni przez tych 
kierowników w zakresie obowiązków; 

10)kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych - ich obowiązki pełnią  pracownicy 
wyznaczeni przez tych kierowników w zakresie obowiązków. 

2. Postanowienia ust. 1 pkt 4 stosuje się  odpowiednio do kierownika Dziekanatu. 
3. Postanowienia ust. 1 pkt 5 stosuje się  odpowiednio do zastępcy kierownika Dziekanatu. 
4. Okres wyznaczenia zastępstwa oraz zakres kompetencji osoby zastępującej: 

1) dziekana, prodziekanów, kierownika Dziekanatu, kierownika administracyjnego, dyrektora 
instytutu, kierownika działu - określa dziekan w drodze decyzji; 

2) zastępcę  dziekana - określa rektor, na wniosek dziekana, w rozkazie dziennym. 
5. Osoby zastępujące - w okresie zastępstwa - podpisują  dokumenty mieszczące się  

w określonym zakresie obowiązków osoby zastępowanej z zamieszczeniem klauzuli 
„w zastępstwie". 

6. Osoby zastępujące zobowiązane są  do zapoznania się  z zakresem obowiązków osoby 
zastępowanej oraz aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w obszarze prowadzonych 
spraw. 

7. W okresie zastępstwa osoba zastępująca ponosi odpowiedzialność  za podejmowane działania 
wynikające z powierzonego zakresu obowiązków i kompetencji osoby zastępowanej. 

8. Osoba zastępowana, z chwilą  podjęcia pracy, jest zobowiązana do kontroli efektów działania 
osoby zastępującej w okresie trwania zastępstwa i sprostowania ewentualnie popełnionych 
błędów. 

2. Zastępstwa pracownika zatrudnionego na stanowisku niekierowniczym 
na czas nieobecności 

§ 25 

1. Podczas nieobecności w pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku niekierowniczym, 
sprawy przez niego prowadzone przejmuje i załatwia inny pracownik przewidziany zakresem 
obowiązków do zastępstwa lub wskazany przez bezpośredniego przełożonego. 

2. Zakres działań  pracownika wynikający z zakresu obowiązków stanowiska zastępowanego 
określa bezpośredni przełożony. 

3. W okresie zastępstwa pracownik zastępujący ponosi odpowiedzialność  za podejmowane 
działania. Nie zwalnia to pracownika zastępowanego (z chwilą  podjęcia pracy) z kontroli efektów 
działania pracownika zastępującego w czasie trwania zastępstwa i sprostowania ewentualnie 
popełnionych błędów. 

Rozdział  IV 
Koordynacja prac związanych z realizacją  zadań  Wydziału, 

zespoły doradcze i zadaniowe oraz komisje 

1. Wyznaczanie pracowników Wydziału do koordynacji prac 

§ 26 

Dziekan może powierzyć  wyznaczonym pracownikom Wydziału koordynację  prac związanych 
z realizacją  zadań  Wydziału. Odpowiedzialność  za wynik tych działań  ponosi wyznaczony 
pracownik. 
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2. Zespoły doradcze dziekana 

§ 27 

1. Zespołami doradczymi dziekana są: 
1) Kolegium Dziekańskie, w skład którego wchodzą  prodziekani, zastępca dziekana, 

kierownik administracyjny i kierownik Dziekanatu; 
2) Poszerzone Kolegium Dziekańskie, w skład którego wchodzą  członkowie Kolegium 

Dziekańskiego, kierownicy pozostałych wydziałowych jednostek organizacyjnych 
oraz pełnomocnik dziekana ds. jakości. 

2. Posiedzenia kolegiów dziekańskich zwołuje i przewodniczy ich obradom dziekan. Dziekan 
informuje osoby uczestniczące w obradach o ich terminie i tematyce. 

3. Dziekan może zapraszać  na posiedzenia kolegiów dziekańskich również  inne osoby. 
4. Dziekan może zasięgać  opinii kolegiów dziekańskich we wszystkich ważnych sprawach 

dla Wydziału, a w szczególności w sprawach dotyczących zarządzania Wydziałem, w tym m.in.: 
programów studiów, konferencji naukowych, procesów wydawniczych, oceny pracowników, 
badań  naukowych, organizacji roku akademickiego, wdrażania systemu jakości kształcenia. 

5. Organizację  i obsługę  posiedzeń  kolegiów dziekańskich prowadzi Dział  Administracyjno-
Techniczny. 

6. Kolegia dziekańskie zajmując stanowisko w określonej sprawie mogą  podać  je do wiadomości 
społeczności akademickiej Wydziału (w drodze komunikatu). 

3. Zespoły zadaniowe i komisje 

§ 28 

1. Dziekan może (w drodze decyzji) powoływać  doraźne: 
1) robocze zespoły zadaniowe - do podejmowania i realizowania zadań  złożonych pod 

względem merytorycznym lub koncepcyjnym: 
2) komisje - do wykonania określonych zadań  w wyznaczonym czasie. 

2. Dla wykonania określonego zadania naukowego lub dydaktycznego dziekan, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu, może powoływać  (w drodze decyzji) zespoły 
badawcze lub dydaktyczne. 

3. Decyzja o powołaniu zespołu lub komisji powinna zawierać: 
1) nazwę  zespołu lub komisji: 
2) cel utworzenia; 
3) zakres podstawowych zadań; 
4) skład osobowy zespołu lub komisji; 
5) zadania i obowiązki oraz uprawnienia i zakres odpowiedzialności osoby kierującej pracą  

zespołu lub komisji; 
6) tryb pracy zespołu lub komisji: 
7) okres realizacji zadań  powierzonych do wykonania; 
8) wydziałową  jednostkę  organizacyjną  zabezpieczającą  obsługę  administracyjno-finansową  

działalności zespołu lub komisji, o ile zachodzi taka potrzeba. 
4. Pracownicy Wydziału przydzieleni do zespołu lub komisji realizują  powierzone zadania 

równolegle z zadaniami na stałe im przypisanymi w zakresach obowiązków. 
5. W sytuacji szczególnej, gdy należyta realizacja zadań  zespołu lub komisji będzie wymagała 

pełnego zaangażowania się  osób wchodzących w ich skład, osoby te mogą  być  okresowo 
zwolnione z realizacji części zadań  na stałe im przypisanymi w zakresach obowiązków. 
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Rozdział  V 
Zasady współpracy jednostek organizacyjnych 

§ 29 

1. Dla zapewnienia pełnego wykonania zadań  realizowanych samodzielnie oraz realizowanych 
wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Akademii wszystkie jednostki 

organizacyjne zobowiązane są  ze sobą  współpracować, a w szczególności: 

1) udostępniać  innym jednostkom organizacyjnym informacje i materiały niezbędne 

w ich pracach; 
2) uzgadniać  z innymi jednostkami organizacyjnymi opracowywane przez siebie koncepcje, 

projekty dokumentów i inne materiały dotyczące spraw mieszczących się  w zakresie 

działania; 
3) konsultować  i uzgadniać  przedsięwzięcia oraz zamierzenia związane z działalnością  innych 

jednostek organizacyjnych; 
4) udzielać  sobie wzajemnie odpowiedniego wsparcia poprzez dokonywanie niezbędnych 

uzgodnień  i udzielanie opinii. 
2. Jednostki organizacyjne są  zobowiązane dostarczać  niezbędne informacje związane 

z powierzonym zakresem działania jednostkom organizacyjnym administracji centralnej WAT 

- koordynujących na poziomie całej Akademii: promowanie, planowanie, dokumentowanie, 

ewidencjonowanie oraz sporządzanie sprawozdawczości z poszczególnych obszarów 

działalności Akademii, a także opracowujących propozycje mające na celu wprowadzenie 

usprawnień  w tym zakresie. 
3. Za rzetelność  i terminowość  przekazywanych danych odpowiadają  kierownicy jednostek 

organizacyjnych. 

Rozdział  VI 
Zasady załatwiania spraw służbowych 

§ 30 

1. Podstawą  załatwiania spraw służbowych jest: 
1) polecenie (rozkaz) przełożonego; 
2) zakres działania jednostki organizacyjnej; 
3) zakres obowiązków pracownika. 

2. Sprawa służbowa może być  wniesiona w formie ustnej lub pisemnej (meldunek. wniosek, pismo, 

notatka itp.). 
3. Obowiązującym sposobem załatwiania spraw służbowych w Wydziale jest droga służbowa 

polegająca na: 
1) ustnym lub pisemnym przekazywaniu decyzji i poleceń  służbowych od przełożonego 

wyższego rangą  (zwierzchnika) przez niższych rangą  przełożonych, aż  do ich 

bezpośredniego wykonawcy; 
2) przyjmowaniu ustnych lub pisemnych informacji, notatek służbowych oraz wniosków 

od podwładnego pracownika przez wszystkich kolejnych przełożonych, aż  do tego 

przełożonego (zwierzchnika), który sprawę  prowadzi, nadzoruje lub rozstrzyga. 

4. Formę  pisemną  do załatwiania spraw służbowych nadaje się  wyłącznie sprawom wymagającym 

odpowiedniego udokumentowania, zwłaszcza sprawom finansowym, kadrowym, 

sprawozdawczym oraz dotyczącym obsługi prawnej. 

5. Drogę  służbową  można pominąć: 
1) w 	sprawach 	pilnych, 	wymagających 	natychmiastowego 	podjęcia 	działań  

(o takim przypadku należy powiadomić  pominiętych przełożonych); 

2) w przypadku występowania zdarzeń  losowych wymagających niezbędnych decyzji 

przełożonego wyższego rangą; 
3) wnosząc skargę  o naruszenie zasad poszanowania godności osobistej oraz zaistnienia 

mobbingu i molestowania seksualnego; 
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4) w sprawach określonych w wojskowych przepisach dyscyplinarnych; 
5) wnosząc skargę  dotyczącą  pozbawienia lub ograniczenia przysługujących pracownikowi 

uprawnień  i nieregulaminowego traktowania oraz nadużycia przez bezpośrednich 
przełożonych uprawnień  służbowych. 

6. Załatwienie sprawy służbowej powinno nastąpić  niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż  
14 dni, a w przypadku spraw złożonych wymagających uzgodnień  z innymi jednostkami 
organizacyjnymi — do 30 dni od daty otrzymania decyzji lub polecenia służbowego 
od przełożonego wyższego rangą. Postanowienie to nie dotyczy spraw, których termin 
załatwienia został  określony przez przełożonego. W przypadku, gdy załatwienie sprawy może 
przedłużyć  się  poza terminy określone powyżej, należy - przed upływem tych terminów -
poinformować  o tym bezpośredniego przełożonego i powiadomić  go o przyczynach opóźnienia 
i przewidywanym terminie załatwienia sprawy. 

7. O sposobie załatwienia sprawy, przełożonego wyższego szczebla, który sprawę  prowadzi, 
nadzoruje lub rozstrzyga można poinformować: 
1) ustnie - informację  przedstawia kierownik jednostki organizacyjnej, który sprawuje nadzór 

nad daną  problematyką; przy referowaniu spraw złożonych może uczestniczyć  podległy 
mu pracownik, który sprawę  bezpośrednio wykonał: 

2) pisemnie - odpowiedź  przedstawia kierownik jednostki organizacyjnej, który sprawuje 
nadzór nad daną  problematyką; projekt odpowiedzi sporządza podległy mu pracownik, który 
sprawę  bezpośrednio wykonał. 

8. W każdym przypadku otrzymania od bezpośredniego przełożonego polecenia wykonania 
czynności lub podjęcia działań  naruszających przepisy obowiązującego prawa i szeroko 
rozumianego interesu Akademii, pracownik ma prawo odmówić  ich wykonania. 

9. Wszystkie sprawy (poza skargami), z którymi pracownik zwraca się  pisemnie do przełożonego 
wyższego szczebla powinny być  zaopiniowane przez bezpośredniego przełożonego. 

10. Informację  o sposobie załatwienia sprawy wnoszonej przez pracownika przełożony wyższego 
szczebla przekazuje pracownikowi drogą  służbową. 

11. Jeżeli przełożony wyższy rangą, z ważnych powodów, nie może sprawy rozpatrzyć  w terminie, 
musi powiadomić  podwładnego o przyczynie zwłoki oraz określić  sposób i termin rozpatrzenia 
sprawy. 

12. Przy załatwianiu spraw służbowych należy unikać  sytuacji, w których mogłoby zachodzić  
podejrzenie konfliktu interesów stwarzających wrażenie braku bezstronności. 

Rozdział  VII 
Zasady prowadzenia korespondencji 

§31 

1. Korespondencję  zewnętrzną  kierowaną  poza Akademię  do osób zajmujących kierownicze 
stanowiska i funkcje państwowe, parlamentarne, sądownicze, ministerialne i kierownicze 
w centralnych urzędach administracji państwowej i publicznej, podpisuje wyłącznie rektor. 

2. Pisma i dokumenty przedkładane do podpisu rektorowi, do podpisu lub uzgodnienia właściwym 
prorektorom lub kanclerzowi, uprzednio uzgadnia - na kopii pozostającej w aktach - dziekan 
oraz kwestor, w przypadku decyzji o charakterze finansowym. 

3. Dziekan lub inni pracownicy Wydziału podpisują  pisma i dokumenty kierowane poza Akademię  
w przypadku upoważnienia ich przez rektora. W sprawach objętych upoważnieniem pisma 
i dokumenty podpisywane są  z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Rektora Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego". 

4. Korespondencję  służbową  kierowaną  do rektora lub poza Wydział  podpisuje dziekan lub osoba 
zastępująca dziekana, w przypadku jego nieobecności w pracy. 

5. Do podpisywania pism i dokumentów kierowanych do rektora lub poza Wydział, dziekan może 
upoważnić  innych pracowników Wydziału. W sprawach objętych upoważnieniem pracownicy 
upoważnieni podpisują  dokumenty z zamieszczeniem klauzuli „z upoważnienia Dziekana". 

6. Pisma i dokumenty przedkładane do podpisu dziekanowi parafują  - z zachowaniem drogi 
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służbowej - właściwe osoby funkcyjne i właściwi kierownicy wydziałowych jednostek 

organizacyjnych Wydziału. 
7. Pisma i dokumenty przedkładane do podpisu osobom funkcyjnym i kierownikom wydziałowych 

jednostek organizacyjnych parafuje - na kopii pozostającej w aktach - pracownik, który 

je sporządził. 
8. Pisma i dokumenty przedstawione do podpisu dziekanowi dotyczące postępowań  

administracyjnych, w tym zawiadomienia, wezwania, postanowienia, decyzje administracyjne, 
parafuje na kopii pracownik, który sporządził  projekt pisma lub dokumentu. Pracownik, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, ponosi odpowiedzialność  za negatywne skutki wynikające 

z nierzetelnego merytorycznie, bądź  niezgodnego z prawem opracowania. 

9. Korespondencję  służbową  do dziekana mogą  kierować  prodziekani, zastępca dziekana oraz 

kierownicy wydziałowych jednostek organizacyjnych i pracownicy zajmujący samodzielne 

stanowiska organizacyjne bezpośrednio podległe dziekanowi. 

10. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska 

organizacyjne - w ramach kompetencji mieszczących się  w zakresie powierzonych 

do wykonywania zadań  - są  uprawnieni do prowadzenia korespondencji wewnętrznej w celu 
skutecznego przekazywania informacji. Stanowisko jednostki organizacyjnej w określonej 

sprawie może przedstawiać  w korespondencji kierownik, jego etatowy zastępca 

lub upoważniona osoba. 
11. Korespondencję  prowadzoną  między jednostkami organizacyjnymi Wydziału podpisują  

kierownicy jednostek organizacyjnych, zachowując zasadę  równorzędności zajmowanych 

stanowisk. 
12. W przypadkach prowadzenia korespondencji w relacji: podległy pracownik - przełożony, 

obowiązuje zachowanie drogi służbowej. 
13. W przypadkach, gdy przełożony - w celu załatwienia sprawy - przesyła pismo, z pominięciem 

występującego szczebla pośredniego, zawiadamia o tym fakcie bezpośredniego przełożonego, 

przesyłając mu do wiadomości kopię  przedmiotowego pisma. 
14. Pisma przewodnie stosuje się  wyłącznie przy przesyłaniu dokumentów, gdy na przesyłanym 

dokumencie nie można dokonać  żadnych adnotacji a sprawa w nim ujęta wymaga dodatkowych 

wyjaśnień, a także przy przesyłaniu kilku różnych dokumentów. 

15. W korespondencji wewnętrznej oraz innych wewnętrznych dokumentach można stosować  
skróty literowe nazw kierowniczych funkcji i stanowisk oraz jednostek organizacyjnych. Wykaz 
skrótów literowych nazw kierowniczych funkcji i stanowisk oraz wydziałowych jednostek 

organizacyjnych i ich wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 6 

do Regulaminu. 

Rozdział  VIII 
Udzielanie informacji 

§ 32 

1. Publicznych informacji o Wydziale za pośrednictwem mediów udziela rektor - osobiście lub przez 
rzecznika prasowego Akademii, albo dziekan - po uzyskaniu zgody rektora i w porozumieniu 
z rzecznikiem prasowym Akademii. 

2. Żołnierze zawodowi i pracownicy Wydziału mogą  udzielać  mediom informacji merytorycznie 

związanych z obszarem ich działania i w zakresie swoich kompetencji, wyłącznie po uzyskaniu 

zgody rektora i w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Akademii. Przekazywanie informacji 
mediom musi się  odbywać  zgodnie z obowiązującym prawem. 

3. Żołnierze zawodowi i pracownicy Wydziału informują  rzecznika prasowego o wnioskach 

przedstawicieli mediów w sprawie udzielenia wypowiedzi. 
4. Akredytacje jako wyrażenie zgody na wykonywanie czynności dziennikarskich 

przez uprawnionego przedstawiciela mediów, wydaje rzecznik prasowy Akademii. 

5. Z upoważnienia rektora informacje mogą  być  udzielane przez dziekana innym podmiotom 

niż  media, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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6. Udostępnianie materiałów o charakterze niejawnym regulują  przepisy ustawy o ochronie 
informacji niejawnych. 

7. Udostępnianie danych osobowych możliwe jest wyłącznie z zachowaniem przepisów prawa 
oraz postanowień  wewnętrznych aktów prawnych WAT regulujących ochronę  danych 
osobowych, o których mowa w § 33 ust. 1. 

8. Wydział  ma własny serwis WWW w ogólnodostępnej sieci internetowej. Nadzór ogólny 
nad serwisem sprawuje prodziekan ds. naukowych. Za zamieszczane w serwisie treści 
oraz redagowanie odpowiadają  prodziekani, zastępca dziekana, kierownicy wydziałowych 
jednostek organizacyjnych oraz inni upoważnieni pracownicy według kompetencji. 

Rozdział  IX 
Ochrona danych osobowych i ochrona informacji 

§ 33 

1. Ochrona danych osobowych w Wydziale realizowana jest zgodnie z: 
1) przepisami prawa: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych, oraz powiązanymi z nimi powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa; 

2) wewnętrznymi aktami prawnymi WAT regulującymi ochronę  danych osobowych — „Polityką  
bezpieczeństwa danych osobowych w Wojskowej Akademii Technicznej". 

2. Nadzór nad ochroną  danych osobowych w Wydziale sprawuje dziekan, który pełni funkcję  
Lokalnego Administratora Danych Osobowych. 

3. Dziekan, jako Lokalny Administrator Danych Osobowych, wyznacza Opiekuna Danych 
Osobowych i Administratora Systemu Informatycznego, zgodnie z wewnętrznymi aktami 
prawnymi WAT, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

§ 34 

Pracownicy Wydziału zobowiązani są  do: 
1) przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień  wewnętrznych aktów prawnych WAT 

w zakresie ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych; 
2) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznali się  w trakcie 

wykonywania obowiązków służbowych, istotnych z punktu widzenia interesów Wydziału 
i Akademii; 

3) nieudostępniania osobom nieupoważnionym i postronnym informacji niejawnych 
oraz innych dotyczących działalności Wydziału i Akademii, z którymi zapoznali się  
w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, a których ujawnienie mogłoby 
narazić  na szkodę  interes Wydziału i Akademii. 

Rozdział  X 
Zasady składania skarg, zażaleń  i wniosków 

§ 35 

1. Dziekan przyjmuje skargi, zażalenia i wnioski od pracowników Wydziału 	w terminach 
ustalonych przez siebie, jednak nie rzadziej niż  raz na tydzień. 

2. Prodziekan ds. studenckich przyjmuje skargi, zażalenia i wnioski od studentów Wydziału 
- w terminie ustalonym przez siebie, jednak nie rzadziej niż  raz na tydzień. 

3. Księgę  skarg, zażaleń  i wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 prowadzi Sekretariat Dziekana. 
4. Złożone skargi, zażalenia i wnioski podlegają  ewidencji w Księdze skarg, zażaleń  i wniosków, 

w której m.in. odnotowuje się  fakt załatwienia skargi, zażalenia i wniosku lub podaje przyczyny 
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ich niezałatwienia. 

Rozdział  XI 
Obsługa Wydziału przez jednostki administracji centralnej WAT 

§ 36 

1. Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym WAT, jednostki organizacyjne administracji centralnej 
WAT wykonują  na rzecz Wydziału czynności administracyjne, organizacyjne i gospodarcze 
związane z realizacją  ustawowych i statutowych funkcji Akademii, w tym w zakresie: 
1) zagwarantowania warunków socjalno-bytowych w zakresie kształcenia studentów, 

doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, kursów, szkoleń  itp.; 
2) realizacji działalności naukowo-badawczej, wdrożeń, ekspertyz, diagnoz itp.; 
3) zapewnienia obsługi finansowej działalności Akademii oraz prowadzenia ewidencji operacji 

gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości; 
4) prowadzenia spraw pracowniczych i socjalnych; 
5) udzielania pomocy prawnej; 
6) gospodarowania majątkiem, w tym eksploatacji i konserwacji oraz inwestowania; 
7) prowadzenia zaopatrzenia i transportu; 
8) realizowania zadań  Akademii jako jednostki wojskowej; 
9) przygotowywania bieżących analiz finansowych oraz zbilansowanych planów rzeczowo-

finansowych Akademii uwzględniających potrzeby inwestycyjne i bieżące wydatki Akademii 
oraz możliwych do uzyskania środków finansowych. 

2. Na wniosek kwestora, który jest głównym księgowym Akademii, w uzgodnieniu z dziekanem, 
rektor może ustanowić  w Wydziale pełnomocnika kwestora, określając jego dodatkowy zakres 
obowiązków. Nadzór merytoryczny nad dzielnością  pełnomocnika kwestora sprawuje Kwestor. 

3. Ustanowieni pełnomocnicy kwestora wykonując wyznaczone przez kwestora zadania posiadają  
uprawnienia i kompetencje przypisane dla głównego księgowego a skutki prawne ich czynności 
są  równoważne skutkom podejmowanym przez kwestora. 

Dział  IV 
Kompetencje pracowników Wydziału 

Rozdział  I 
Kompetencje dziekana, prodziekanów, zastępcy dziekana, 

kierownika administracyjnego i kierownika Dziekanatu 

1. Kompetencje dziekana 

§ 37 

1. Zadania dziekana określa Statut. 
2. Dziekan realizuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków określonym przez rektora 

oraz dokonuje czynności prawnych w imieniu Akademii, w zakresie pełnomocnictw 
i upoważnień  udzielonych przez rektora. 

2. Kompetencje prodziekana ds. naukowych 

§ 38 

Do zakresu działania prodziekana ds. naukowych należą  sprawy dotyczące działalności 
naukowo-badawczej i rozwojowej, a w tym: 
1) w obszarze działalności naukowo-badawczej: 
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a) koordynowanie i nadzorowanie działalności naukowej Wydziału w zakresie wszelkich 
form badań  naukowych i prac rozwojowych, eksperckich, diagnostycznych 
i opiniodawczych, 

b) określanie perspektywicznych kierunków badań  naukowych i specjalności naukowych 
Wydziału w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, 

c) bieżące kontrolowanie oraz okresowe ocenianie poziomu rozwoju naukowego 
pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych i jednostek organizacyjnych, 

d) koordynowanie i nadzorowanie zawierania umów oraz procesu realizacji i rozliczania prac 
naukowych i badawczo-rozwojowych, 

e) koordynowanie procesu wnioskowania o dotacje na utrzymanie potencjału badawczego 
i rozwój młodych naukowców, 

f) uczestniczenie w opiniowaniu okresowym pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych Wydziału oraz opiniowaniu wniosków o wyznaczenie i zwalnianie 
ze stanowisk, odznaczenia itp., 

g) inicjowanie modernizacji struktury organizacyjnej i funkcjonalnej Wydziału w aspekcie 
optymalizacji prowadzenia badań  naukowych, 

h) opracowywanie raportów samooceny działalności naukowej dla potrzeb MNiSW 
oraz MON oraz w związku z procesem przyznawania kategorii naukowej, 

i) uczestniczenie w pracach związanych z ustalaniem regulaminów normujących realizację  
prac badawczych realizowanych na Wydziale i Akademii, 

j) planowanie działalności wydawniczej Wydziału, 
k) inicjowanie i uczestniczenie w opiniowaniu wniosków o nagrody Dziekana, Rektora 

i Ministra oraz reprezentowanie Wydziału w odpowiednich komisjach, 
I) nadzorowanie sprawozdawczości w bazie POL-on, w zakresie posiadanych kompetencji, 
m) współpraca ze Szkołą  Doktorską; 

2) w obszarze rozwoju: 
a) wspieranie organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz udziału 

pracowników Wydziału w tego typu przedsięwzięciach w kraju i zagranicą, 
b) nadzór nad całokształtem współpracy zagranicznej, w tym wyjazdów oraz wizyt 

nauczycieli akademickich, 
c) organizowanie współpracy Wydziału ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, 

otoczeniem gospodarczym i naukowo-dydaktycznym, 
d) koordynowanie inicjatyw ukierunkowanych na przygotowanie i realizację  projektów 

finansowanych ze środków krajowych i europejskich, 
e) budowanie i utrzymywanie dobrych stosunków międzywydziałowych w ramach WAT 

oraz między Wydziałem a innymi uczelniami i przemysłem, 
f) kształtowanie wizerunku Wydziału. 

2. Prodziekan ds. naukowych realizuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków określonym 
przez dziekana. 

3. W przypadku braku na Wydziale prodziekana ds. naukowych, jego obowiązki przejmuje 
prodziekan ds. kształcenia. 

4. Prodziekana ds. naukowych łączy zależność  funkcjonalna z prorektorem ds. naukowych, 
prorektorem ds. rozwoju, kierownikiem Dziekanatu, dyrektorami instytutów lub pracownikami 
instytutów właściwymi ds. naukowych. 

3. Kompetencje prodziekana ds. kształcenia 

§ 39 

1. Do zakresu działania prodziekana ds. kształcenia należą: 
1) koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesu dydaktycznego na Wydziale, m.in.: 

a) określanie szczegółowych zakresów i wymiaru prowadzonych zajęć  dydaktycznych; 
b) dokonywanie rozdziału zajęć  dydaktycznych między jednostki organizacyjne, 
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c) opiniowanie projektów planów sesji egzaminacyjnych, egzaminów dyplomowych 
oraz nadzorowanie i ocenianie ich realizacji, 

d) opiniowanie projektów tematyki prac dyplomowych i nadzorowanie przebiegu procesu 
dyplomowania w jednostkach organizacyjnych, 

e) kontrolowanie realizacji procesu dydaktycznego, w tym hospitacje nauczycieli; 
2) nadzorowanie opracowywania programów studiów; 
3) inicjowanie i koordynowanie modernizacji programów studiów w celu zwiększenia 

ich atrakcyjności i podwyższenia poziomu kształcenia; 
4) bieżące kontrolowanie i okresowe ocenianie działalności dydaktycznej Wydziału; 
5) opracowywanie raportów samooceny działalności dydaktycznej dla potrzeb MNiSW i MON 

oraz w związku z procesami akredytacji; 
6) monitorowanie i prognozowanie stanu osobowego nauczycieli akademickich oraz innych 

osób, proponowanych do prowadzenia zajęć  na Wydziale; 
7) uczestniczenie w procesie oceniania i wyróżniania nauczycieli akademickich; 
8) uczestniczenie w procesie opiniowania i uzgadniania projektów wewnętrznych aktów 

prawnych WAT w zakresie zadań  dydaktycznych; 
9) nadzorowanie opracowywania indywidualnych programów studiów dla studentów 

szczególnie uzdolnionych oraz opiniowanie tych programów; 
10) koordynacja i nadzorowanie międzynarodowej wymiany nauczycieli akademickich; 
11) nadzorowanie sprawozdawczości w bazie POL-on, w zakresie swoich kompetencji; 
12) realizowanie zadań  związanych z funkcjonowaniem systemu zapewnienia jakości 

kształcenia w zakresie swoich kompetencji; 
13) zgłaszanie spraw do rzecznika dyscyplinarnego; 
14) koordynowanie zgłaszania do rektora wniosków studentów o stypendium ministra; 
15) kierowanie Wydziałową  Radą  ds. Kształcenia. 

2. Prodziekan ds. kształcenia realizuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków określonym 
przez dziekana. 

3. W przypadku braku na Wydziale prodziekana ds. kształcenia, jego obowiązki przejmuje 
prodziekan ds. studenckich. 

4. Prodziekana ds. kształcenia łączy zależność  funkcjonalna z prorektorem ds. kształcenia, 
kierownikiem Dziekanatu oraz dyrektorami instytutów lub pracownikami instytutów właściwymi 
ds. kształcenia. 

4. Kompetencje prodziekana ds. studenckich 

§ 40 

1. Do zakresu działania prodziekana ds. studenckich należą  sprawy dotyczące studentów, 
a w tym: 
1) podejmowanie decyzji dotyczących studentów Wydziału w sprawach regulowanych 

w aktach prawnych obowiązujących w Akademii; 
2) uzgadnianie i przygotowywanie decyzji dziekana w sprawach związanych z przebiegiem 

studiów; 
3) ocenianie wyników nauczania i postępów osiąganych przez studentów; 
4) ankietowanie studentów i absolwentów; 
5) opiniowanie projektów planów praktyk zawodowych oraz nadzorowanie i ocenianie 

ich realizacji; 
6) koordynacja i nadzorowanie międzynarodowej wymiany studentów; 
7) nadzorowanie i koordynowanie działalności kół  naukowych wydziału; 
8) uczestniczenie w procesie oceniania i wyróżniania studentów Wydziału: 
9) nadzorowanie całokształtu spraw świadczeń  dla studentów; 
10) wspomaganie działalności sportowo-rekreacyjnej studentów; 
11) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu rekrutacji na studia; 
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12) prowadzenie działalności promocyjno-marketingowej dotyczącej oferty dydaktycznej 
Wydziału; 

13) współpraca z Akademickim Biurem Karier; 
14) opiniowanie wniosków studentów Wydziału kierowanych do rektora WAT o zgodę  

na korzystanie z zajęć  bez wnoszenia opłat: 
15) zgłaszanie kandydatów do konkursu rektora WAT na najlepszą  pracę  studenta wykonaną  

w ramach działalności w kole naukowym WAT; 
16) nadzorowanie planowania i organizowanie przyznawania stypendiów dla studentów; 
17) współdziałanie z Radą  Samorządu Wydziału; 
18) kontakt z koordynatorem ds. niepełnosprawnych studentów i doktorantów, w tym zgłaszanie 

potrzeb w zakresie zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w procesie 
rekrutacji, kształcenia na studiach i działalności naukowej; 

19) nadzorowanie sprawozdawczości w bazie POL-on, w zakresie swoich kompetencji; 
20) realizowanie zadań  związanych z funkcjonowaniem systemu zapewnienia jakości 

kształcenia w zakresie swoich kompetencji; 
2. Prodziekanowi ds. studenckich funkcjonalnie podlegają: 

1) opiekunowie poszczególnych roczników studentów; 
2) opiekunowie naukowych kół  studenckich; 
3) kierownicy praktyk zawodowych. 

5. Prodziekana ds. studenckich realizuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków określonym 
przez dziekana. 

6. W przypadku braku na Wydziale prodziekana ds. studenckich, jego obowiązki przejmuje 
prodziekan ds. kształcenia. 

7. Prodziekana ds. studenckich łączy zależność  funkcjonalna z prorektorem ds. studenckich, 
zastępcą  dziekana i kierownikiem Dziekanatu. 

5. Kompetencje zastępcy dziekana 

§41 

1. Do zakresu działania zastępcy dziekana należą  zagadnienia i sprawy dotyczące Akademii, jako 
jednostki wojskowej, realizowane przez Wydział, a w tym: 
1) koordynowanie działań  związanych z realizacją  zadań  wykonywanych przez Wydział, 

a wynikających z funkcji Akademii jako jednostki wojskowej; 
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją  spraw związanych z pełnieniem służby wojskowej 

przez żołnierzy zawodowych Wydziału; 
3) koordynowanie przedsięwzięć  związanych ze szkoleniem wojskowym realizowanym przez 

Wydział  w Centrach Szkolenia RSZ oraz instytucjach centralnych MON; 
4) współudział  w planowaniu i koordynowaniu procesu kształcenia specjalistycznego 

kandydatów na żołnierzy zawodowych; 
5) udział  w organizowaniu współpracy naukowo-badawczej Wydziału z instytucjami 

centralnymi MON, Sztabem Generalnym WP, Rodzajami Sił  Zbrojnych oraz wojskowymi 
instytutami badawczymi; 

6) udział  w pracach zespołów zadaniowych powoływanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii 
i analiz na rzecz obronności kraju: 

7) prowadzenie i nadzorowanie działalności wychowawczej przez kształtowanie właściwych 
postaw żołnierskich i etycznych podczas zajęć  dydaktycznych i w innych kontaktach ze 
studentami; 

8) dokonywanie analiz potrzeb kadrowych w grupie żołnierzy zawodowych, przedstawianie 
rektorowi odpowiednich potrzeb, wniosków i propozycji; 

9) udział  w ocenie postępów w nauce kandydatów na żołnierzy zawodowych 
oraz przedstawianie przełożonym odpowiednich wniosków i propozycji w tym zakresie; 

10) współudział  w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy naukowo dydaktycznej 
Wydziału; 
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11) informowanie dziekana o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie nadzorowanej 
działalności i podjętych działaniach naprawczych; 

12) współpraca z prodziekanami w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć  związanych 
z rekrutacją  osób na studia w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych; 

13) współudział  w opracowywaniu programów studiów dla kandydatów na żołnierzy 
zawodowych; 

14) wnioskowanie o wyznaczanie na stanowiska służbowe w Akademii oraz koordynowanie 
procesu podnoszenia kwalifikacji przez żołnierzy zawodowych Wydziału; 

15) organizowanie i koordynowanie współpracy międzynarodowej na Wydziale. 
2. Zastępcy dziekana w sprawach wojskowych i związanych ze służbą  wojskową  podlegają  

wszyscy żołnierze zawodowi pełniący służbę  na Wydziale, za wyjątkiem dziekana jeśli pełni 
zawodową  służbę  wojskową. 

3. Zastępca dziekana realizuje zadania zgodnie zakresem obowiązków określonym przez 
rektora-komendanta. 

4. Zastępcę  dziekana łączy zależność  funkcjonalna z prorektorem ds. wojskowych, 
prodziekanami, kierownikiem Dziekanatu i dyrektorami instytutów. 

6. Kompetencje kierownika administracyjnego 

§ 42 

1. Do zakresu działania kierownika administracyjnego należą  sprawy dotyczące działalności 
administracyjnej, finansowej, technicznej i gospodarczej, a w tym: 
1) przygotowywanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych Wydziału oraz nadzór 

nad ich realizacją; 
2) sporządzanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń  (uposażeń) Wydziału; 
3) zapewnienie obsługi administracyjnej dla wszystkich pracowników Wydziału, 

w tym sprawowanie nadzoru nad dokumentacją  spraw osobowych; 
4) opracowywanie oraz przedstawianie dziekanowi analiz ekonomiczno-finansowych 

działalności Wydziału; 
5) reprezentowanie Wydziału w systemie dokonywanych rozliczeń  wewnętrznych pomiędzy 

jednostkami organizacyjnymi Akademii; 
6) nadzór nad organizacją  i prowadzeniem działalności ekonomiczno-finansowej Wydziału; 
7) nadzór nad gospodarką  materiałowo-techniczną  Wydziału oraz sprawowanie nadzoru 

nad mieniem Wydziału; 
8) organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością  Wydziału podlegającą  przepisom 

prawa o zamówieniach publicznych; 
9) opracowanie projektu planu inwestycji, remontów i konserwacji budynków oraz innych 

składników mienia Wydziału; 
10) nadzorowanie zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej, ochrony obiektów Wydziału oraz zachowania w nich należytego 
porządku i czystości; 

11) występowanie do dziekana z wnioskami o utworzenie, przekształcenie lub zniesienie 
jednostek organizacyjnych administracji wydziałowej; 

12) zapewnienie warunków dla właściwego obiegu dokumentów: 
13) organizowanie i koordynowanie prac doskonalących użyteczność  i sprawność  systemów 

informatycznych wspomagających funkcjonowanie administracji Wydziału, we współpracy 
z kierownikiem Dziekanatu; 

14) udział  w zapewnieniu przestrzegania przepisów prawa pracy oraz właściwej organizacji 
pracy na Wydziale; 

15) przygotowywanie rocznych sprawozdań  z działalności Wydziału w części dotyczącej jego 
zakresu zadań . 

2. Kierownik administracyjny kieruje pracą  Działu Administracyjno-Technicznego i jest 
przełożonym pracowników tego Działu. 
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3. Wnioski o sporządzenie opinii prawnej, udzielenie porady prawnej lub pomocy w interpretacji 
przepisów obowiązującego prawa, są  kierowane z Wydziału do radców prawnych 
obsługujących Akademię  za pośrednictwem kierownika administracyjnego Wydziału, 
który zapewnia ewidencję  wniosków i odpowiedzi. 

4. Kierownik administracyjny realizuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków określonym 
przez dziekana. 

5. Kierownika administracyjnego łączy zależność  funkcjonalna z kanclerzem, kwestorem 
Akademii (jako głównym księgowym), dyrektorami instytutów, pracownikami instytutów 
wykonującymi zadania z zakresu gospodarki finansowej i materiałowej 

7. Kompetencje kierownika Dziekanatu 

§ 43 

1. Do zakresu działania kierownika Dziekanatu należą  sprawy dotyczące promowania, 
planowania, organizowania, ewidencjonowania, analizowania i koordynowania wydziałowych 
przedsięwzięć  dotyczących działalności dydaktycznej, studenckiego ruchu naukowego, 
organizacji kształcenia, spraw studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych 
i słuchaczy kursów Wydziału, a w tym: 
1) organizacja pracy Dziekanatu; 
2) organizacja i zapewnienie administracyjnej, formalno-prawnej oraz informacyjnej obsługi 

działalności dydaktycznej i w zakresie spraw studenckich i doktoranckich; 
3) organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań  Dziekanatu, w szczególności z zakresu: 

a) obsługi studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i słuchaczy 
kursów w zakresie dokumentacji i ewidencji przebiegu studiów, z zachowaniem 
przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, 

b) eksploatacją  i udoskonalaniem informatycznego systemu wspomagania pracy 
Dziekanatu: 

4) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych WAT, zgodnie z przyjętymi 
w Akademii zasadami ich wydawania; 

5) śledzenie zmian w aktach prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego, udział  
w opracowywaniu dokumentów związanych z procesem kształcenia na wszystkich rodzajach 
i formach studiów; 

6) opiniowanie dokumentów, pism i wniosków studentów i doktorantów kierowanych 
do dziekana, prodziekanów i zastępcy dziekana; 

7) uczestniczenie w: 
a) organizacji działalności dotyczącej promocji oferty dydaktycznej Wydziału, 
b) organizacji uroczystości wydziałowych związanych z działalnością  dydaktyczną, 
c) opracowywaniu projektów programów studiów, programów studiów podyplomowych 

oraz programów kursów prowadzonych na Wydziale, 
d) organizowaniu i przeprowadzaniu rekrutacji na studia prowadzone na Wydziale; 

8) przygotowanie: 
a) danych do oceny działalności dydaktycznej Wydziału oraz obciążenia dydaktycznego 

nauczycieli, 
b) rocznego planu zakupów dla Dziekanatu; 

9) bieżące współdziałanie z zastępcami dyrektorów instytutów, w zakresie realizacji programów 
studiów i przestrzegania realizacji rozkładów zajęć; 

10) współpraca z: 
a) kierownikiem studiów doktoranckich w realizacji kształcenia doktorów, 
b) pełnomocnikiem dziekana ds. jakości w realizacji procesów jakości kształcenia, 
c) koordynatorem wydziałowym w realizacji przedsięwzięć  związanych z międzyuczelnianą  

i międzynarodową  wymianą  studentów w ramach programu Erasmus + i MOSTECH, 
d) Działem Spraw Studenckich w organizowaniu i przyznawaniu świadczeń  dla studentów, 
e) dziekanatami innych wydziałów Akademii oraz Działem Organizacji Kształcenia 
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w sprawach organizacji, planowania i realizacji różnych form kształcenia, 
f) innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii; 

11) wspomaganie działalności kół  naukowych studentów; 
12) nadzór: 

a) nad prowadzeniem analizy obciążenia dydaktycznego, 
b) nad odpowiedzialnością  za mienie Dziekanatu, 
c) nad zabezpieczeniem dokumentacji prowadzonej w Dziekanacie, 
d) nad prawidłowością  i rzetelnością  dokumentacji przebiegu studiów; 

13) koordynowanie: 
a) planowania i koordynowania praktyk zawodowych studentów, 
b) przedsięwzięć  związanych z organizacją, planowaniem i realizacją  studiów, studiów 

doktoranckich, kształcenia ustawicznego oraz bieżących kontroli; 
14) planowanie i organizowanie przedsięwzięć  związanych z dyplomowaniem studentów. 

2. Kierownik Dziekanatu kieruje pracą  Dziekanatu i jest przełożonym pracowników Dziekanatu. 
3. Kierownik Dziekanatu realizuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków określonym przez 

dziekana. 
4. Kierownika Dziekanatu łączy zależność  funkcjonalna z prodziekanem ds. kształcenia, 

prodziekanem ds. studenckich i zastępcą  dziekana. 

Rozdział  II 
Kompetencje wspólne kierowników jednostek organizacyjnych 

§ 44 

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych kierują  całokształtem spraw będących w zakresach 
działania podległych jednostek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz wewnętrznymi aktami prawnymi WAT oraz poleceniami służbowymi i wytycznymi dziekana. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych realizują  zadania zgodnie z zakresem obowiązków 
określonym przez bezpośredniego przełożonego. 

3. Do ogólnych zadań  i obowiązków kierowników jednostek organizacyjnych należy: 
1) ustalanie zakresów obowiązków dla podległych pracowników i dostosowywanie 

ich do rodzaju stanowisk organizacyjnych i zakresu samodzielności; 
2) dokonywanie zmiany zakresu obowiązków powierzonych pracownikowi do realizacji; 
3) planowanie i organizowanie pracy podległej jednostki organizacyjnej; 
4) rozdzielanie prac i technicznego wyposażenia stanowisk pracy niezbędnego 

do ich wykonania między podległe jednostki organizacyjne lub podległych pracowników, 
z uwzględnieniem rangi i priorytetu zadań, kwalifikacji pracowników mających wykonać  
zadania i ich obciążenia bieżącą  pracą; 

5) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji spraw realizowanych przez podległą  jednostkę  
organizacyjną; 

6) sprawowanie nadzoru służbowego nad zadaniami wykonywanymi przez podległych 
pracowników, w tym udzielanie im, w miarę  potrzeb, instruktażu i wskazówek; 

7) realizowanie zadań  związanych z kontrolą  zarządczą; 
8) wprowadzanie nowoprzyjętych pracowników w przydzielone im zadania i obowiązki 

oraz udzielanie im w tym zakresie wyjaśnień; 
9) dbanie o rozwój zawodowy własny oraz podległych pracowników; 
10) zapoznawanie pracowników z treścią  aktualnych wewnętrznych aktów prawnych WAT 

regulujących problematykę  zakresu działania podległej jednostki organizacyjnej; 
11) sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy podległych pracowników; 
12) prowadzenie okresowych spotkań  roboczych z udziałem wszystkich pracowników podległej 

jednostki organizacyjnej w celach instruktażowych, szkoleniowych i organizacyjnych; 
13) wykonywanie poleceń  i wytycznych bezpośredniego przełożonego; 
14) informowanie bezpośredniego przełożonego o sprawach, które powinny być  podane do jego 

wiadomości lub decyzji, stanie realizowanych prac, a w szczególności związanych 
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z nieprzewidzianymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe ich zakończenie; 
15) dekretowanie pism kierowanych do podległej jednostki organizacyjnej; 
16) opracowywanie i podpisywanie korespondencji w ramach posiadanych uprawnień, 

z zastrzeżeniem postanowień  § 31; 
17) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych WAT regulujących problematykę  

działalności Wydziału dotyczącą  zakresu działania podległej jednostki organizacyjnej; 
18) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, wewnętrznych aktów prawnych WAT i norm 

etycznych przez podległych pracowników; 
19) nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji, wymaganej w procedurach zamówień  

publicznych, należącej do zadań  podległej jednostki organizacyjnej; 
20) zapewnienie przestrzegania w podległej jednostce organizacyjnej zasad dyscypliny 

finansów publicznych; 
21) przestrzeganie i zapewnienie przestrzegania w podległej jednostce organizacyjnej 

regulaminu pracy WAT oraz przepisów prawa: dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przepisów przeciwpożarowych, przepisów regulujących ochronę  danych osobowych 
oraz ochronę  informacji niejawnych; 

22) analizowanie (pod względem racjonalności) stanu i struktury zatrudnienia w stosunku 
do aktualnego zakresu działania podległej jednostki organizacyjnej; 

23) nadzór nad opracowywaniem i publikowaniem na stronach intranetowych Wydziału 
informacji z zakresu działania podległej jednostki organizacyjnej oraz zapewnienie 
ich aktualizacji; 

24) współpracowanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w opracowywaniu informacji 
o działalności Wydziału; 

25) tworzenie warunków do efektywnych form pracy i współpracy z innymi jednostkami 
organizacyjnymi Wydziału i Akademii; 

26) organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów itp.; 
27) wyznaczanie pracowników do składu komisji i zespołów powoływanych wewnętrznymi 

aktami prawnymi i poleceniami przełożonych; 
28) dokonywanie oceny wyników kontroli przeprowadzonej w podległej jednostce 

organizacyjnej; 
29) sporządzanie planów urlopów pracowników podległej jednostki organizacyjnej 

i przestrzeganie ich wykorzystania przez pracowników; 
30) kompetentny i kulturalny stosunek do interesantów, współpracowników, przełożonych 

oraz podległych pracowników. 
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych uprawnieni są  do: 

1) wyznaczania zadań  poszczególnym pracownikom lub ich zespołom; 
2) uczestniczenia w doborze pracowników zatrudnianych do pracy w podległej jednostce 

organizacyjnej; 
3) delegowania na zewnątrz jednostki organizacyjnej podległych pracowników w sprawach 

związanych z realizacją  zadań; 
4) decydowania o: 

a) organizacji pracy w podległej jednostce organizacyjnej, 
b) sposobie i formie obiegu dokumentacji wewnątrz podległej jednostki organizacyjnej, 
c) zakresie i formie szkolenia podległych pracowników, 
d) zezwoleniu na opuszczenie przez podległych pracowników stanowisk pracy 

w godzinach pracy w celu załatwienia pilnych spraw osobistych, zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w Akademii, 

e) udzielaniu pracownikom urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych, 
f) usprawiedliwianiu spóźnień  stawienia się  do pracy, 
g) zlecaniu pracy w godzinach nadliczbowych w ramach obowiązujących przepisów 

prawa, a także o udzielaniu godzin wolnych za przepracowane godziny nadliczbowe; 
5) przedstawiania bezpośredniemu przełożonemu wniosków i propozycji usprawniających 

funkcjonowanie podległej jednostki organizacyjnej, w tym proponowanie dokonania zmian 
wewnętrznej struktury organizacyjnej podległej jednostki organizacyjnej; 
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6) występowania do bezpośredniego przełożonego o zapewnienie niezbędnych środków 
do realizacji zleconych przez niego zadań, których wcześniej nie ujęto w planie 
rzeczowo-finansowym podległej jednostki organizacyjnej; 

7) odmowy wykonania polecenia służbowego wydanego przez bezpośredniego przełożonego 
sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa lub umową  o pracę; 

8) wnioskowania do bezpośredniego przełożonego w sprawach dotyczących obsady 
personalnej, wynagrodzeń, wyróżnień, nagród i sankcji dyscyplinarnych; 

9) reprezentowania podległej jednostki organizacyjnej w zakresie jej działania; 
10) podpisywania korespondencji wewnętrznej o charakterze informacyjnym lub wyjaśniającym 

oraz dokumentów wychodzących z podległej jednostki organizacyjnej, a nie wymagających 
podpisu przełożonego; 

11) występowania do właściwych jednostek organizacyjnych Wydziału i Akademii 
o udostępnienie będących w ich posiadaniu środków rzeczowych (na czas realizacji 
doraźnych zadań) oraz informacji niezbędnych dla terminowej i jakościowej realizacji 
przydzielonych zadań; 

12) egzekwowania od podległych pracowników przestrzegania drogi służbowej; 
13) wyznaczania zastępstwa podległych pracowników na czas ich nieobecności; 
14) reprezentowania interesów podległych pracowników wobec przełożonych; 
15) zwracania się  do przełożonego wyższego rangą  w sprawach spornych 

lub nierozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego. 
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają  za właściwą  organizację  i dyscyplinę  pracy 

oraz terminową  i zgodną  z przepisami prawa, wewnętrznymi aktami prawnymi WAT 
oraz poleceniami służbowymi i wytycznymi dziekana realizację  zadań  w podległych 
im jednostkach organizacyjnych. 

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych ponoszą  odpowiedzialność  za: 
1) należytą  i terminową  realizację  powierzonych im zadań  i obowiązków, a w przypadku 

zlecenia koordynacji zadań  wspólnie realizowanych przez kilka jednostek organizacyjnych 
za skuteczność  swojego działania; 

2) prawidłowe wykorzystanie przyznanych uprawnień  i udzielonych pełnomocnictw; 
3) gospodarowanie środkami finansowymi pod względem legalności, gospodarności 

i celowości w podległej jednostce organizacyjnej i w zgodności z Planem Rzeczowo-
Finansowym tej jednostki; 

4) rzetelne rozliczenie zadań  wykonywanych w podległej jednostce organizacyjnej; 
5) racjonalność  doboru wykonawców do zadań  realizowanych w podległej jednostce 

organizacyjnej; 
6) odpowiednie rozdzielenie zadań  i obowiązków między pracowników, a także 

za zapewnienie możliwości ich zastępstwa; 
7) zgodność  działań  podległej jednostki organizacyjnej z obowiązującymi przepisami prawa; 
8) wykonanie poleceń  przełożonego, o ile są  one zgodne z prawem, niniejszym Regulaminem 

oraz nie przewyższają  umiejętności kwalifikacyjnych podległych pracowników; 
9) poziom dyscypliny pracy w podległej jednostce organizacyjnej; 
10) przestrzeganie przez podległych pracowników regulaminu pracy WAT oraz przepisów 

prawa: dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, 
przepisów regulujących ochronę  danych osobowych oraz ochronę  informacji niejawnych; 

11) stan i bezpieczeństwo powierzonego do używania mienia Akademii; 
12) prawidłowe wykorzystanie mienia nabytego ze środków finansowych podległej jednostki 

organizacyjnej oraz mienia przydzielonego jednostce organizacyjnej do używania: 
13) prowadzenie gospodarki materiałowej w podległej jednostce organizacyjnej zgodnie 

z przepisami obowiązującymi w Akademii; 
14) przestrzeganie ustalonych zasad powierzania podległym pracownikom odpowiedzialności 

materialnej; 
15) terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych 

oraz udzielanych informacji; 
16) realizację  wydanych zaleceń  pokontrolnych; 
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17) zachowanie ciągłości kierowania podległą  jednostką  organizacyjną; 
18) uchybienia w pracy, które powstały z jego winy na skutek niesumienności wykonania, braku 

nadzoru lub przekroczenia uprawnień . 

Rozdział  III 
Kompetencje wspólne pracowników Wydziału 

zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych 

§ 45 

1. Pracownicy Wydziału zatrudnieni na stanowiskach niekierowniczych realizują  zadania zgodnie 
z zakresem obowiązków określonym przez bezpośredniego przełożonego. 

2. Do ogólnych zadań  i obowiązków pracowników Wydziału zatrudnionych na stanowiskach 
niekierowniczych należy: 
1) znajomość  zadań  i obowiązków powierzonych do wykonywania; 
2) znajomość  i przestrzeganie dotyczących zakresu działania Akademii, Wydziału 

oraz powierzonych do wykonywania zadań  i obowiązków: przepisów prawa, wewnętrznych 
aktów prawnych oraz procedur; 

3) rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań  i obowiązków; 
4) zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu inicjatyw usprawniających wykonywanie zadań  

i obowiązków; 
5) informowanie bezpośredniego przełożonego o niedających się  samodzielnie przezwyciężyć  

przeszkodach w realizacji zadań; 
6) informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie realizowanych zadań, 

w szczególności o przypadkach opóźnień  i niezbędnych potrzebach pozwalających 
na terminowe zakończenie zadań; 

7) utrzymywanie własnych kwalifikacji na poziomie niezbędnym dla realizacji powierzonych 
zadań  i obowiązków; 

8) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych WAT zgodnie z przyjętymi 
w Akademii zasadami ich wydawania; 

9) przestrzeganie zasad podporządkowania służbowego; 
10) dbałość  o powierzone do używania mienie Akademii, w tym zabezpieczenie go dostępnymi 

środkami przed zniszczeniem i kradzieżą  lub nieuzasadnionym obniżeniem wartości; 
11) przestrzeganie dyscypliny pracy; 
12) przestrzeganie regulaminu pracy WAT oraz przepisów prawa: dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, przepisów regulujących 
ochronę  danych osobowych oraz ochronę  informacji niejawnych; 

13) kompetentny i kulturalny stosunek do interesantów, współpracowników i przełożonych. 
3. Do uprawnień  pracownika Wydziału zatrudnionego na stanowisku niekierowniczym należy: 

1) wymaganie formalnego określenia zakresu obowiązków; 
2) domaganie się  aktualizacji zakresu obowiązków w razie zmiany treści zadań  zleconych 

do realizacji; 
3) domaganie się  zapewnienia bezpiecznych warunków pracy; 
4) w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają  przepisom prawa dotyczącym bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz stwarzają  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika 
albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, 
pracownik ma prawo powstrzymać  się  od wykonywania pracy, zawiadamiając 
o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego; 

5) zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu potrzeby dostępu do środków działania 
niezbędnych do wywiązania się  z przyjętych do wykonania zadań; 

6) podejmowanie działań  niezbędnych do wykonania zadania, w tym doboru sposobu, czasu 
i miejsca realizacji zadań, o ile nie są  one ograniczone decyzjami bezpośredniego 
przełożonego i obowiązującymi procedurami; 

7) odmowa wykonania polecenia służbowego wydanego przez bezpośredniego przełożonego 
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sprzecznego z obowiązującymi przepisami prawa lub umową  o pracę; 
8) występowanie o zmianę  warunków pracy i płacy, jeśli przypisano pracownikowi na dłuższy 

czas lub na stałe dodatkowe zadania i obowiązki wykraczające poza ustalenia wynikające 
z umowy o pracę; 

9) zwracanie się  o pomoc do bezpośredniego przełożonego, w przypadku braku możliwości 
samodzielnego wywiązania się  z zadań; 

10) zwracanie się  do przełożonego wyższego rangą  w sprawach spornych 
lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego. 

4. Pracownicy Wydziału zatrudnieni na stanowiskach niekierowniczych odpowiadają  przed 
bezpośrednim przełożonym za całokształt wykonywanych prac, a w szczególności za należytą  
i terminową  realizację  zadań  określonych w ich zakresach obowiązków oraz za przestrzeganie 
obowiązujących przepisów prawa dotyczących ich zakresu pracy. 

5. Pracownik Wydziału zatrudniony na stanowisku niekierowniczym ponosi odpowiedzialność  za: 
1) wyniki swojej pracy; 
2) terminowość  i jakość  wykonywanych zadań, stosownie do posiadanych środków 

i warunków działania; 
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych aktów prawnych WAT 

i ustalonych procedur działania dotyczących jego zakresu obowiązków; 
4) treść  merytoryczną  projektowanych przez siebie wewnętrznych aktów prawnych WAT; 
5) stan i sposób wykorzystania powierzonego mu mienia Akademii z obowiązkiem wyliczenia 

się  lub zwrotu; 
6) przestrzeganie norm etycznych; 
7) uchybienia w pracy, które powstały z jego winy na skutek niesumienności wykonania 

lub niedopełnienia obowiązków. 
6. Spory kompetencyjne powstałe między pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach 

niekierowniczych rozstrzyga przełożony, któremu pracownicy podlegają. 

Dział  V 
Organizacja Wydziału 

Rozdział  I 
Typy jednostek organizacyjnych 

oraz zasady ich tworzenia, przekształcenia i likwidacji 

1. Postanowienia ogólne 

§ 46 

1. Regulamin określa w niniejszym rozdziale typy jednostek organizacyjnych, które mogą  
funkcjonować  w Wydziale, oraz zasady tworzenia jednostek organizacyjnych. 
W sprawach nieuregulowanych w tym zakresie zastosowanie mają  właściwe postanowienia 
Statutu. 

2. Zasady przekształcania oraz likwidacji jednostek organizacyjnych Wydziału określa Statut. 

§ 47 

1. Nazwa jednostki organizacyjnej powinna określać  typ jednostki organizacyjnej, zgodnie 
z zasadami określonymi w Regulaminie, i odzwierciedlać  - w sposób możliwie precyzyjny 
- zakres działania tej jednostki, np. Zespół  ds. Zabezpieczenia Materiałowego, Zespół  Studiów 
Podyplomowych. 

2. Jednostki organizacyjne mogą  także przyjmować  nazwy odzwierciedlające jedynie 
specjalistyczny charakter realizowanego zakresu zadań, np. Sekretariat, jednakże mogą  być  
tworzone jako typ jednostki organizacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. 
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2. Typy jednostek organizacyjnych Wydziału 

§ 48 

1. W strukturze Wydziału mogą  funkcjonować  wydziałowe jednostki organizacyjne następujących 
typów: 
1) prowadzące działalność  badawczą, dydaktyczną  lub wdrożeniową: 

a) instytut, 
b) katedra, 
c) zakład, 
d) pracownia, 
e) laboratorium, 
f) centrum naukowe; 

2) jednostki organizacyjne administracji wydziałowej: dział, dziekanat, sekcja, zespół  
lub samodzielne stanowisko pracy. 

2. W strukturze wydziałowych jednostek organizacyjnych mogą  być  utworzone ich wewnętrzne 
jednostki organizacyjne: 
1) w instytucie - zakłady, laboratoria, pracownie oraz samodzielne stanowiska pracy; 
2) w katedrze - laboratoria, pracownie oraz samodzielne stanowiska pracy; 
3) w zakładzie - laboratoria, pracownie oraz samodzielne stanowiska pracy; 
4) w dziale i dziekanacie - sekcje, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy; 
5) w sekcji - zespoły. 

3. Samodzielne stanowisko pracy jest jednoosobową  jednostką  organizacyjną, którą  tworzy się  
w przypadku, gdy: 
1) zachodzi konieczność  organizacyjnego wyodrębnienia osoby realizującej ściśle 

przedmiotowo określoną  kategorię  spraw pod bezpośrednim nadzorem: 
a) dziekana - jako wydziałowa jednostka organizacyjna, 
b) kierownika wydziałowej jednostki organizacyjnej - jako wewnętrzna jednostka 

organizacyjna wydziałowej jednostki organizacyjnej; 
2) zachodzi konieczność  powołania pełnomocnika dziekana, o którym mowa w § 19 

niniejszego Regulaminu. 

3. Instytut 

§ 49 

1. Instytut jest wydziałową  jednostką  organizacyjną  prowadzącą  działalność  naukową  
i dydaktyczną  oraz kształcącą  kadry naukowe w zakresie dyscypliny „inżynieria mechaniczna" 
lub kilku pokrewnych dyscyplin naukowych. 

2. Instytut może być  utworzony, gdy w jego skład wejdą  co najmniej trzy zakłady oraz gdy będzie 
w nim pracowało co najmniej pięć  osób na stanowiskach profesora lub profesora WAT, w grupie 
pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych, zatrudnionych w Akademii jako 
podstawowym miejscu pracy. 

3. Jeżeli przez rok instytut nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 2, podlega likwidacji. 
4. Instytutem kieruje dyrektor instytutu. 
5. W instytucie mogą  być  powoływani na wniosek dyrektora instytutu zastępcy dyrektora: 

1) w instytucie o liczbie pracowników do 50-u - do dwóch; 
2) w instytucie o liczbie pracowników powyżej 50 - do trzech. 

4. Katedra 

§ 50 

1. Katedra jest wydziałową  jednostką  organizacyjną. 
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2. Zadaniem katedry jest prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w ramach swojej 
specjalizacji w ramach dyscypliny naukowej „inżynieria mechaniczna", a także kształcenie kadry 
naukowej. 

3. Katedra może być  utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie nie mniej niż  dwunastu 
nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden na stanowisku profesora lub profesora WAT, 
zatrudnionych w Akademii jako podstawowym miejscu pracy. 

4. Jeżeli przez okres roku katedra nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 3, podlega ona 
likwidacji. 

5. Katedrą  kieruje kierownik katedry. 

5. Zakład 

§51 

1. Zakład może być  utworzony jako wydziałowa jednostka organizacyjna lub wewnętrzna 
jednostka organizacyjna instytutu. 

2. Zakład jest jednostką  organizacyjną  uczestniczącą  w procesie dydaktycznym i prowadzącą  
badania naukowe w zakresie swojej specjalizacji naukowej. 

3. Zakład może być  utworzony, gdy będzie w nim pracowało nie mniej niż  ośmiu nauczycieli 
akademickich, w tym co najmniej jeden nauczyciel akademicki na stanowisku profesora 
lub profesora WAT, zatrudniony w Akademii jako podstawowym miejscu pracy; 

4. Jeżeli przez rok zakład nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 4. podlega likwidacji. 
5. Zakładem kieruje kierownik zakładu. 

6. Laboratorium 

§ 52 

1. Laboratorium może być  utworzone jako wydziałowa jednostka organizacyjna albo wewnętrzna 
jednostka organizacyjna instytutu, katedry lub zakładu, prowadząca działalność  badawczą  
lub zabezpieczającą  działalność  dydaktyczną  w określonym zakresie tematycznym. 

2. Laboratorium może być  utworzone, gdy realizacja zadań  wymaga co najmniej 3 etatowej 
lub nieetatowej obsady, w tym osoba kierownika laboratorium i osoba odpowiedzialna 
materialnie. 

3. Laboratorium kieruje kierownik laboratorium. 
4. Kierownikiem może być  pracownik Wydziału posiadający wykształcenie wyższe, zatrudniony 

w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający predyspozycje organizacyjne 
i menedżerskie. 

7. Pracownia 

§ 53 

1. Pracownia może być  utworzona jako wydziałowa jednostka organizacyjna albo wewnętrzna 
jednostka organizacyjna instytutu, katedry lub zakładu prowadząca działalność  badawczą  lub 
zabezpieczającą  działalność  dydaktyczną  w określonym zakresie tematycznym. 

2. Pracownia może być  utworzona, gdy realizacja zadań  wymaga co najmniej 2 etatowej 
lub nieetatowej obsady, w tym osoba kierownika pracowni. 

3. Pracownią  kieruje kierownik pracowni. 
4. Kierownikiem może być  pracownik Wydziału posiadający wykształcenie wyższe, zatrudniony 

w Akademii w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający predyspozycje organizacyjne 
i menedżerskie. 

Strona 30 z 60 



8. Dział  

§ 54 

1. Dział  jest jednostką  organizacyjną  administracji wydziałowej realizującą  sprawy tej samej 
kategorii lub kilku zbliżonych do siebie przedmiotem działania, których realizacja w ramach 
jednej jednostki organizacyjnej ułatwia nimi prawidłowe zarządzanie. 

2. Dział  może być  utworzony w przypadku, gdy realizacja zadań, z uwagi na rodzaj spraw i ich 
liczbę, wymaga co najmniej 5 etatowej obsady. 

3. Utworzenie w dziale wewnętrznych jednostek organizacyjnych dotyczy sytuacji, w której 
zachodzi konieczność  prowadzenia operatywnego kierowania pracownikami tych jednostek. 
Do prowadzenia operatywnego kierowania pracownikami wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych można powołać  kierowników tych jednostek. W takim wypadku kierownicy 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych pełniąc funkcje instruktażowo-nadzorujące realizują  
zadania tych jednostek wspólnie z podległymi pracownikami. W razie utworzenia wewnętrznych 
jednostek organizacyjnych wchodzących w skład działu liczba etatów w dziale musi być  większa 
od 5. 

4. Działem kieruje kierownik działu. 
5. W dziale liczącym nie mniej niż  10 stanowisk można utworzyć  jeden etat zastępcy kierownika. 

9. Dziekanat 

§ 55 

1. Dziekanat jest jednostką  organizacyjną  administracji wydziałowej realizującą  sprawy w zakresie 
wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia studentów, doktorantów, 
uczestników i słuchaczy wszystkich rodzajów studiów i kursów prowadzonych w Wydziale oraz 
prowadzenia obsługi studentów, doktorantów, uczestników i słuchaczy. 

2. Dziekanatem kieruje kierownik Dziekanatu. 
3. Do dziekanatu mają  odpowiednie zastosowanie postanowienia § 54 ust. 2, 3 i 5. 

10. Sekcja 

§ 56 

1. Sekcja jest jednostką  organizacyjną  liczącą  nie mniej niż  3 stanowiska, realizującą  tę  samą  
kategorię  spraw. 

2. Sekcja może być  utworzona jako wydziałowa jednostka organizacyjna albo jako wewnętrzna 
jednostka organizacyjna działu lub dziekanatu. 

3. Sekcją  kieruje kierownik sekcji. 
4. W przypadku nie utworzenia stanowiska kierownika sekcji wchodzącej w skład działu, sekcją  

może kierować, odpowiednio do podporządkowania sekcji, osoba wyznaczona przez kierownika 
działu. 

11.Zespół  

§ 57 

1. Zespół  jest jednostką  organizacyjną  liczącą  2 - 3 stanowiska, którą  tworzy się  w przypadku 
konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki niewymagającej 
powołania większej jednostki organizacyjnej. 

2. Zespół  może być  utworzony jako: 
1) wydziałowa jednostka organizacyjna - w takim przypadku zespołem kieruje kierownik 

zespołu; 
2) wewnętrzna jednostka organizacyjna wchodząca w skład działu, dziekanatu lub sekcji 

- w takim przypadku zespołem kieruje kierownik zespołu, jeśli został  powołany, 
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lub odpowiednio kierownik działu lub sekcji. 

Rozdział  II 
Struktura organizacyjna Wydziału oraz podział  zadań  w ramach tej struktury 

§ 58 

1. W skład Wydziału wchodzą  następujące wydziałowe jednostki organizacyjne: 
1) Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej, a w jego skład wewnętrzne jednostki 

organizacyjne: 
a) Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej, 
b) Zakład Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych, 
c) Zakład Wytrzymałości Materiałów i Badań  Eksperymentalnych; 

2) Instytut Pojazdów i Transportu, a w jego skład wewnętrzne jednostki organizacyjne: 
a) Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu, 
b) Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji, 
c) Zakład Materiałów Pędnych i Smarów, 
d) Laboratorium Pojazdów Mechanicznych; 

3) Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn, a w jego skład wewnętrzne jednostki organizacyjne: 
a) Zakład Systemów Sterowania Maszynami, 
b) Zakład Maszyn Inżynieryjnych i Robotów, 
c) Zakład Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Maszyn; 

4) Dział  Administracyjno-Techniczny; 
5) Dziekanat. 

2. Schemat organizacyjny Wydziału określa załącznik nr 7 do Regulaminu. 

§ 59 

Zakresy działania wydziałowych jednostek organizacyjnych oraz ich wewnętrznych jednostek 
organizacyjnych, a także nazwy tych jednostek i kierowniczych stanowisk określa załącznik 
nr 8 do Regulaminu. 

Dział  VI 
Postanowienia końcowe 

§ 60 

1. Zasady ujęte w niniejszym Regulaminie dotyczą  żołnierzy zawodowych, w zakresie 
niesprzecznym z przepisami prawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
oraz przepisami prawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  przepisy prawa 
oraz postanowienia wewnętrznych aktów prawnych WAT, w tym Statutu, Regulaminu 
organizacyjnego WAT oraz Regulaminu pracy WAT. 
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wersja monochromatyczna 

wersja polska wersja anglojęzyczna 

Załącznik nr 1 
do „Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

LOGO WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ 
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 

wersja polska wersja anglojęzyczna 

Logo Wydziału ma postać: 
Logo Wydziału stanowi koło zębate o dziesięciu zębach. Powierzchnia koła wypełniona jest 

kolorem srebrnym (C=0 M=0 Y=0 K=30) i otoczona konturem czarnym. Na kole umieszczone są  
napisy w kolorze czarnym — w części górnej „WYDZIAŁ" (w kształcie łuku wypukłego), w części 
dolnej „INŻYNIERII MECHANICZNEJ" (w kształcie łuku wklęsłego), wykonane wersalikami, 
pogrubioną  czcionką  WATstyle, proporcjonalną, drukiem rozstrzelonym. W wersji anglojęzycznej 
umieszczono napisy — odpowiednio — „FACULTY" oraz „OF MECHANICAL ENGINEERING". 
Wewnątrz koła znajduje się  pole wypełnione odcieniem koloru zielonego (C=20 M=0 Y=20 K=40). 

W centrum pola umieszczony jest srebrzysty wizerunek orła wojsk lądowych ze wzniesionymi 
skrzydłami, głową  zwróconą  w prawo w złotej koronie zwieńczonej krzyżem, ze złotymi pazurami, 
siedzącego na tarczy amazonek, na której znajduje się  napis „WAT" w kolorze ciemnoszarym (CO= 
M=0 Y=0 K=80). Dla orła i tarczy amazonek zastosowano wypełnienie tonalne kwadratowe 
o gradiencie C=0 M=0 Y=0 K=40 / C=0 M=0 Y=0 K=0, natomiast dla korony, krzyża i pazurów —
wypełnienie tonalne promieniowe o gradiencie C=0 M=20 Y=100 K=0 / C=0 M=0 Y=100 K=0. Po 
lewej stronie orła znajdują  się  znaki taktyczne: „czołg" i (poniżej) „transporter opancerzony". Po 
prawej stronie orła znajdują  się  znaki taktyczne: „punkt zaopatrywania MPS" i (poniżej) „most 
towarzyszący". Kontury znaków taktycznych są  w kolorze ciemnoszarym (CO= M=0 Y=0 K=80), 
a ich wypełnienie — jasnoszarym (C=0 M=0 Y=0 K=20) 

Logo Wydziału może być  stosowane w wersjach: kolorowej, monochromatycznej i obrysowej. 
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wersja obrysowa 

wersja polska wersja anglojęzyczna 
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Załącznik nr 2 
do ”Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

WZÓR 
MEDALU ZA ZASŁUGI DLA WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ WAT 

AWERS 
	

REWERS 

Medal „Za zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT" wykonany z metalu, stanowi 

kompozycja oparta na geometrii koła o średnicy 70 mm. Koło nie ma początku ani końca, symbolizuje 

kosmos, wszechświat i wieczność, jako figura geometryczna kojarzy się  z naukami technicznymi. 

Awers: W centrum umieszczono stylizowane Logo Wydziału Inżynierii Mechanicznej (zał. 1). Symbol 

otoczony jest zewnętrznym pierścieniem, wykonanym w różnych odcieniach srebra, na którym 

w górnej części medalu półkoliście rozmieszczono napis: ZA ZASŁUGI DLA WYDZIAŁU INŻYNIERII 

MECHANICZNEJ, wykonane wersalikami, pogrubioną  czcionką  WATstyle. 

Rewers: W centralnej części znajduje się  stylizowany orzeł  z okresu II Rzeczypospolitej, który 

nawiązuje do odznaki absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Na 

tarczy amazonek litery WAT, które są  skrótem od: Wojskowa Akademia Techniczna. W górnej części 

medalu półkoliście rozmieszczono napis: „WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA", w dolnej części 

napis: „MILITARY UNIVERSITY of TECHNOLOGY", wykonany wersalikami, pogrubioną  czcionką  
WATstyle. 
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Załącznik nr 3 
do „Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

WZÓR 
MEDALU DZIEKANA WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ WAT 

AWERS 
	

REWERS 

Medal „Za zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT" wykonany z metalu, stanowi 
kompozycja oparta na geometrii koła o średnicy 70 mm. Koło nie ma początku ani końca, symbolizuje 
kosmos, wszechświat i wieczność, jako figura geometryczna kojarzy się  z naukami technicznymi. 

Awers: W centrum umieszczono stylizowane logo Wydziału Inżynierii Mechanicznej (zał. 1). Symbol 
otoczony jest zewnętrznym pierścieniem, wykonanym w różnych odcieniach srebra, na którym 
w górnej części medalu półkoliście rozmieszczono napis: DZIEKAN WYDZIAŁU, w części dolnej 
„1959/1960" - oznaczenie roku akademickiego powstania Wydziału Mechanicznego, którego 
spadkobiercą  jest Wydział  Inżynierii Mechanicznej WAT (w kształcie łuku wklęsłego), wykonane 
wersalikami, pogrubioną  czcionką  WATstyle. 

Rewers: W centralnej części znajduje się  stylizowany orzeł  z okresu II Rzeczypospolitej, który 
nawiązuje do odznaki absolwenta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Na 
tarczy amazonek litery WAT, które są  skrótem od: Wojskowa Akademia Techniczna. W górnej części 
medalu półkoliście rozmieszczono napis: „WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA", w dolnej części 
napis: „MILITARY UNIVERSITY of TECHNOLOGY", wykonany wersalikami, pogrubioną  czcionką  
WATstyle. 
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Załącznik nr 4 
do „Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

WZÓR 
MEDALU ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

W OBSZARZE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W INŻYNIERII 

AWERS 
	

REWERS 

Wykonany 	z 	metalu, 	stanowi 	kompozycja 	oparta 	na 	geometrii 	koła 
o średnicy 70 mm. Koło symbolizuje kosmos (wszechświat), którego poznanie dokonuje się  głownie za 

sprawą  nauk technicznych. 

AWERS 

W centrum umieszczono płaskorzeźbę  sylwetki profesora Jana Szmeltera. Z lewej strony znajduje się  
kopia własnoręcznie napisanego wzoru matematycznego residuum rozwiązania w metodzie Ritza dla i-tej 
iteracji (iteracyjny proces rozwiązania). Z lewej strony na poziomie zamyślonego, zmarszczonego czoła 

profesora umieszczono daty 1920-1978 symbolizujące okres jego życia i twórczości. W górnej części medalu 

półkoliście rozmieszczono napis: „TECHNIKI KOMPUTEROWE W INŻYNIERII". W dolnej części na piersi 

widnieje kopia autografu profesora. 

REWERS 

W centralnej części znajduje się  stylizowany orzeł  z okresu II Rzeczypospolitej oparty na fortyfikacji, 

nawiązujący do symbolu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. Na tarczy 

amazonek - akronim WAT - LOGO które jest skrótem od: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 

Dąbrowskiego. W górnej części medalu półkoliście rozmieszczono napis: „Wojskowa Akademia Techniczna", 
w dolnej części napis: ,,im. Jarosława Dąbrowskiego". 
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KIEROWNIK 

ADMINISTRACYJNY 

DZIEKAN 

y  

 

Z-CA DZIEKANA 

 

    

 

PRODZIEKAN 

DS. NAUKOWYCH 

PRODZIEKAN 

DS. KSZTAŁCENIA 

PRODZIEKAN 

DS. STUDENCKICH 

Załącznik nr 5 
do „Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

SCHEMAT ZALEŻNOŚCI FUNKCJONALNYCH 
W WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJ 

WOJSKOWEJ AKADEMIITECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 

       

INSTYTUT MECHANIKI I INŻYNIERII 
OBLICZENIOWEJ 

       

          

DYREKTOR 

            

                      

                       

                       

          

ZASTĘPCY DYREKTORA <  

         

                   

                   

                   

                       

                       

     

ZAKLAD INŻYNIERII OBLICZENIOWEJ I BIOMEDYCZNEJ 

      

           

                       

    

ZAKLAD MECHANIKI I KONSTRUKCJI SPECJALNYCH 

     

         

                       

   

ZAKLAD WYTRZYMALOSI MATERIAŁÓW I BADAŃ  
EKSPERYMENTALNYCH 

    

                       

                       

  

INSTYTUT ROBOTÓW I KONSTRUKCJI MASZYN 

    

        

DYREKTOR 

           

                   

                   

    

A 	ZASTĘPCY DYREKTORA 

            

                

                

                

                       

       

ZAKLAD SYSTEMÓW STEROWANIA MASZYNAMI 

       

              

                       

 

ZAKŁAD MASZYN INŻYNIERYJNYCH I ROBOTÓW 

     

                       

  

-I ZAKŁAD ZMĘCZENIA MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI MASZYN 

     

       

       

INSTYTUT POJAZDÓW I TRANSPORTU 

DYREKTOR 

ZASTĘPCY DYREKTORA 

V 	  

KIEROWNIK 

DZIEKANATU 

ZAKLAD INŻYNIERII POJAZDÓW I TRANSPORTU 

ZAKLAD SILNIKÓW I INŻYNIERII EKSPLOATACJI 

ZAKŁAD MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW 

LABORATORIUM POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

KIEROWNIK 
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Załącznik nr 6 
do „Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

WYKAZ SKRÓTÓW LITEROWYCH NAZW 
KIEROWNICZYCH FUNKCJI I STANOWISK ORAZ WYDZIAŁOWYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH I ICH WEWNĘTRZNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

1. Kierownicze stanowiska i funkcje: 
1)  dziekan DZI 
2)  prodziekan ds. kształcenia PKI 
3)  prodziekan ds. naukowych PNN 
4)  prodziekan ds. studenckich PSI 
5)  zastępca dziekana ZDI 
6)  kierownik administracyjny KAI 

7)  kierownik Dziekanatu KDI 

8)  kierownik studiów doktoranckich KSI 

2. Instytuty: 

1)  dyrektor Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej DIM 

2)  dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu DIP 

3)  dyrektor Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn DIK 

4)  zastępca dyrektora Instytutu Mechaniki i Inżynierii 
Obliczeniowej 

ZIM 

5)  zastępca dyrektora Instytutu Pojazdów i Transportu ZIP 

6)  zastępca dyrektora Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn ZIK 

3. Zakładu: 
1)  kierownik Zakładu Systemów Sterowania Maszynami KZS 

2)  kierownik Zakładu Maszyn Inżynieryjnych i Robotów KZM 

3)  
kierownik Zakładu Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji 
Maszyn 

KZZ 

4)  Kierownik Zakładu Inżynierii Pojazdów i Transportu KZI 
5)  kierownik Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji KZE 

6)  kierownik Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów KZP 
7)  kierownik Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych KZK 

8)  
kierownik Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Badań  
Eksperymentalnych 

KZW 
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4. 

5. 

6. 

9) Kierownik Zakładu Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej KZB 

Działy: 
1) Dział  Administracyjno-Techniczny DAI 

Laboratoria: 
1) kierownik Laboratorium Pojazdów Mechanicznych KLP 

Zespołu: 

1)  Zespół  Studiów Stacjonarnych ZSS 

2)  Zespół  Studiów Niestacjonarnych ZSN 

3)  Zespół  Zapewnienia Jakości Kształcenia i Dyplomowania ZJK 
4)  Zespół  ds. Ewaluacji i Badań  ZEB 

7. Samodzielne stanowiska organizacyjne: 
1)  sekretarz Rady Dyscypliny „Inżynieria Mechaniczna" SRI 
2)  samodzielne stanowisko organizacyjne ds. naukowych SSN 

3)  
samodzielne stanowisko organizacyjne ds. planowania 
zajęć  dydaktycznych 

SSO 

8. Inne jednostki organizacyjne: 
1)  Sekretariat Dziekana SDI 
2)  Dziekanat DWI 
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Załącznik nr 7 
do „Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ 
WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 

DZIEKAN 

                                     

                                     

      

Rada Dyscypliny Naukowej 
„Inżynieria Mechaniczna" 

    

Wydziałowa Rada ds. Kształcenia 

          

                    

                                     

                                     

                                     

 

Prodziekan 
ds. naukowych 

 

Prodziekan 
ds. kształcenia 

 

Prodziekan 
ds. studenckich 

   

Zastępca 
Dziekana 

  

Kierownik 
Dziekanatu 

          

            

Kierownik 
administracyjny 

  

                                

                                     

                                     

                    

Dziekanat 

     

Dział  
Administracyjno-Techniczny 

                                     

                                     

                                     

Instytut 
Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej 

  

Instytut 
Pojazdów i Transportu 

  

Instytut 
Robotów i Konstrukcji Maszyn 

 

Zakłady: 
- Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej 
- Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych 
- Wytrzymałości Materiałów i Badań  

Eksperymentalnych 

  

Zakłady: 
- Inżynierii Pojazdów i Transportu 
- Silników i Inżynierii Eksploatacji 
- Materiałów Pędnych i Smarów 

     

Zakłady: 
- Systemów Sterowania Maszynami 
- Maszyn Inżynieryjnych i Robotów 
- Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji 

Maszyn 

  

                                     

                                     

                                     

            

Laboratorium Pojazdów 
Mechanicznych 
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Załącznik nr 8 
do „Regulaminu organizacyjnego 
Wydziału Inżynierii Mechanicznej 
Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego" 

ZAKRESY DZIAŁANIA 
WYDZIAŁOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Dział  I 

Wydziałowe jednostki organizacyjne 
prowadzące działalność  badawczą, dydaktyczną  lub wdrożeniową  

Rozdział  I 
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej 

1. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej jest wydziałową  jednostką  organizacyjną  
- bezpośrednio podległą  dziekanowi - właściwą  w zakresie organizowania i prowadzenia 
działalności dydaktycznej i wychowawczej związanej z prowadzonymi w Wydziale kierunkami 
studiów i studiów doktoranckich, studiów 	podyplomowych i kursów, organizowania 
i prowadzenia działalności naukowej w obszarze specjalizacji naukowej Wydziału 
oraz do stwarzania warunków do rozwoju kadry naukowej. 

2. Instytutem kieruje dyrektor Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. 
3. W Instytucie Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej powołuje się  zastępców dyrektora, zgodnie 

z postanowieniami § 49 ust. 5 Regulaminu. 
4. W skład Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej wchodzą  następujące wewnętrzne 

jednostki organizacyjne: 
1) Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej; 
2) Zakład Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych; 
3) Zakład Wytrzymałości Materiałów i Badań  Eksperymentalnych. 

5. Do podstawowego zakresu zadań  Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej należy: 
1) w obszarze działalności dydaktycznej: 

a) profilowanie kształcenia specjalistycznego w szczególności w obszarze mechaniki, 
wytrzymałości materiałów, metod eksperymentalnych i numerycznych w inżynierii 
mechanicznej i biomedycznej, 

b) przygotowywanie programów kształcenia i planów studiów w zakresie kształcenia 
specjalistycznego dla profilowanych specjalnościach, 

c) opracowywanie treści szczegółowych dla różnych form kształcenia i wszystkich 
przedmiotów nauczania realizowanych w instytucie, 

d) planowanie przedsięwzięć  dydaktycznych i realizacja prowadzonych przedmiotów, 
e) przygotowywanie oferty nowych kierunków studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, 

podyplomowych i kursów specjalistycznych oraz prowadzenie związanej z nimi 
dokumentacji, 

f) przygotowywanie programów: szkoleń, kursów, seminariów dla studentów i kadry 
dydaktycznej oraz ich realizacja, 

g) opracowywanie programów praktyk studenckich i nadzór nad ich realizacją, 
h) planowanie, rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej, 
i) opracowywanie podręczników akademickich, skryptów, instrukcji ćwiczeń  laboratoryjnych 

oraz innych pomocy dydaktycznych, 
j) organizowanie oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i rozkładów 
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zajęć, 
k) opracowywanie tematów, zadań  projektowych i prac dyplomowych, prowadzenie 

projektów przejściowych oraz organizacja procesu dyplomowania i egzaminowania, 
I) organizowanie procesu hospitacji i kontroli zajęć, analiza sprawności procesu 

dydaktycznego oraz wdrażanie efektywnych metod nauczania, 
m) dbałość  o jakość  kształcenia, a w szczególności podnoszenie poziomu merytorycznego 

zajęć  oraz metodycznego procesu dydaktycznego w instytucie, 
n) dbanie o aktualizowanie, przekazywanie i właściwy poziom informacji dotyczącej 

specjalności studiów, warunków uruchamiania specjalności oraz dokumentowania 
bieżących osiągnięć  instytutu w zakresie dydaktyki, 

o) organizowanie spotkań  studentów z przedstawicielami potencjalnych pracodawców, 
„dni otwartych" itp. przedsięwzięć  promujących prowadzone w instytucie specjalności, 

p) sporządzanie, archiwizacja i aktualizacja podstawowej dokumentacji dydaktycznej 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

q) uczestniczenie w działalności wychowawczej Wydziału poprzez kształtowanie właściwych 
postaw etycznych podczas zajęć  dydaktycznych i innej działalności, a w tym szczególnie 
promującej postęp techniczny i rozwój metod komputerowych w ramach zajęć  
dodatkowych, współzawodnictwa, konkursów studenckich i działalności Koła Naukowego 
Studentów, 

r) wykonywanie okresowych i innych zadań  w zakresie kształcenia zlecanych przez Wydział  
lub władze Akademii; 

2) w obszarze działalności naukowo-badawczej, prowadzi badania, w szczególności, 
w następującym zakresie: 
a) numerycznej analizy wytrzymałościowej konstrukcji dowolnego typu i jej elementów, 
b) eksperymentalnej analizy wytrzymałościowej konstrukcji dowolnego typu i jej elementów. 
c) modelowania zaawansowanych materiałów na poziomie — mikro-, mezo- i makro-, 
d) symulacji złożonych procesów technologicznych, 
e) symulacji złożonych procesów mechanicznych (liniowych, nieliniowych, statycznych, 

dynamicznych, termomechanicznych, reologicznych i in.), 
f) analizy wytrzymałościowej MES złożonych elementów maszyn, układów mechanicznych 

i konstrukcji o dowolnej geometrii, o przeznaczeniu cywilnym i wojskowym, pracujących 
w warunkach standardowych lub ekstremalnych, 

g) numerycznej analizy zagadnień  z szeroko pojętej inżynierii biomedycznej, 
h) analizy ruchu i pomiaru sił  w układzie kostno-stawowo-mięśniowym, pomiaru aktywności 

mięśni, analizy przepływu krwi oraz badaniu układów i struktur wewnętrznych. 

2. Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej 

§ 2  

1. Zakład Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  
Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu 
Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zakładu Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej należy: 

1) kształcenie, w szczególności, w obszarze: 
a) zaawansowanych analiz numerycznych, 
b) inżynierii biomedycznej, 
c) inżynierii mechanicznej; 

2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności, w obszarze: 
a) zaawansowanych analiz numerycznych (w tym modelowanie konstytutywne materiałów 

i biomateriałów, symulacje procesów i zjawisk szybkozmiennych, modelowanie przepływu 
krwi w naczyniach ludzkich, modelowanie i symulacja struktur komórkowych wykonanych 
w technologii rapid prototyping oraz optymalizacji konstrukcji i struktur inżynierskich, 
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a także bioinżynierskich), 
b) badań  biomedycznych (w tym analiza ruchu i pomiar sił  w układzie kostno-stawowo-

mięśniowym, pomiar aktywności mięśni, analizy przepływu krwi oraz badania układów 
i struktur wewnętrznych, badanie przyczyn i mechanizmów powstawania i rozwoju 
patologii i ich skutków dla całego organizmu), 

c) badań  z zakresu mechaniki (w tym pomiary geometrii 3D, analizy i pomiary 
wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazu, pomiary i badania struktur i mikrostruktur, 
statyczne i dynamiczne badania wytrzymałościowe). 

3. Zakład Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych 

§3 

1. Zakład Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Instytutu 
Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu Mechaniki 
i Inżynierii Obliczeniowej. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych należy: 

1) kształcenie, w szczególności, w obszarze: 
a) mechaniki, 
b) metod komputerowych mechaniki, a w szczególności MES, 
c) praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi inżynierskich w procesie 

projektowania i modernizacji konstrukcji wojskowych i specjalnych oraz ich eksploatacja 
d) zastosowania oprogramowania do obliczeń  inżynierskich, 
e) doboru i badania właściwości nowoczesnych materiałów w konstrukcjach wojskowych 

i specjalnych, 
f) analizy i interpretacji wyników badań  eksperymentalnych i obliczeń  inżynierskich 

konstrukcji wojskowych i specjalnych; 
2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności, w obszarze: 

a) konstrukcji wojskowych, 
b) konstrukcji specjalnych. 

4. Zakład Wytrzymałości Materiałów i Badań  Eksperymentalnych 

§4 

1. Zakład Wytrzymałości Materiałów i Badań  Eksperymentalnych jest wewnętrzną  jednostką  
organizacyjną  Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej bezpośrednio podległą  dyrektorowi 
Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Badań  Eksperymentalnych. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Badań  

Eksperymentalnych należy: 
1) kształcenie, w szczególności, w obszarze: 

a) wytrzymałości materiałów, 
b) mechaniki technicznej, 
c) mechaniki ogólnej, 
d) technik komputerowych w obliczeniach inżynierskich, 
e) technik eksperymentalnych w budowie maszyn, materiałów i konstrukcji, 
f) wspomagania eksperymentalnego modelowania numerycznego, 
g) zastosowanych systemów CAD/CAM w inżynierii mechanicznej, 
h) komputerowego modelowania materiałów i układów mechanicznych, 
i) zaawansowanego modelowania i symulacji, 
j) komputerowej symulacji liniowych zagadnień  mechaniki, 
k) oprogramowania inżynierskiego CAE, 
I) systemów CAE w praktyce inżynierskiej, 
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m) języka angielskiego w systemach CAE i CAx, 
n) projektowania i modelowania zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych; 

2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności, w obszarze: 
a) identyfikacji cech materiałów w aspekcie projektowania nowych konstrukcji, 

w szczególności: 
- badania eksperymentalne w szerokim zakresie prędkości odkształceń  (statyka, 

dynamika, pręt Hopkinsona, badania zmęczeniowe, pełzanie), 
- testy szybkozmienne z wykorzystaniem szybkich kamer, 
- testy z uwzględnieniem warunków klimatycznych, 

b) doboru materiałów konstrukcyjnych, projektowania nowych materiałów, w szczególności: 
- modelowanie numeryczne i badania eksperymentalne w aspekcie doboru modelu 

konstytutywnego materiału w zależności od prędkości odkształcenia, 
- projektowanie nowych materiałów, jak piany, kompozyty, smart materiały, 

nanopowłoki, tkaniny powlekane z użyciem metod multiskalowania, 
c) wsparcia zespołów pozostałych Zakładów w określaniu danych materiałowych 

do budowy modeli numerycznych oraz ich walidacji i weryfikacji obliczeń, 
w szczególności: 
- eksperymentalne badania identyfikacyjne i walidacyjne materiałów w szerokim 

zakresie prędkości odkształceń, 
badania walidacyjne elementów konstrukcyjnych. 

Rozdział  II 
Instytut Pojazdów i Transportu 

1. Postanowienia ogólne 

§5 

1. Instytut Pojazdów i Transportu jest wydziałową  jednostką  organizacyjną  - bezpośrednio podległą  
dziekanowi - właściwą  w zakresie organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej i 
wychowawczej związanej z prowadzonymi na Wydziale kierunkami studiów i studiów 
doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów, organizowania i prowadzenia działalności 
naukowej w obszarze specjalizacji naukowej Wydziału oraz do stwarzania warunków do rozwoju 
kadry naukowej. 

2. Instytutem kieruje dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu. 
3. W Instytucie Pojazdów i Transportu powołuje się  zastępców dyrektora zgodnie 

z postanowieniami § 49 ust. 5 Regulaminu. 
4. W skład Instytutu Pojazdów i Transportu wchodzą  następujące wewnętrzne jednostki 

organizacyjne: 
1) Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu; 
2) Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji; 
3) Zakład Materiałów Pędnych i Smarów; 
4) Laboratorium Pojazdów Mechanicznych. 

5. Do podstawowego zakresu zadań  Instytutu Pojazdów i Transportu należy: 
1) w obszarze działalności dydaktycznej: 

a) profiluje kształcenie specjalistyczne w szczególności w obszarze projektowania, 
technologii i eksploatacji pojazdów ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji 
i bezpieczeństwa pojazdów, inżynierii eksploatacji i napraw pojazdów, budowy silników, 
mechatroniki i diagnostyki pojazdów, organizacji transportu, logistyki w motoryzacji 
i logistyki płynów eksploatacyjnych, 

b) realizuje powierzone mu przez Wydział  inne zadania w obszarze kształcenia; 
2) w obszarze działalności naukowo-badawczej, prowadzi badania, w szczególności, 

w następującym zakresie: 
a) badań  właściwości zespołów układu jezdnego pojazdów; 
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b) ocena i doskonalenie konstrukcji ogumionych kół  jezdnych; 
c) ocena właściwości trakcyjnych pojazdów; 
d) badania eksperymentalne i symulacyjne pojazdów, w tym testów zderzeniowych 

pojazdów; 
e) badania silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych; 
f) zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do identyfikacji deformacji obiektów 

technicznych; 
g) badanie paliw alternatywnych do zasilania silników spalinowych oraz prace w zakresie 

wykorzystywania odnawialnych źródeł  energii; 
h) badania pojazdów i zespołów w ujemnej temperaturze; 
i) badania, modernizacja i doskonalenie konstrukcji urządzeń  do magazynowania, 

transportowania i dystrybucji produktów naftowych i paliw alternatywnych; 
j) badania płynów eksploatacyjnych, tribologiczne oraz wytrzymałości zmęczeniowej 

nowych materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w nich 
zachodzących; 

k) zagadnienia laserowych metod obróbki i badań  warstwy wierzchniej, oczyszczania 
bezstykowego; 

I) badania nad doborem, zamiennością, unifikacją  i starzeniem płynów eksploatacyjnych. 

2. Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu 

§6 

1. Zakład Inżynierii Pojazdów i Transportu jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Instytutu 
Pojazdów i Transportu bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu Pojazdów i Transportu. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Inżynierii Pojazdów i Transportu. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zakładu Inżynierii Pojazdów i Transportu należy: 

1) kształcenie, w szczególności, w obszarze: 
a) budowy i konstrukcji samochodów i pojazdów gąsienicowych, w tym wozów bojowych, 
b) mechaniki ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i rekonstrukcji wypadków drogowych, 
c) podstaw dynamiki maszyn, 
d) podstaw automatyki i robotyki, 
e) elektrotechniki i elektroniki pojazdowej oraz urządzeń  elektrycznych wozów bojowych, 
f) transportu ładunków, 
g) bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
h) inżynierii ruchu drogowego, 
i) badania pojazdów i analizy statystycznej wyników pomiarów, 
j) symulacji komputerowej dot. konstrukcji i ruchu pojazdów; 

2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności, w obszarze: 
a) badania ogumienia, zawieszenia i struktur nośnych pojazdów, ich parametrów masowych 

i geometrycznych, 
b) badania przebiegowe pojazdu w różnych warunkach ruchu, 
c) badania właściwości dynamicznych pojazdów i poprawa ich właściwości trakcyjnych, 
d) badania z zakresu ergonomii pracy w pojazdach, bezpieczeństwa i komfortu jazdy 

oraz narażenia na hałas, 
e) badania oddziaływań  pojazdów na środowisko zewnętrzne (hałaśliwość  pracy 

samochodu i drgań  podłoża wywołanych ruchem pojazdów), 
f) badanie symulacyjne pojazdów i otoczenia drogi, 
g) prace projektowe, badania modelowe i eksperymentalne pojazdów samochodowych 

i wozów bojowych oraz wybranych systemów automatycznej regulacji, 
h) badania i opinie eksperckie w dziedzinie pojazdów samochodowych, odkształceń  

powypadkowych samochodów i obciążeń  działających na uczestników zderzenia. 
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3. Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji 

§7 

1. Zakład Silników i Inżynierii Eksploatacji jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Instytutu 
Pojazdów i Transportu bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu Pojazdów i Transportu. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji należy: 

1) kształcenie, w szczególności, w obszarze: 
a) budowa, działanie i metody obliczania zespołów silników spalinowych, wytwarzanie 

i spalanie mieszanki paliwowo powietrzne, 
b) budowa, działanie oraz wykorzystanie ogniw paliwowych i hybrydowych układów 

napędowych, 
c) motoryzacyjne skażenia środowiska, 
d) diagnostyka samochodowa, 
e) techniczna eksploatacja pojazdów, 
f) zarządzanie eksploatacją  pojazdów, 
g) bezpieczeństwo obsługiwania pojazdów, 
h) modelowanie systemu i procesu eksploatacji maszyn i urządzeń  technicznych, 
i) termodynamika techniczna oraz urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze, 
j) mechatroniczne układy sterowania w pojazdach, 
k) metrologia wielkości mechanicznych, 
I) systemy informatyczne i technika mikroprocesorowa w motoryzacji, 
m) bezpieczeństwo eksploatacji i ratownictwo drogowe, 
n) organizacja i technologia napraw pojazdów, 
o) systemy i zarządzanie produkcją, 
p) utrzymanie ruchu maszyn; 

2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej w szczególności, w obszarze: 
a) badania silników spalinowych na stanowiskach dynamometrycznych, 
b) doskonalenia procesu eksploatacji pojazdów mechanicznych, 
c) analizy i dobór parametrów oraz projektowanie procedur i urządzeń  ukierunkowane 

na automatyzację  procesów diagnostycznych, 
d) badania, diagnozowanie i dobór filtrów powietrza wlotowego dla pojazdów specjalnych, 
e) doskonalenia metod i technik diagnozowania instalacji pneumatycznej, 
f) badania i dobór hybrydowych układów napędowych, 
g) analizy możliwości i zastosowań  pojazdów bezzałogowych, 
h) badania składu spalin, zadymienia oraz zawartości cząstek stałych, 
i) badania i diagnozowania układów sterowania współczesnych pojazdów z zastosowaniem 

metod komputerowych, 
j) zastosowania paliw alternatywnych do zasilania silników pojazdów specjalnych, 
k) wytwarzania przyrostowego prototypowych elementów maszyn z wykorzystaniem 

precyzyjnego druku 3D w technologii SLA, 
I) projektowania, wykonania i testowania specjalistycznych urządzeń  do diagnozowania 

silników i układów napędowych pojazdów będących na wyposażeniu wojska, 
m) zastosowania inżynierii odwrotnej do identyfikacji uszkodzeń, 
n) badania w zakresie eksploatacji pojazdów i obiektów specjalnych w niskiej temperaturze, 
o) badania rozruchu silników i funkcjonowania urządzeń  w niskiej temperaturze, 
p) analizy problemów wtrysku i spalania paliw zastępczych w silnikach spalinowych 

pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów wojskowych, 
q) zastosowania odnawialnych źródeł  energii, 
r) technologii produkcji, regeneracji części wojskowych pojazdów mechanicznych 

z wykorzystaniem obróbki laserowej, 
s) badania właściwości użytkowych materiałów konstrukcyjnych. 
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t) ablacyjnego teksturowania i oczyszczania laserowe warstwy powierzchniowej elementów 
maszyn, 

u) innych wynikających z bieżących potrzeb Sił  Zbrojnych RP. 

4. Zakład Materiałów Pędnych i Smarów 

§$ 

1. Zakład Materiałów Pędnych i Smarów jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Instytutu 
Pojazdów i Transportu bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu Pojazdów i Transportu. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów należy: 

1) kształcenie, w szczególności, w obszarze: 
a) tribologia i tribotechnika, 
b) płyny eksploatacyjne, 
c) monitorowanie jakości płynów eksploatacyjnych, 
d) normalizacja i certyfikacja płynów eksploatacyjnych, 
e) zarządzanie środowiskiem i ekologia, 
f) ochrona środowiska, 
g) urządzenia do magazynowania, dystrybucji i transportu płynów eksploatacyjnych, 
h) budowa i eksploatacja rurociągów polowych, 
i) gospodarka magazynowa i zaopatrzenie wojsk w mps, 
j) budowa i eksploatacja sprzętu służby mps, 
k) utrzymanie i kontrola jakości mps; 

2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności, w obszarze: 
a) opracowanie konstrukcji porowatych łożysk ślizgowych nowej generacji, 
b) badania modelowych węzłów tribologicznych, właściwości warstwy wierzchniej 

i laserowych metod jej obróbki (w tym badania charakterystyk micro/nano właściwości 
mechanicznych i tribologicznych powierzchni, nośności i trwałości samosmarownych 
łożysk ślizgowych, twardości mechanicznych cienkich warstw metodą  sklerometryczną, 
modułu Younga cienkich warstw, morfologii powierzchni w skali nano oraz przyczepności 
powłok metodą  zarysowania powierzchni), 

c) testy tribologiczne na aparacie typu pin/ball on disc (ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny), 
typu rolka klocek oraz na aparacie czterokulowym, 

d) badania właściwości powierzchniowych w układzie ciecz-ciało stałe, ciecz-gaz oraz ciecz-
ciecz, 

e) badania procesów starzenia paliw i olejów smarnych, 
f) badania jakościowe i ilościowe płynów eksploatacyjnych (w tym badania widm FTIR 

(również  na mikroskopie IR), SAA, badania mikroskopowe EPI I DIA, BF, DF, POL, DIC 
Nomarski, fluorescencja, interferometria), 

g) badania kwalifikacyjne prototypów sprzętu logistycznego przeznaczonego dla SZ 
na zgodność  z wymaganiami ZTT. 

4. Laboratorium Pojazdów Mechanicznych 

§9 

1. Laboratorium Pojazdów Mechanicznych jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Instytutu 
Pojazdów i Transportu bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu Pojazdów i Transportu. 

2. Laboratorium kieruje kierownik Laboratorium Pojazdów Mechanicznych. 
3. Laboratorium Pojazdów Mechanicznych posiada akredytację  PCA AB 733 

oraz 01B Nr 50/MON/2019. 
4. W Laboratorium Pojazdów Mechanicznych funkcjonuje System Zarządzania dotyczący jakości 

prowadzonych badań, wdrożony, akredytowany i utrzymywany zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN ISO/IEC 17025. 
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5. W skład Laboratorium Pojazdów Mechanicznych wchodzą, zgodnie z Systemem Zarządzania, 
o którym mowa w ust. 4: 
1) Stacja Badań  Płynów Eksploatacyjnych, którą  kieruje kierownik Stacji; 
2) Stacja Badań  Klimatycznych i Silników Spalinowych, którą  kieruje kierownik Stacji. 

6. Do podstawowego zakresu zadań  Laboratorium Pojazdów Mechanicznych należy prowadzenie 
badań: 
1) określonych w zakresie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AB 733 w obszarze: 

a) dotyczącym inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne), 
b) właściwości fizycznych paliw i biopaliw ciekłych, materiałów smarnych i innych przetworów 

naftowych; 
2) określonych w zakresie akredytacji Obronności i Bezpieczeństwa nr 50/MON/2019 

w obszarze: 
a) rozkładu temperatury w komorze chłodniczej i w sprzęcie wojskowym w niej umieszczonym, 
b) materiałów pędnych i smarów do zastosowań  wojskowych. 

Rozdział  III 
Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn 

1. Postanowienia ogólne 

§10 

1. Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn jest wydziałową  jednostką  organizacyjną  - bezpośrednio 
podległą  dziekanowi - właściwą  w zakresie organizowania i prowadzenia działalności 
dydaktycznej i wychowawczej związanej z prowadzonymi w Wydziale kierunkami studiów, 
studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów, organizowania i prowadzenia 
działalności naukowej w obszarze specjalizacji naukowej Wydziału oraz do stwarzania 
warunków do rozwoju kadry naukowej. 

2. Instytutem kieruje dyrektor Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn. 
3. W Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn powołuje się  zastępców dyrektora, zgodnie 

z postanowieniami § 49 ust. 5 Regulaminu. 
4. W skład Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn wchodzą  następujące wewnętrzne jednostki 

organizacyjne: 
1) Zakład Systemów Sterowania Maszynami; 
2) Zakład Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Maszyn; 
3) Zakład Maszyn Inżynieryjnych i Robotów. 

5. Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn posiada bazę  aparaturowo-techniczną  umożliwiającą  
realizację  zakresu zadań  przewidzianych dla działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej 
Instytutu. Nadzór, dbanie o właściwy stan techniczny i zapewnienie gotowość  do użycia zaplecza 
aparaturowo-technicznego w zakresie działalności Instytutu realizowany jest przez osoby 
wyznaczone przez Dyrektora Instytutu. 

6. Do podstawowego zakresu zadań  Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn należy: 
1) w obszarze działalności dydaktycznej w szczególności: 

a) przygotowywanie projektów programów kształcenia i planów studiów w zakresie 
kształcenia specjalistycznego dla profilowanych specjalności, 

b) opracowywanie treści szczegółowych prowadzonych form kształcenia dla wszystkich 
przedmiotów nauczania realizowanych w instytucie, 

c) realizacja prowadzonych przedmiotów, 
d) planowanie, rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej, 
e) przygotowywanie oferty studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych 

oraz prowadzenie związanej z nimi dokumentacji, 
f) wykonywanie okresowych zadań  dydaktycznych zlecanych przez Wydział  lub władze 

Akademii, 
g) przygotowywanie programów: szkoleń  kandydatów na żołnierzy zawodowych, praktyk 

studenckich i nadzór nad ich realizacją, 
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h) opracowywanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników akademickich, 
skryptów oraz instrukcji ćwiczeń  laboratoryjnych, 

i) opracowywanie tematów i zadań  do projektów przejściowych oraz prac dyplomowych, 
j) prowadzenie powierzonych form kształcenia oraz udzielanie konsultacji według 

obowiązujących planów i rozkładów zajęć, 
k) realizacja programów nauczania studentów studiujących według indywidualnych 

programów studiów, 
I) uczestniczenie w działalności wychowawczej Wydziału poprzez kształtowanie właściwych 

postaw etycznych podczas zajęć  dydaktycznych i innej działalności zorganizowanej. 
w tym poprzez organizację  spotkań  środowiskowych, 

m) analiza sprawności procesu dydaktycznego oraz poziomu merytorycznego 
i metodycznego prowadzonych zajęć  dydaktycznych, 

n) planowanie oraz opiniowanie zakresu, poziomu merytorycznego i metodycznego pomocy 
dydaktycznych (podręczników akademickich, instrukcji ćwiczeń  laboratoryjnych itp.), 

o) wdrażanie efektywnych metod nauczania, 
p) sporządzanie, archiwizacja i aktualizacja podstawowej dokumentacji dydaktycznej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
q) właściwy poziom informacji dotyczącej specjalności studiów, warunków uruchamiania 

specjalności itp., 
r) wykonywanie innych przydzielonych zadań  dydaktycznych; 

2) w obszarze działalności naukowo-badawczej, prowadzi działalność  i badania, 
w szczególności w zakresie: 
a) analizowania i planowania rozwoju kadry naukowej, 
b) opracowywania perspektywicznych kierunków badawczych oraz propozycji specjalizacji 

naukowej instytutu, 
c) planowania i realizacji statutowych prac badawczych, 
d) udziału w programach badawczych finansowanych przez instytucje centralne i programy 

unijne, 
e) stymulowania aktywności pracowników instytutu w zakresie pozyskiwania projektów 

badawczych, 
f) planowania rozbudowy i modernizacji bazy badawczej, 
g) nadzoru nad terminowym sporządzaniem sprawozdań  oraz opracowywania raportów 

cząstkowych i końcowych realizowanych w instytucie prac badawczych, 
h) przygotowywania danych do oceny wydziału w zakresie działalności naukowej 

prowadzonej w instytucie, 
i) nadzoru nad właściwą  realizacją  projektów badawczych realizowanych w ramach studiów 

doktoranckich i opieki nad studenckim ruchem naukowym, 
j) projektowania i modelowania bezzałogowych platform lądowych, 
k) projektowania, modelowania i badania hydrostatycznych układów napędowych, 
I) kształtowania zdalnego sterowania pracą  maszyn roboczych i pojazdów w układzie 

teleoperacji, 
m) badań  trwałościowych mostów składanych, 
n) badań  układów zawieszeń  platform lądowych o podwyższonej mobilności, 
o) badań  alternatywnych środków dla min przeciwpiechotnych i broni nieśmiercionośnej, 
p) projektowania, modelowania i badania osprzętów maszyn roboczych i inżynieryjnych, 
q) badań  wpływu powierzchniowej obróbki umacniającej materiałów konstrukcyjnych 

na ich właściwości mechaniczne i użytkowe, 
r) modyfikacji warstwy wierzchniej elementów maszyn z użyciem wiązki lasera, 
s) badań  doświadczalnych i analizy teoretycznej trwałości i niezawodności rurociągów 

przemysłowych, 
t) badań  niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej połączeń  spawanych konstrukcji 

mechanicznych, 
u) badań  własności zmęczeniowych 	laserowych 	połączeń 	spawanych 	stali 

trudnospawalnych, 
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v) nowych technologii zgrzewania tarciowego materiałów konstrukcyjnych i formowania 
kompozytowych struktur metalicznych metodą  obróbki tarciowej, 

w) badań  właściwości mechanicznych i użytkowych elementów wytworzonych 
z zastosowaniem technologii przyrostowych, 

x) badań  własności zmęczeniowych i odporności balistycznej struktur blach platerowanych 
wybuchowo, 

y) prognozowania trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych na gruncie 
mechaniki pękania, 

z) sporządzania i prowadzenia podstawowej dokumentacji związanej z prowadzonymi 
pracami badawczymi, zgodnie z ustaleniami prorektora Akademii do spraw naukowych. 

2. Zakład Systemów Sterowania Maszynami 

§11 

1. Zakład Systemów Sterowania Maszynami jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Instytutu 
Robotów i Konstrukcji Maszyn bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu Robotów 
i Konstrukcji Maszyn. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Systemów Sterowania Maszynami. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zakładu Systemów Sterowania Maszynami należy: 

1) kształcenie, w szczególności, w obszarach: 
a) elektrotechniki i elektroniki, 
b) automatyki i robotyki, 
c) pomiarów wielkości elektrycznych, 
d) teorii i techniki sterowania, 
e) systemów sterowania maszynami i ich osprzętami roboczymi, 
f) mechatronicznych układów sterowania maszyn, 
g) programowalnych układów sterowania i sygnałów sterujących, 
h) osprzętów elektrycznych i elektronicznych maszyn, 
i) charakterystyk i zastosowania sensorów i aktorów w maszynach, 
j) budowy i eksploatacji maszyn elektrycznych i energetycznych, 
k) budowy serwomechanizmów i ich sterowania, 
1) projektowania i kształtowania konstrukcji manipulatorów oraz osprzętów roboczych 

maszyn, 
m) kształtowania struktur kinematycznych manipulatorów oraz osprzętów roboczych 

maszyn, 
n) kinematycznej i dynamicznej analizy układów wieloczłonowych, 
o) projektowania i budowy systemów sterowania układów hydrotronicznych, 
p) projektowania z wykorzystaniem modelowania przestrzennego, 
q) wyposażenia sił  zbrojnych w sprzęt inżynieryjny, 
r) budowy i eksploatacji sprzętu przeprawowego, 
s) budowy i eksploatacji sprzętu do budowy i pokonywania zapór inżynieryjnych 
t) budowy i eksploatacji elektrowni polowych i sieci energetycznych, 
u) budowy i eksploatacji sprzętu do wydobywania i oczyszczania wody, 
v) budowy i eksploatacji sprzętu do prac mostowych, 
w) ekspertyz i opinii eksperckich w zakresie techniki, badań  i eksploatacji sprzętu 

wojskowego; 
2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności, w obszarach: 

a) projektowania i badania systemów sterowania robotami i maszynami, 
b) kształtowania zdalnego sterowania pracą  maszyn i pojazdów w układzie teleoperacji, 
c) kształtowania i badania systemów sterowania maszynami i manipulatorami, 
d) badania systemów zobrazowania otoczenia: 
e) badania jakości sygnałów sterowania i transmisji danych, 
f) badania nadążności układów regulacji i sterowania, 
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g) badania jakości sterowania w układzie regulacji, 
h) programowalnych układów sterowania i sygnałów sterujących, 
i) pozycjonowania platform mobilnych i osprzętów roboczych maszyn, 
j) ekspertyz i opinii eksperckich w dziedzinie systemów sterowania maszyn, 
k) badania procesów manipulacji, 
I) sygnałów diagnostycznych maszyn oraz posługiwania się  elektrycznym i elektronicznym 

osprzętem diagnostycznym, 
m) systemów informatycznych do zbierania, transmisji i wymiany danych pomiędzy różnymi 

układami maszyn oraz stosowanych do komunikacji pomiędzy sterownikami, 
n) doboru i stosowania sensorów i aktuatorów, 
o) autonomii działania maszyn i robotów mobilnych, 
p) automatyzacji procesów roboczych, 
q) sterowania hydrotronicznymi układami napędowymi, 
r) analizy struktury kinematycznej manipulatorów antropomorficznych, 
s) projetowania i modelowania manipulatorów antropomorficznych i ich układów 

napedowych, 
t) badania w zakresie dynamiki działania manipulatorów antropomorficznych. 

3. Zakład Maszyn Inżynieryjnych i Robotów 

§12 

1. Zakład Maszyn Inżynieryjnych i Robotów jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Instytutu 
Robotów i Konstrukcji Maszyn bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu Robotów 
i Konstrukcji Maszyn. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Maszyn Inżynieryjnych i Robotów. 
3. Do podstawowego zakresu szczególnych zadań  Zakładu Maszyn Inżynieryjnych i Robotów 

należy: 
1) kształcenie, w szczególności, w obszarach: 

a) budowy i zastosowań  robotów, 
b) mobilności terenowej maszyn inżynieryjnych i robotów, 
c) budowy i eksploatacji sprzętu inżynieryjnego, 
d) organizacji eksploatacji maszyn inżynieryjno-budowlanych, 
e) szacowania kosztów eksploatacji, 
f) hydrostatycznych układów napędu i sterowania maszyn i pojazdów, 
g) hydrotronicznych układów napędowych, 
h) kształtowania konstrukcji w programach do wspomagania prac projektowych, 
i) maszyn do prac ziemnych, 
j) maszyn i urządzeń  do prac inżynieryjno-budowlanych, 
k) maszyn i urządzeń  przeładunkowych i transportu bliskiego, 
I) mechaniki płynów, 
m) modelowania maszyn, 
n) organizacji pracy i zarzadzania maszynami inżynieryjno-budowlanymi, 
o) technik wytwarzania, 
p) podstaw projektowania osprzętów roboczych, 
q) prototypowania w budowie maszyn, 
r) teorii ruchu maszyn i ich układów napędowych, 
s) urządzeń  hydraulicznych i pneumatycznych, 
t) maszynoznawstwa; 

2) prowadzenie działalności naukowo- badawczej, a w szczególności w obszarach: 
a) projektowania, modelowania i badania osprzętów maszyn roboczych i inżynieryjnych, 
b) badania modelowego i eksperymentalnego dynamiki maszyn kołowych i gąsienicowych 

w różnych warunkach eksploatacji, 
c) badania symulacyjnego modeli matematycznych maszyn i robotów, 
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d) badania obciążeń  udarowych struktur nośnych pojazdów mechanicznych, 
e) analiza możliwości i zastosowań  platform bezzałogowych, 
f) projektowania i modelowania bezzałogowych platform lądowych i robotów, 
g) projektowania manipulatorów robotów i osprzętów roboczych, 
h) projektowania i badania systemów sterowania i regulacji, 
i) projektowania, modelowania i badania hydrostatycznych układów napędowych, 
j) badania układów zawieszeń  platform lądowych o podwyższonej mobilności, 
k) bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
I) badania pojazdów i analizy wyników pomiarów, 
m) badania zawieszeń  i płynności jazdy w zakresie minimalizacji obciążeń  eksploatacyjnych 

struktur nośnych pojazdów mechanicznych i układów jezdnych, 
n) badania cech dynamicznych pojazdów w aspekcie poprawy właściwości trakcyjnych 

(dynamika, bezpieczeństwo, zużycie paliwa), wzrostu komfortu użytkowników pojazdu, 
o) badania oporów ruchu i pracy, kierowalności, stateczności i hałaśliwości pracy maszyn, 
p) ekspertyz i opinii eksperckich w dziedzinie maszyn inżynieryjnych, ich układów, zespołów 

i mechanizmów, 
q) diagnostyki maszyn oraz zasad wykorzystania i posługiwania się  urządzeniami 

obsługowymi i diagnostycznymi, 
r) systemów informatycznych stosowanych do wymiany danych pomiędzy różnego rodzaju 

układami i zespołami pojazdów mechanicznych oraz stosowanych do komunikacji 
pomiędzy sterownikami pojazdu, 

s) badania eksploatacji pojazdów i obiektów specjalnych w niskiej temperaturze otoczenia 
oraz nowych rozwiązań, 

t) badania charakterystyk i trwałości podzespołów hydraulicznych i mechanicznych, 
u) mobilności terenowej, 
v) kinematyki osprzętów, 
w) badania wydajności i funkcjonalności. 

4. Zakład Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Maszyn 

§13 

1. Zakład Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Maszyn jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  
Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn bezpośrednio podległą  dyrektorowi Instytutu Robotów 
i Konstrukcji Maszyn. 

2. Zakładem kieruje kierownik Zakładu Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Maszyn. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zakładu Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Maszyn należy: 

1) kształcenie, w szczególności w obszarach: 
a) podstaw konstrukcji maszyn, 
b) wytrzymałości zmęczeniowej, 
c) mechaniki pękania, 
d) podstaw obliczeń  zmęczeniowych, 
e) projektowania konstrukcji, 
f) projektowania w energetyce, 
g) komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i wytwarzania (CAM), 
h) geometrii wykreślnej, 
i) podstaw grafiki inżynierskiej, 
j) szybkich metod prototypowania (rapid prototyping), 
k) technik wytwarzania, 
I) projektowania maszyn i urządzeń  w logistyce, 
m) maszynoznawstwa, 
n) teorii maszyn i mechanizmów, 
o) doświadczalnych metod badania właściwości zmęczeniowych materiałów i elementów 

konstrukcji mechanicznych, 
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p) elektronooptycznych metod badań  zjawisk zmęczeniowych, 
q) zaawansowanych technik łączenia materiałów, 
r) zaawansowanych metod pomiarowych właściwości mechanicznych materiałów; 

2) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w szczególności w obszarach: 
a) badań  zmęczeniowych materiałów, elementów i układów konstrukcyjnych w zakresach 

nisko i wysokocyklowym, 
b) badań  właściwości mechanicznych oraz nisko i wysokocyklowej wytrzymałości 

zmęczeniowej połączeń  spajanych materiałów konstrukcyjnych, 
c) badań  właściwości wytrzymałościowych i zmęczeniowych elementów wytwarzanych 

technikami przyrostowymi, 
d) rozwoju technologii łączenia materiałów różnoimiennych, 
e) rozwoju technologii wysokoenergetycznych technik spajania materiałów konstrukcyjnych, 
f) badań  wpływu powierzchniowej tarciowo-mechanicznej obróbki umacniającej stali na ich 

właściwości eksploatacyjne w środowisku korozyjnym, 
g) kształtowania warstwy wierzchniej elementów maszyn laserowym naświetlaniem, 
h) badań  doświadczalnych i analizy teoretycznej trwałości i niezawodności rurociągów 

przemysłowych, 
i) nowych technologii zgrzewania tarciowego materiałów konstrukcyjnych, 
j) rozwoju krótkich i długich pęknięć  zmęczeniowych w lotniczych stopach aluminium, 
k) modyfikacji własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych za pomocą  impulsu 

energetycznego, 
I) rozwoju technologii wytwarzania przyrostowego, 
m) projektowania z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania (rapid prototyping), 
n) deterministycznego i probabilistycznego opisu rozwoju krótkich i długich pęknięć  

zmęczeniowych i przewidywania trwałości zmęczeniowej, 
o) badań  teoretycznych dotyczących opisu wzmocnienia i innych własności stali przy 

obciążeniach cyklicznych, 
p) badań  zmęczeniowych stali w ujęciu naprężeniowym, od kształceniowym i energetycznym 

ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk wzmocnienia i osłabiania oraz kryteriów 
zmęczenia, 

q) badań  rozwoju pęknięć  zmęczeniowych w stalach i połączeniach spawanych przy 
uwzględnieniu przeciążeń  z zastosowaniem różnych metod pomiarowych, 

r) analizy numerycznej rozwoju pęknięć  zmęczeniowych w stalach z uwzględnieniem 
wpływu przeciążeń, 

s) zastosowania metody wybuchowej do wytwarzania laminatów i badań  ich właściwości 
użytkowych, 

t) elektronooptycznych badań  powierzchni przełomów zmęczeniowych, 
u) analizy inicjacji i przebiegu zmęczeniowego pękania materiałów i konstrukcji, 
v) ekspertyz i opinii eksperckich w dziedzinie wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych, 

budowy i eksploatacji maszyn, 
w) konstrukcji i badań  eksploatacyjnych układów napędowych pojazdów i maszyn 

roboczych. 
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Dział  II 
Jednostki organizacyjne administracji wydziałowej 

Rozdział  I 
Dział  Administracyjno-Techniczny 

1. Postanowienia ogólne 

§14 

1. Dział  Administracyjno-Techniczny jest jednostką  organizacyjną  administracji wydziałowej 
- bezpośrednio podległą  dziekanowi - właściwą  w zakresie organizowania oraz realizowania 
zadań  ekonomiczno-finansowych, technicznych, organizacyjnych i ochrony zasobów 
materialnych Wydziału. 

2. Działem kieruje Kierownik Administracyjny. 
3. W skład Działu wchodzą: 

1) Zespół  Ewaluacji i Badań; 
2) Sekretariat Dziekana; 
3) samodzielne stanowiska pracy zgodnie z planem zatrudnienia. 

3. Do podstawowego zakresu zadań  Działu Administracyjno-Technicznego należy: 
1) koordynowanie działań  w zakresie gospodarki finansowej Wydziału; 
2) kontrolowanie finansów Wydziału; 
3) sporządzanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych Wydziału i sprawowanie 

nadzoru nad opracowywaniem odpowiednich planów jednostek organizacyjnych; 
4) prowadzenie rozliczeń  finansowych pomiędzy Wydziałem a innymi jednostkami 

organizacyjnymi Akademii; 
5) koordynowanie rozliczenia kosztów realizacji zadań  realizowanych w Wydziale; 
6) rejestrowanie i archiwizowanie dokumentacji finansowej oraz wykonywanie okresowych 

sprawozdań  finansowych z realizowanych zadań; 
7) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 

gospodarczych i finansowych; 

8) prowadzenie spraw personalnych, w tym sporządzanie planów zatrudnienia pracowników; 
9) sprawowanie 	nadzoru 	nad 	przebiegiem 	eksploatacji 	sprzętu 	technicznego 

oraz przestrzeganiem limitów eksploatacyjnych; 
10)organizowanie i udział  w realizacji przedsięwzięć  modernizacyjnych bazy dydaktycznej 

i naukowo-badawczej; 
11)planowanie potrzeb materiałowych oraz sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem 

gospodarki sprzętem technicznym, kwaterunkowym i gospodarczym; 
12)prowadzenie racjonalnej gospodarki składnikami majątkowymi Wydziału nie dopuszczając 

do powstania nadmiernych zapasów materiałowych; 
13)analizowanie potrzeb, planowanie i udział  w przygotowaniu prac remontowych 

oraz konserwacji obiektów budowlanych i technicznych Wydziału, a także uczestniczenie 
w odbiorze technicznym prac z tego zakresu; 

14)współudział  w organizowaniu i realizacji zadań  objętych procedurami udzielania zamówień  
publicznych; 

15)sporządzanie planów upłynnienia i wybrakowania zbędnych środków materiałowo-
technicznych Wydziału, 
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16)analizowanie potrzeb i przygotowanie propozycji inwestycji w techniczne środki ochrony 
oraz realizowanie zadań  w tym zakresie; 

17)organizowanie i nadzorowanie na szczeblu Wydziału ochrony fizycznej oraz sprawowanie 
stałego nadzoru nad bieżącą  realizacją  zadań  zapewniających skuteczną  ochronę  obiektów 
oraz pomieszczeń  Wydziału; 

18)nadzorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej jak również  ochrony danych osobowych; 

19)sprawowanie nadzoru nad stanem ochrony informacji niejawnych w podległych zespołach 
organizacyjnych, dokonywanie kontroli bieżących pracowników posiadających dokumenty 
niejawne i dostęp do informacji niejawnych, przestrzeganie zasad zatrudnienia pracowników 
na stanowiskach z dostępem do informacji niejawnych; 

20)planowanie, organizowanie i realizowanie wydziałowych przedsięwzięć  promocyjno-
marketingowych we współpracy z Dziekanatem Wydziału; 

21)promocja działalności Wydziału; 
22)współorganizowanie uroczystości wydziałowych; 
23)wspomaganie obsługi dokumentacji posiedzeń  Wydziałowej Rady ds. Kształcenia. 

2. Zespół  ds. Ewaluacji i Badań  

§15 

1. Zespół  ds. Ewaluacji i Badań  jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Działu Administracyjno-
Technicznego, właściwą  w zakresie planowania, organizowania, koordynowania i realizacji 
przedsięwzięć  dotyczących ewaluacji i wspierania działalności naukowej jednostek Wydziału. 

2. Zespołem kieruje kierownik zespołu który pełni funkcję  Koordynatora ds. systemu POL-on 
oraz Administratora Systemu POL-on na Wydziale dla dyscypliny naukowej „inżynieria 
mechaniczna". 

3. Do podstawowego zakresu zadań  Zespołu ds. Ewaluacji i Badań  należy: 
1) współpraca z uczelnianym administratorem systemu POL-on w zakresie wyznaczenia 

standardów danych wprowadzanych do systemu POL-on; 
2) wprowadzanie danych dotyczących działalności naukowej w ramach dyscypliny zgodnie 

z wymaganiami systemu POL-on, zgodnie ze stanem faktycznym, posiadaną  dokumentacją  
i bazami danych. Dane dotyczą  m.in.: publikacji naukowych, uzyskanych patentów i wzorów 
użytkowych, uzyskanych stopni i tytułów naukowych, informacji o realizowanych projektach 
badawczych obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub upowszechnianie nauki, 
opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki; 

3) opracowywanie i aktualizowanie wewnętrznych procedur w zakresie przygotowywania 
i przekazywania danych do Systemu POL-on; 

4) współpraca z Działem Personalnym WAT w zakresie wprowadzanie i uaktualnianie danych 
o pracownikach dotyczących prowadzenia działalności naukowej w systemie USOS 
oraz weryfikowanie poprawności tych danych w systemie POL-on; 

5) wsparcie nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych 
i badawczo-dydaktycznych, przynależnych do dyscypliny, w obsłudze indywidualnych kont 
w bazie ORCID; 

6) wprowadzanie informacji o publikacjach naukowych do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), 
i do Bazy Wiedzy WAT; 

7) promocja działalności naukowej; 
8) wsparcie pracowników Wydziału w przygotowaniu wniosków projektowych w ogłaszanych 

konkursach na realizację  projektów badawczych; 
9) obsługa Forum Współpracy Wydziału z Przemysłem; 
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10)administrowanie wydziałowym serwisem internetowym i intranetowym; 
11)prowadzenie dokumentacji sekretarza Wydziałowej Rady ds. Kształcenia. 

3. Sekretariat Dziekana 

§16 

1. Sekretariat Dziekana jest samodzielnym stanowiskiem pracy - bezpośrednio współpracującym 
z dziekanem - będącym wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Działu Administracyjno-
Technicznego. 

2. Do podstawowego zakresu zadań  Sekretariatu Dziekana należy w szczególności: 
1) ewidencjonowanie i przekazywanie kierownikom jednostek organizacyjnych, bezpośrednio 

podległym dziekanowi, decyzji wydawanych przez dziekana oraz monitorowanie terminowej 
realizacji zadań  z nich wynikających; 

2) prowadzenie terminarza przedsięwzięć  dziekana; 
3) prowadzenie księgi skarg, zażaleń  i wniosków; 
4) przyjmowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej kierowanej do Wydziału 

oraz przekazywanie dokumentów do obiegu; 
5) przygotowanie korespondencji dziekana i jej ewidencjonowanie; 
6) prowadzenie ewidencji danych teleadresowych instytucji, urzędów, kontrahentów, i osób, 

z którymi dziekan utrzymuje kontakty służbowe; 
7) opracowywanie pism okolicznościowych dziekana; 
8) sprawdzanie poprawności dokumentów kierowanych do dziekana przez jednostki 

organizacyjne Wydziału; 
9) przygotowywanie dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi dziekana; 
10)prowadzenie rejestru urlopów dziekana, kierowniczej kadry Wydziału bezpośrednio podległej 

dziekanowi oraz kierownika dziekanatu; 
11)gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z zakresem działalności dziekana; 
12)obsługa ruchu telefonicznego dziekana; 
13)obsługa poczty elektronicznej dziekana i Sekretariatu Dziekana; 
14)przygotowanie danych do planu zakupów Wydziału na materiały i sprzęt - w zakresie potrzeb 

dziekana i Sekretariatu Dziekana; 
15)organizowanie i obsługa administracyjna kolegiów dziekana, posiedzeń  Rady Dyscypliny 

Naukowej „Inżynieria Mechaniczna" i Wydziałowej Rady ds. Kształcenia. 

Rozdział  II 
Dziekanat 

1. Postanowienia ogólne 

§17 

1. Dziekanat jest jednostką  organizacyjną  administracji wydziałowej - bezpośrednio podległą  
dziekanowi - właściwą  w zakresie wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu 
kształcenia studentów, doktorantów, uczestników i słuchaczy wszystkich rodzajów studiów 
i kursów prowadzonych w Wydziale oraz prowadzenia obsługi studentów, doktorantów, 
uczestników i słuchaczy. 

2. Dziekanatem kieruje kierownik Dziekanatu. 
3. W skład Dziekanatu wchodzą  następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne: 

1) Zespół  Studiów Stacjonarnych; 
2) Zespół  Studiów Niestacjonarnych; 
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3) Zespół  Zapewnienia Jakości Kształcenia i Dyplomowania; 
4) Samodzielne stanowisko organizacyjne ds. planowania zajęć  dydaktycznych. 

4. Do podstawowego zakresu zadań  Dziekanatu należy: 
1) wykonywanie przedsięwzięć  związanych z organizacją, planowaniem i realizacją  studiów 

oraz kształceniem ustawicznym; 
2) zapewnienie administracyjnej, formalno-prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności 

dydaktycznej w zakresie spraw studenckich i doktoranckich, 
3) udział  w rozwiązywaniu spraw socjalnych studentów i doktorantów; 
4) obsługiwanie informatycznego systemu wspomagania procesu dydaktycznego „USOS" 

oraz bieżąca aktualizacja danych dotyczących procesu kształcenia studentów; 
5) opracowywanie informacji na internetową  stronę  Wydziału; 
6) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, decyzji, zgodnie z przyjętymi 

w Akademii zasadami ich wydawania; 
7) organizowanie bieżących kontroli oraz udział  w opracowywaniu projektów programów 

studiów i kursów; 
8) organizowanie przedsięwzięć  związanych z planowaniem zajęć  dydaktycznych dla 

wszystkich form i rodzajów studiów; 
9) planowanie i koordynowanie praktyk zawodowych, 
10) planowanie i organizowanie przedsięwzięć  związanych z procesem dyplomowania w tym 

m.in. z egzaminem dyplomowym; 
11) planowanie, organizowanie i realizowanie wydziałowych przedsięwzięć  promocyjno-

marketingowych i informacji dotyczącej procesu kształcenia, szkolenia oraz spraw 
studenckich; 

12) prowadzenie ewidencji przebiegu studiów i spraw kadrowych studentów i doktorantów 
z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 

13) sprawdzanie prac w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i wprowadzanie prac 
dyplomowych do repozytorium prac dyplomowych w systemie POL-on; 

14) sprawowanie nadzoru nad terminową  realizacją  zajęć  dydaktycznych; 
15) udział  w prowadzeniu analizy obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich 

i doktorantów oraz dokumentacji z tym związanej; 
16) udział  w realizacji zadań  z zakresu oceny jakości kształcenia, 
17) udział  w utrzymaniu współpracy z instytucjami wojskowymi i cywilnymi w zakresie zadań  

dydaktycznych; 
18) wspomaganie działalności wydziałowych kół  naukowych studentów; 
19) współorganizowanie uroczystości wydziałowych; 
20) współpraca w realizacji przedsięwzięć  związanych z międzyuczelnianą  i międzynarodową  

wymianą  studentów z wydziałowym koordynatorem w ramach programu Erasmus+, MOST 
i MOSTECH; 

21) współpraca z wydziałowym samorządem studenckim i doktoranckim; 
22) współudział  w organizowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji na studia i kursy specjalistyczne 

prowadzone w Wydziale; 
23) wykonywanie sprawozdań  dotyczących działalności dydaktycznej Wydziału dla potrzeb 

Wydziałowej Rady ds. Kształcenia lub dziekana; 
24) wspomaganie działalności naukowej Wydziału zlecanej przez prodziekana właściwego do 

spraw naukowych; 
25) wspomaganie obsługi dokumentacji posiedzeń  Rady Dyscypliny Naukowej „Inżynieria 

Mechaniczna" i postępowań  awansowych prowadzonych przez sekretarza tej rady. 
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2. Zespół  Studiów Stacjonarnych 

§18 

1. Zespół  Studiów Stacjonarnych jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Dziekanatu, właściwą  
w zakresie wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia studentów 
stacjonarnych studiów, uczestników studiów doktoranckich w Wydziale. 

2. Zespołem kieruje kierownik Dziekanatu. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zespołu Studiów Stacjonarnych należy: 

1) wykonywanie przedsięwzięć  związanych z organizacją, planowaniem i realizacją  
stacjonarnych studiów i studiów doktoranckich; 

2) zapewnienie administracyjnej, formalno-prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności 
dydaktycznej w zakresie spraw studenckich i doktoranckich na studiach stacjonarnych; 

3) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, decyzji, zgodnie z przyjętymi 
w Akademii zasadami ich wydawania; 

4) współudział  w organizowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji na stacjonarne studia; 
5) prowadzenie ewidencji przebiegu studiów i spraw kadrowych studentów studiów 

stacjonarnych i doktorantów z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych 
osobowych; 

6) planowanie i koordynowanie praktyk zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych, 
7) koordynowanie przyznawania świadczeń  dla studentów studiów stacjonarnych 

i doktorantów; 
8) wykonywanie sprawozdań  dotyczących działalności dydaktycznej Wydziału dla potrzeb 

Wydziałowej Rady ds. Kształcenia lub dziekana; 
9) współorganizowanie uroczystości wydziałowych; 
10) wspomaganie działalności wydziałowych kół  naukowych studentów; 
11) współpraca z Radą  Samorządu Wydziału. 

3. Zespół  Studiów Niestacjonarnych 

§19 

1. Zespół  Studiów Niestacjonarnych jest wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Dziekanatu, 
właściwą  w zakresie wykonywania i prowadzenia dokumentacji procesu kształcenia studentów 
niestacjonarnych studiów, słuchaczy niestacjonarnych studiów podyplomowych i uczestników 
kursów prowadzonych w Wydziale. 

2. Zespołem kieruje kierownik Dziekanatu. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zespołu Studiów Niestacjonarnych należy: 

1) wykonywanie 	przedsięwzięć 	związanych 	z 	organizacją, 	planowaniem 
i realizacją  niestacjonarnych studiów; 

2) zapewnienie administracyjnej, formalno-prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności 
dydaktycznej w zakresie spraw studenckich na studiach niestacjonarnych; 

3) koordynowanie przyznawania świadczeń  dla studentów studiów niestacjonarnych; 
4) obsługiwanie informatycznego systemu wspomagania procesu dydaktycznego „USOS" 

oraz bieżąca aktualizacja danych dotyczących procesu kształcenia studentów studiów 
niestacjonarnych i kursów; 

5) opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, decyzji, zgodnie z przyjętymi 
w Akademii zasadami ich wydawania; 

6) prowadzenie ewidencji przebiegu studiów i spraw kadrowych studentów studiów 
niestacjonarnych, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów z zachowaniem 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; 

7) współudział  w organizowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji na niestacjonarne studia i kursy 
specjalistyczne; 

8) wykonywanie sprawozdań  dotyczących działalności dydaktycznej Wydziału dla potrzeb 
Wydziałowej Rady ds. Kształcenia lub dziekana; 
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9) współorganizowanie uroczystości wydziałowych. 

4. Zespół  Zapewnienia Jakości Kształcenia i Dyplomowania 

§ 20 

1. Zespół  Zapewnienia Jakości Kształcenia i Dyplomowania jest wewnętrzną  jednostką  
organizacyjną  Dziekanatu, właściwą  w zakresie wykonywania i prowadzenia dokumentacji 
procesu zapewnienia jakości kształcenia i dyplomowania na Wydziale. 

2. Zespołem kieruje kierownik Dziekanatu. 
3. Do podstawowego zakresu zadań  Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia i Dyplomowania 

należy: 
1) realizacji zadań  z zakresu oceny jakości kształcenia; 
2) planowanie i organizowanie przedsięwzięć  związanych z procesem dyplomowania w tym 

m.in. z egzaminem dyplomowym; 
3) sprawdzanie prac w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym i wprowadzanie prac 

dyplomowych do repozytorium prac dyplomowych w systemie POL-on; 
4) planowanie i koordynowanie praktyk zawodowych dla studentów studiów niestacjonarnych; 
5) współpraca w realizacji przedsięwzięć  związanych z międzyuczelnianą  i międzynarodową  

wymianą  studentów z wydziałowym koordynatorem w ramach programu Erasmus+, MOST 
i MOSTECH; 

6) współorganizowanie uroczystości wydziałowych. 

5. Samodzielne stanowisko organizacyjne ds. planowania zajęć  dydaktycznych 

§21 

1. Samodzielne stanowisko organizacyjne ds. planowania zajęć  dydaktycznych jest samodzielnym 
stanowiskiem pracy, będącym wewnętrzną  jednostką  organizacyjną  Dziekanatu. 

2. Do podstawowego zakresu zadań  samodzielnego stanowiska organizacyjnego ds. planowania 
zajęć  dydaktycznych należy: 
1) organizowanie przedsięwzięć  związanych z planowaniem zajęć  dydaktycznych dla 

wszystkich form i rodzajów studiów oraz kursów; 
2) sprawowanie nadzoru nad terminową  realizacją  zajęć  dydaktycznych; 
3) prowadzenie dokumentacji związanej z obciążeniem dydaktycznym nauczycieli 

akademickich; 
4) udział  w prowadzeniu analizy obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich 

i doktorantów; 
5) sprawowanie opieki, szkolenie oraz nadzoru nad osobami funkcyjnymi grup studenckich; 
6) udział  w opracowywaniu projektów programów studiów i kursów; 
7) organizowanie podziału studentów na specjalności i prowadzenie dokumentacji z tym 

związanej. 
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