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Poz. 163 

ZARZĄDZENIE NR 76 
REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia procedury nadawania statusu profesora, badacza 
lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim 

Na podstawie § 135 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW 
z 2019 r. poz. 190) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Status profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie 
Warszawskim nadaje Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana albo 
kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej.  

2. Rektor może nadać na czas określony status profesora, badacza lub 
wykładowcy afiliowanego osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu 
Warszawskiego i uczestniczącej na Uniwersytecie Warszawskim w prowadzeniu 
badań naukowych, prac rozwojowych lub zajęć dydaktycznych. 

§ 2 

1. Wniosek o nadanie statusu profesora afiliowanego przy Uniwersytecie 
Warszawskim powinien być pozytywnie zaopiniowany przez radę wydziału albo radę 
ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, jeżeli regulamin tej jednostki 
przewiduje powołanie rady. 

2. Wniosek o nadanie statusu profesora, badacza lub wykładowcy 
afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim zawiera w szczególności: 
1) informacje o kandydacie: 

a) imię i nazwisko kandydata, 
b) kwalifikacje naukowe lub zawodowe kandydata, 
c) osiągnięcia, dorobek naukowy, dydaktyczny lub zawodowy kandydata, 
d) informacje o aktualnym miejscu lub miejscach pracy kandydata, jeżeli dotyczy; 

2) określenie zakresu prac, w jakim kandydat będzie uczestniczył w badaniach 
naukowych, pracach rozwojowych, prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub innych 
form aktywności, w szczególności udzielanie konsultacji pracownikom, studentom 
lub doktorantom. 
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§ 3 

Status profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie 
Warszawskim uprawnia do: 
1) prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub zajęć dydaktycznych na 

zasadach określonych przez Rektora, dziekana lub kierownika 
ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej; 

2) udziału w programach, projektach lub przedsięwzięciach realizowanych na 
Uniwersytecie Warszawskim na zasadach określonych przez Rektora, dziekana 
lub kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej;  

3) korzystania z bibliotek wydziałowych i Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Warszawie na zasadach właściwych dla pracowników – nauczycieli 
akademickich; 

4) korzystania w zakresie określonym przez Rektora, dziekana lub kierownika 
ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej z innych zasobów Uniwersytetu 
Warszawskiego, wydziału lub ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej,  
w tym lokali, laboratoriów, materiałów, aparatury badawczej lub sprzętu. 

§ 4 

1. Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana albo kierownika 
ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej albo na wniosek profesora, badacza 
lub wykładowcy afiliowanego może zmienić okres, na który przyznał status. 

2. W uzasadnionych okolicznościach, w szczególności niezgodnego 
z postanowieniami niniejszego zarządzenia korzystania z uprawnień przez profesora, 
badacza lub wykładowcę, Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek dziekana albo 
kierownika ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej może odebrać status 
profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego. 

3. Osobie, która utraciła status profesora, badacza lub wykładowcy 
afiliowanego w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, nie można ponownie 
przyznać tego statusu.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor UW: M. Pałys  
 


