
INFORMACJA O STYPENDIACH 

ZA WYNIKI 

W NAUCE 
dla studentów przyjętych na 1 

semestr studiów inżynierskich 
 

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 

2015/2016 wprowadzona została możliwość uzyskania 

stypendium Rektora za wyniki w nauce dla laureatów 

i finalistów olimpiad przedmiotowych o zasięgu 

ogólnopolskim, o których mowa w pkt. a-k uchwały nr 

328/XLVII/2011 Senatu PW z dnia 25 maja 2011. 

 

W celu uzyskania stypendium należy w nieprzekraczalnym 

terminie do 19 października 2015 złożyć w dziekanacie 

wypełniony wniosek, który znaleźć można na stronie BSS PW 

pod adresem: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-pobrania/Akty-

prawne/Pomoc-materialna, oraz w wersji elektronicznej do 

wypełnienia na stronie: http://www.bss.ca.pw.edu.pl/Do-

pobrania/Wnioski-i-formularze/Pomoc-materialna. 

 

Dodatkowo bardzo proszę o przygotowanie pliku o nazwie 

„1rok-xxxxxx.csv”, gdzie xxxxxx to sześciocyfrowy numer 

albumu, z danymi niezbędnymi do przygotowania decyzji, co 

bardzo ułatwi pracę i przyspieszy proces przyznawania 

stypendiów. Uwaga!!! nie zbioru Excel, chodzi o zbiór ściśle 
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tekstowy – to pozwoli na automatyzację. Prostym 

sprawdzeniem może być długość zbioru – powinna 

wynosić kilkadziesiąt bajtów. Zbiór ten w miarę możliwości 

proszę przygotować w Excel-u, lub innym arkuszu 

kalkulacyjnym. Proszę zwrócić uwagę aby w podglądzie 

zbioru dowolnym prostym podglądaczem lub edytorem tekstu 

np. notepad-em poszczególne pola oddzielone były średnikami 

a dane nie były umieszczone w cudzysłowach. Sytuacja taka 

występuje szczególnie często w przypadku użycia innego 

arkusza niż Excel. Proszę używać polskich liter, oraz nie pisać 

całego tekstu używając wielkich liter. 

W zbiorze tym powinien być tylko jeden wiersz (nie 

kolumna!!!) zawierający w kolejnych kolumnach 

odpowiednio: 

 nazwisko 

 imię 

 numer albumu 

 adres do korespondencji (pocztowy a nie mailowy!!!). 

Proszę pamiętać o kodzie pocztowym. 

 kierunek studiów („AiR”; „E”; „LiK”; „MiBM).  

Zbiór ten proszę przesłać jako załącznik na adres: 

stypendia@meil.pw.edu.pl. W tytule maila proszę podać 

wyłącznie sześciocyfrowy numer albumu. Maila proszę 

wysyłać bez tekstu, chyba że mają Państwo jakieś ważne 

informacje uzupełniające. 

Proszę nie wykorzystywać tego adresu do zadawania pytań, 

gdyż nie będzie na nie odpowiedzi. 

 

Złożenie w terminie prawidłowo wypełnionego 

wniosku, oraz podpisanie i odebranie decyzji są 

warunkami koniecznymi przyznania stypendium. 
 

dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. PW 

Prodziekan MEL ds. studenckich 


