
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Zarządzenie nr 17 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 1 marca 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie nr 78/2021 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2021/2022 

 

Na podstawie art. 95 ust. 2 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 PW z dnia  

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

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

1) w § 3: 

a) w ust. 3 zdanie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

 „W terminie 3 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego (1 tygodnia od zakończenia 

przyjmowania wniosków), dziekan ma obowiązek przekazać do Biura Kanclerza:”, 

b) ust. 4 - 5 otrzymują brzmienie: 

 „4. W terminie 4 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego (1 tygodnia od przekazania 

do Biura Kanclerza danych z wydziałów), Rektor w porozumieniu  

z Samorządem Studentów PW i Radą Doktorantów PW ustala i ogłasza 

wysokość kwot dla stypendium rektora, stypendium dla osób 

niepełnosprawnych, minimalną i maksymalną kwotę stypendium socjalnego 

oraz kwotę zwiększenia stypendium socjalnego. 

5. W terminie do 5 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego (1 tygodnia  

od ogłoszenia informacji, o których mowa w ust. 4, dziekan przekazuje do Biura 

Kanclerza ostateczne listy rankingowe.”; 

2) w § 4: 

a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przyjąć odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej  

i po zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję Stypendialną, przekazać  

wraz z potwierdzoną kopią wniosku z załącznikami i wydaną decyzją do Biura 

Kanclerza;”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Biuro Kanclerza zapewnia obsługę administracyjną Odwoławczych Komisji 

Stypendialnych, o których mowa w § 7 i § 8.”, 

c) w ust. 4 zdanie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

        „Biuro Kanclerza ma obowiązek:”. 

 §2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.  

                                                                                                                             REKTOR  
 

 

 

       prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 


