
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 8  /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 15 lutego 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 78/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok 

akademicki 2021/2022 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 w związku z art. 93 ust. 4-7 ustawy z dnia 20 lipca                  

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.),  

art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo                      

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) oraz w porozumieniu                        

z Samorządem Studentów PW i Radą Doktorantów PW zarządza się, co następuje: 

 

§1 

W Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 

2021/2022, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 78/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów 

Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Świadczenia, o których mowa w ust. 3, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach 

drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w ust. 3 wynosi  

12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach 

tego okresu świadczenia przysługują na studiach:  

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;  

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.  

Łączny okres jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia 

magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo  

12 semestrów.  

Do okresu wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym 

semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów  

na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu 

pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku 

kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje  

się jako jeden semestr.” 

 

2) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu 
zawodowego, student może otrzymać świadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2  

przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.”; 

 



3) załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok 

akademicki 2021/2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia; 

 

4) załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok 

akademicki 2021/2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia; 

 

5) załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok 

akademicki 2021/2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego 

zarządzenia; 

 

6) załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok 

akademicki 2021/2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2022 r. 

 

 

 

      REKTOR 

 

 

 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 


