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3. STUDENCI  I DOKTORANCI 
 
3.1. SAMORZĄDNOŚĆ STUDENCKA 
 

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci Uczelni. Spośród 
społeczności studenckiej na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
wybierani są przedstawiciele studentów do organów Samorządu, których członkowie biorą udział 
w pracach Senatu, komisji senackich  i rad wydziałów, dzięki czemu studenci realnie uczestniczą 
w procesie decyzyjnym i zarządzaniu Uczelnią. 

Podstawowa aktywność Samorządu Studentów jest realizowana w Komisjach 
Programowych: Dydaktycznej, Domów Studenckich, Finansowo-Gospodarczej, Informacji           
i Promocji, Kultury, Socjalnej, Sportu i Turystyki oraz Zagranicznej. Komisje koordynują 
akcję stypendialną, kwaterunkową, promują podnoszenie jakości kształcenia oraz ochronę 
własności intelektualnej, dbają o szeroką mobilność studentów: krajową i zagraniczną, a także 
stwarzają możliwości do rozwoju kulturalnego i sportowego. 

Ponadto Samorząd aktywnie uczestniczy w pracach Parlamentu Studentów RP oraz Forum 
Uczelni Technicznych. W środowisku warszawskim Samorząd Studentów PW wiedzie główną 
rolę przy organizacji Juwenaliów, a także w skoordynowaniu prac nieformalnej grupy, jaką jest 
Porozumienie Uczelni Warszawskich. 

Wszystkie działania Samorządu są równocześnie wspierane działalnością organizacji 
STER (Skuteczni Trenerzy Efektywnego Rozwoju), której członkowie przekazują wiedzę 
kolejnym rocznikom członków Samorządu. 

Media Samorządu: portal polibuda.info, Studencka Telewizja Internetowa TVPW, 
Radioaktywne oraz Miesięcznik Kulturalny Studentów PW i.pewu promują wydarzenia 
realizowane w Uczelni i umożliwiają szeroki dostęp studentów do wszystkich projektów 
realizowanych przez Samorząd.  

 
3.2. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI PROGRAMOWYCH SAMORZĄDU STUDENTÓW 
 

Komisja Dydaktyczna dba o właściwe funkcjonowanie procesu dydaktycznego oraz wyraża 
opinie dotyczące procesu kształcenia i zmian w przepisach dotyczących kształcenia. W ramach 
swojej działalności dba o rozwój i wspiera działalność naukową i dydaktyczną studentów. W roku 
akademickim 2009/2010, w ramach środków przyznanych ze środków Funduszu Kulturalno-
Wychowawczego zostało zrealizowanych około 200 projektów studenckich, w tym kół 
naukowych mających na celu poszerzenie wiedzy studentów. Projektami tymi były przede 
wszystkim wyjazdy i projekty naukowe oraz udział w konkursach, niejednokrotnie o zasięgu 
międzynarodowym. W celu realizacji powyższych zadań Komisja czuwa nad przebiegiem prac 
Rady Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej. 

Do głównych zadań Komisji Dydaktycznej należy m.in. promocja ankietyzacji procesu 
dydaktycznego wśród studentów, przeprowadzenie konkursu nagrody „Złota Kreda”, 
przyznawanej najlepszym nauczycielom akademickim. Po raz pierwszy w roku akademickim 
2009/2010 zorganizowana została uroczysta gala wręczenia przyznanych przez studentów nagród, 
która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród studentów i pracowników. Komisja stworzyła 
również dwa nowe informatory dla studentów: Poradnik praktyk studenckich oraz Poradnik 
pisania pracy dyplomowej. Dla studentów pierwszego roku zostało przygotowane szkolenie 
wprowadzające oraz Informator pierwszoroczniaka. 

W wyniku współpracy z Biblioteką Główną powstała jej nowa strona internetowa, a obecnie 
rozpoczęły się wspólne działania, zmierzające do zwiększenia dostępności Biblioteki Głównej dla 
studentów. Wraz z Biurem Karier Komisja organizuje bezpłatne szkolenia dla studentów oraz 
prowadzi działania mające na celu ułatwić poszukiwanie miejsc do odbycia praktyki. 
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Komisja Dydaktyczna wspomaga realizację najciekawszych studenckich projektów 
naukowych oraz prowadzi szkolenia dla członków kół naukowych dotyczące możliwości 
uzyskania wsparcia finansowego dla działalności naukowej kół. Jednym z czołowych 
projektów realizowanych przy współpracy Komisji Dydaktycznej i Rady Kół Naukowych jest 
organizacja Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK” oraz Pikniku Kół 
Naukowych w czasie Dnia Politechniki Warszawskiej. 

Komisja Domów Studenckich bierze udział w zarządzania domami studenckimi. 
Przygotowuje uchwały określające zasady kwaterowania, opłaty za miejsca w domach 
studenckich w czasie roku akademickiego i w czasie wakacji. Uczestniczy w tworzeniu                   
i realizacji planu remontowego oraz modernizacji i poprawie bytu mieszkańców, a także                        
w podziale Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. Komisja dba o rozwój 
kulturalny i sportowy wśród mieszkańców domów studenckich poprzez: szkolenia rad 
mieszkańców, organizację imprez okolicznościowych. Współorganizuje Akademikalia oraz 
współpracuje ze Strażą Akademicką. Dodatkowo Komisja wspiera działania mające na celu 
poprawę transferu sieci internetowej w akademiach oraz poprawę sytuacji finansowej Domów 
Studenckich. 

Komisja Finansowo-Gospodarcza  jako główny cel swojego działania stawia stwarzanie 
jak najlepszych warunków do funkcjonowania jednostek Samorządu Studentów PW, kół 
naukowych oraz organizacji studenckich.  Do podstawowych działań komisji należy m.in. 
sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu oraz wspieranie rozwoju zintegrowanego 
systemu rozliczeń i obiegu dokumentów eWniosek. Komisja w obecnej kadencji podjęła 
działania szkoleniowe w zakresie zamówień publicznych. Skorzystało z nich wielu studentów 
czynnie działających w strukturach samorządowych. 

Komisja Informacji i Promocji została powołana w styczniu 2010 r. W dotychczasowej 
strukturze brakowało jednostki, która będzie odpowiadać za systematyczną wymianę informacji, 
nie tylko w ramach struktur Samorządu, ale także z władzami Uczelni i studentami Uczelni. 
Komisja zajmie się wizerunkiem Samorządu Studentów we wszelkiego rodzaju kanałach 
informacyjnych, zaczynając od Internetu, przez media studenckie po zewnętrzne patronaty 
medialne. W kręgu jej zainteresowań jest także pozyskiwanie środków zewnętrznych, 
wprowadzanie w realia Samorządu nowych działaczy oraz kontakty z jednostkami Politechniki 
Warszawskiej odpowiedzialnymi za szeroko rozumianą informację i promocję. 

Komisja Kultury w roku akademickim 2009/2010 inspirowała i wspierała wszystkich 
studentów angażujących się w projekty kulturalno-artystyczne bądź rozrywkowe. Wyjątkowo 
aktywni samorządowcy zorganizowali liczne imprezy, pikniki, uroczystości czy też projekty, 
które na stałe wpisane są w tradycję uczelni wyższych, takie jak otrzęsiny, połowinki, bale 
dyplomowe. Jednakże działalność Komisji to nie tylko imprezy, ale również kształtowanie                   
i wpływanie na dalszy rozwój kulturalny studentów. Dlatego w roku 2009/2010 w Politechnice 
Warszawskiej zorganizowano liczne wyjścia do teatrów, opery, filharmonii, na koncerty, 
wystawy sztuki czy fotografii, wykłady, spotkania z artystami, pisarzami. Komisja 
współpracowała również z klubami studenckimi Politechniki Warszawskiej oraz coraz częściej 
wyróżnianymi jednostkami artystycznymi Uczelni. W sumie w ramach działalności Komisji 
Kultury zrealizowano około 300 projektów. Do największych z nich można zaliczyć: 

Juwenalia Warszawskie 2010 – studenci Politechniki Warszawskiej po raz kolejny 
odegrali znaczną rolę podczas organizacji największego studenckiego święta. Poza licznymi 
wydarzeniami zorganizowanymi na terenie Uczelni wspierali, a często koordynowali, 
organizację ogólno-warszawskich obchodów Juwenaliów, m.in. Wielkiej Parady Studentów, 
oraz brali aktywny udziale przy pozyskaniu i rozliczeniu przez Politechnikę całej kwoty 
przeznaczonej przez m. st. Warszawę na Juwenalia. Ogromna różnorodność zrealizowanych 
projektów pozwoliła warszawskim studentom wziąć udział zarówno w koncertach muzyki 
rozrywkowej jak i w występach teatrów, chórów, wieczorach chopinowskich, wystawach 



 57

sztuki czy zawodach sportowych. Rok 2010 dla Juwenaliów Warszawskich był rokiem 
przełomów – po raz pierwszy na większości koncertów wystąpiły zagraniczne gwiazdy. 

Wielka Muzyka w Małej Auli – realizowany już od kilku lat cykl koncertów. W roku 
2009/2010 w ramach cyklu odbyły się następujące koncerty: „Perły Italii”, „Kabarety, 
kabarety, kabarety…”, jedno z największych wydarzeń cyklu - „Wonderful Town” (Duża 
Aula), Recital skrzypcowo-fortepianowy, Chór Politechniki Warszawskiej - „Omnes Fines 
Terrae”, „Płockie perły Politechniki Warszawskiej”, koncert galowy The Engineers Band. 

Student w teatrze – organizowane i wspierane przez Komisję grupowe wyjścia studentów 
do teatrów, opery, filharmonii, które z roku na rok cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem. Dodatkowo w roku 2009/2010 Samorząd zaczął przygotowywać specjalny 
portal internetowy, dzięki któremu studenci jeszcze łatwiej będą mogli skorzystać z bogatej 
oferty wyjść organizowanych przez Samorząd. 

Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny GAPA 2009 – zorganizowany 
we współpracy Samorządu Studentów PW i Niezależnego Zrzeszenia Studentów PW siódma 
edycja przeglądu twórczości artystycznej młodzieży akademickiej. W roku 2009 młodzi 
artyści mogli zaprezentować się w czterech kategoriach: teatr, fotografia, muzyka, poezja 
mówiona i śpiewana. Przegląd cieszył się sporym zainteresowaniem. Organizatorzy liczą, że 
w 2010 wydarzenie to będzie rozpoznawane we wszystkich warszawskich uczelniach.  

Teatr PW – zarejestrowany jako jednostka administracyjna Uczelni Teatr PW 
kontynuował dzięki wsparciu Samorządu szeroką akcję promocyjną. Rozpoznawany już nie 
tylko na PW, ale również na terenie Warszawy Teatr otrzymywał regularne zaproszenia do 
występów w przeglądach teatralnych i w Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Koncerty w „Stodole” – Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „Stodoła” 
w porozumieniu i we współpracy z Komisją organizuje cykl koncertów gwiazd muzyki 
rozrywkowej szczególnie trafiających w upodobania muzyczne studentów naszej Uczelni. 
Cyklowi towarzyszą konkursy, dzięki którym część zainteresowanych ma możliwość udania 
się na organizowane w „Stodole” koncerty za darmo. Ponadto w roku 2009/2010 Samorząd 
zacieśnił współpracę z Klubem. Powstałe liczne pomysły mogą przyczynić się do 
przybliżenia studentom działalności i historii Stodoły w roku 2010/2011. 

Komisja Socjalna zajmuje się m.in. tworzeniem regulaminów oraz zasad przyznawania 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, dbaniem o jakość opieki zdrowotnej, 
polityką informacyjną w zakresie stypendiów, kredytów studenckich i ubezpieczeń NNW. 
Przygotowuje również podział dotacji na pomoc materialną dla studentów z przeznaczeniem 
na stypendia i zapomogi oraz remonty w domach studenckich. 

Uchwałą Komisji w roku akademickim 2009/2010 ustanowione zostały kwoty stypendiów: 
socjalnych, na wyżywienie, mieszkaniowe, naukowe, dla niepełnosprawnych oraz punkt 
sportowy. Środki przeznaczone na remonty domów studenckich przekroczyły w roku 2010 
poziom 10 mln zł. Na portalu www.polibuda.info/stypendia znajdują się wszystkie informacje 
oraz dokumenty niezbędne każdemu studentowi, który chce ubiegać się o pomoc materialną. 
Ponad to Komisja Socjalna zorganizowała akcję rozdawania żywności dla studentów PW oraz 
zbiórkę darów dla studentów dotkniętych skutkami powodzi w maju 2010 r. 

Komisja Sportu i Turystyki zajmuje się rozpowszechnianiem wśród studentów idei 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Komisja zajęła się organizacją całodziennych gier 
i zawodów sportowych w Dużej Auli. Organizując majowe święto studentów, jakimi 
są Juwenalia na Sportowo pokazuje, że sport powinien zajmować ważne miejsce w życiu 
każdego studenta. Uczestnicząc w Juwenaliach na Sportowo, każdy miłośnik sportu znajdzie 
coś dla siebie. Kontynuowano akcję „Ślizgawka”- wyjście na lodowisko TORWAR dla 
studentów PW. W ramach akcji „Student wspinać się może” studenci PW mogą korzystać          
z jednej z warszawskich ścianek wspinaczkowych. Również kontynuowana jest akcja 
„Student na Basenie”, która cieszy się sporym zainteresowaniem wśród studentów. Komisja 
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zajmuje się również promowaniem oraz wspieraniem studentów, którzy interesują się i 
jednocześnie uprawiają nietypowe sporty lub organizują wyprawy w nieznane, co pozwala na 
spełnianie marzeń studentów. W znacznym stopniu z dofinansowania korzystają studenci 
organizując cykliczne projekty tzn. wyjazdy zimowe, majówki, wakacje. Na początku 
września organizowane są obozy roku zero przez wydziały jak również ogólnouczelniana 
„zerówka” dla nowo przyjętych studentów. Organizowanych jest również wiele obozów 
wędrownych, rejsów żeglarskich po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich..  

Komisja Zagraniczna zajmuje się aspektami umiędzynarodowienia Uczelni na poziomie 
samorządowym. Pomaga zaaklimatyzować się obcokrajowcom na PW oraz zaznajomić ich ze 
studenckim życiem w Polsce. Tworzy poradniki takie jak „Foreign Students' Guide” oraz 
„Erasmus Students' Guide”, które pomagają im stawiać pierwsze kroki w nowym środowisku. 
Organizuje oprawę kulturalno-rozrywkową dla studentów przybywających do Politechniki 
Warszawskiej w ramach programu ATHENS. Współpracuje z samorządami w Kijowie, Sankt 
Petersburgu oraz Düsseldorfie tworząc wymiany kulturowe. Wraz z Erasmus Student 
Network organizuje „Euro dinner”, czyli imprezę, na którą posiłki przyrządzają studenci 
obcokrajowcy, by następnie w formie szwedzkiego stołu wszyscy mieli możliwość 
posmakowania różnych ciekawych potraw. Każdego września przy współpracy ze Studium 
Języków Obcych PW prowadzi tygodniowe kursy języka Polskiego dla studentów 
zagranicznych. Komisja bierze czynny udział w przyznawaniu stypendium z WFS dla 
studentów wyjeżdżających w ramach programów ERASMUS i ATHENS. Dzięki działaniom 
Komisji Zagranicznej Politechnika Warszawska jest jedyną uczelnią w kraju, która wysyła 
swoich studentów na olimpiadę elektroniczno-sportową do krajów byłej Jugosławii 
„Elektrijadę”. Jest współorganizatorem projektu „Promoting a Responsible European 
Citizenship”, którego koordynacją zajmuje się organizacja EUCA.  
 
3.3.  SPRAWY SOCJALNO - BYTOWE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW 
 
          Liczbę i rodzaj stypendiów przyznanych w ramach pomocy materialnej dla studentów     
w roku akademickim 2009/2010 przedstawiono w tabeli 3.1. Udział studentów otrzymujących 
stypendia o charakterze socjalnym i stypendia za wyniki w nauce w odniesieniu do ogólnej 
liczby studentów w jednostce organizacyjnej przedstawiono na rys. 3.1.  

Dodatkową formą pomocy materialnej dla studentów i doktorantów są stypendia               
i nagrody z Własnego Funduszu Stypendialnego oraz stypendia dla osób wyjeżdżających na 
studia w ramach programu Erasmus. W roku akademickim 2009/2010 z tej formy pomocy 
skorzystało 178 osób, w tym 85 osób wyjeżdżających na studia. 
Z Własnego Funduszu Stypendialnego są też przyznawane stypendia dla asystentów – 
stażystów. W roku 2009/2010 stypendia te otrzymywało 45 osób. 

W roku akademickim 2009/2010 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 14 
studentom PW stypendium za osiągnięcia w nauce, a 1 studentowi - stypendium za 
osiągnięcia w sporcie. 

Kapituły stypendiów: im. Mariana Kantona, KDPW i im. inż. Mieczysława Króla 
przyznały na rok akademicki 2009/2010 stypendia, każda dla 10 studentów. 
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Tabela 3.1. Liczba i rodzaje stypendiów przyznanych studentom PW z Funduszu Pomocy 
Materialnej dla Studentów i Doktorantów w roku akademickim 2009/2010 

Stypendium 
za wyniki  Wydział/ 

Kolegium 

Liczba 
wszystkich 
stypendiów  socjalne 

mieszka-
niowe 

na 
wyżywienie

dla osób 
niepełno-

sprawnych w nauce w sporcie

AiNS 458 128 47 75 16 182 10
Architektury 188 26 8 10 4 131 9
BMiP 662 251 85 126 21 176 3
Chemiczny 388 130 83 57 12 88 18
EiTI 805 188 114 78 25 344 56
Elektryczny 619 193 124 100 15 168 19
Fizyki 109 30 21 19 4 29 6
GiK 515 176 84 96 8 133 18
Inż. CHiP 155 51 32 24 3 37 8
Inż. Lądowej 598 162 72 64 13 250 37
Inż. Materiał. 106 33 17 13 3 31 9
Inż. Produkcji 605 184 88 77 20 202 34
Inż. Środowiska 650 198 93 102 14 211 32
MiNI 263 63 39 32 11 112 6
MEiL 588 156 87 71 7 232 35
Mechatroniki 416 86 53 42 16 187 32
SiMR 240 88 47 38 9 45 13
Transportu 415 149 70 73 9 103 11
Zarządzania 359 87 38 45 9 171 9
Kolegium NEiS. 342 143 47 79 11 62 0
Ogółem 8 481 2 522 1 249 1 221 230 2 894 365
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Rys. 3.1. Udział studentów otrzymujących w r. ak. 2009/2010 stypendia o charakterze socjalnym 

i za wyniki w nauce w ogólnej liczbie studentów wydziału lub kolegium 
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Liczbę i rodzaj stypendiów przyznanych doktorantom PW z Funduszu Pomocy 
Materialnej dla Studentów i Doktorantów przedstawiono w tabeli 3.2. Natomiast na rys. 3.2 
przedstawiono procentowy udział doktorantów otrzymujących stypendia, w tym stypendia za 
wyniki w nauce, w ogólnej liczbie doktorantów wydziału.  
 
Tabela 3.2. Stypendia przyznane doktorantom PW w roku akademickim 2009/2010 

Stypendium 

Wydział 
socjalne mieszkaniowe

na 
wyżywienie

dla osób 
niepełno-

sprawnych 

za wyniki 
w nauce 

Razem 

Architektury 0 0 0 0 9 9 
BMiP 0 0 0 0 2 2 
Chemiczny 3 3 0 4 13 23 
EiTI 2 1 1 2 32 38 
Elektryczny 0 0 0 0 9 9 
Fizyki 1 0 0 2 9 12 
GiK 0 0 0 0 1 1 
Inż. CHiP 0 0 0 0 4 4 
Inż. Lądowej 1 1 1 0 2 5 
Inż. Materiałowej 0 0 0 0 12 12 
Inż. Produkcji 2 2 0 0 15 19 
Inż. Środowiska 1 0 0 0 7 8 
MiNI 0 0 0 0 7 7 
MEiL 0 0 0 0 4 4 
Mechatroniki 1 0 1 0 10 12 
SiMR 0 0 0 0 3 3 
Transportu 0 0 0 1 7 8 
Ogółem 11 7 3 9 144 174 
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 Rys. 3.2. Udział doktorantów otrzymujących stypendia w ogólnej liczbie doktorantów 
wydziału  
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 3.4. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEJ I DOKTORANCKIEJ 
   

Dotacja MNiSW na pomoc materialną dla studentów i doktorantów PW w 2009 r. wyniosła 
28.760,0 tys. zł. Uwzględniając środki przechodzące z 2008 r. w wysokości 9.579,5 tys. zł oraz 
uzyskane odsetki w wysokości 213,6 tys. zł, do dyspozycji w 2009 r. na pomoc materialną dla 
studentów i doktorantów oraz remonty domów studenckich była kwota 38.553,1 tys. zł. Z kwoty 
tej wykorzystano 30.366,9 tys. zł, z tego 22.453,2 tys. zł na pomoc materialną dla studentów                   
i doktorantów (stypendia, zapomogi), 7.913,7 tys. zł na remonty domów studenckich. Na 2010 r. 
pozostały środki w wysokości 8.186,2 tys. zł. Na stypendia Ministra i dla stypendystów RP           
w 2009 r. PW otrzymała 447,6 tys. zł. Uwzględniając środki przechodzące z 2008 r. w wysokości 
72,1 tys. zł do dyspozycji w 2009 r. była kwota 519,7 tys. zł. Z kwoty tej wydano 473,3 tys. zł, 
46,4 tys. zł to środki przechodzące na 2010 r. Domy studenckie w 2009 r. uzyskały przychody           
w wysokości 25.230,6 tys. zł, co ze środkami z 2008 r. w wysokości 1.818,1 tys. zł dało kwotę 
27.048,7 tys. zł. Koszty utrzymania domów studenckich to kwota 26.647,6 tys. zł. Wynik 
działalności domów studenckich w 2009 r. jest dodatni i wynosi 401,1 tys. zł. 

Szczegółowe rozliczenie Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów          
w 2009 r. przedstawiono w tabeli 3.3. 

Własny Fundusz Stypendialny w 2009 r. dysponował kwotą 2.299,3 tys. zł, z tego 1.466,3 tys. 
zł saldo z 2008 r., 833,0 tys. zł zwiększenia w 2009 r. Po pomniejszeniu o kapitał w wysokości 
162,8 tys. zł, który zgodnie z wolą darczyńców nie może być wykorzystany, do dyspozycji w 2009 
r. była kwota 2.136,5 tys. zł, rozdysponowano 866,3 tys. zł. Na 2010 r. pozostała kwota                          
w wysokości 1.433,0 tys. zł. Po pomniejszeniu o kapitał w wysokości 162,8 tys. zł do dyspozycji 
jest 1270,2 tys. zł. 

 
Tabela 3.3. Wykorzystanie Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów          
w 2009 r. [tys. zł] 

Wykorzystanie  
Lp. Nazwa pozycji 

Stan na 
31.12.2008 r. 

Dotacje 
2009 r. 

Przychody
2009 r. 

Razem  
w 2009 r. [tys. zł] [%] 

Stan na 
31.12.2009 r.

1. Stypendia, zapomogi 1 147,8 25 860,0   25 860,0 22 453,2 86,8 3 406,8
2. Obsługa Funduszu 52,7 57,5   57,5   0,0 57,5
3. Remonty 7 938,9 12 422,0   12 422,0 7 913,7 63,7 4 508,3
4. Odsetki 440,1 0,0 213,6 213,6     213,6
5. Stypendia Ministra 75,3 75,3 247,0 322,3 272,1 84,4 50,2
6. Stypendyści RP -3,2 -3,2 200,6 197,4 201,2 101,9 -3,8
7. Domy Studenckie 1 818,1 1 818,1 25 230,6 27 048,7 26 647,6 98,5 401,1
  Razem FPMSiD 11 469,7 40 229,7 25 891,8 66 121,5 57 487,8 86,9 8 633,7

 

 Zgodnie z uchwałą budżetową Senat PW z dotacji na działalność dydaktyczną Uczelni 
przeznaczył na działalność naukowo – kulturalną studentów w 2009 r. kwotę 2.000,0 tys. zł. 
Uwzględniając dochody własne w wysokości 522,7 tys. zł oraz dodatkowe dotacje w wysokości 
115,7 tys. zł studenci na działalność naukowo – kulturalną dysponowali kwotą 2.667,4 tys. zł.         
Z kwoty tej 10 %, przekazano do dyspozycji wydziałowych rad samorządów studenckich, 90 % 
to środki na działalność stowarzyszeń i organizacji studenckich oraz rezerwę Rektora.  

Rozliczenie szczegółowe środków na działalność naukowo - kulturalną studentów,                    
z uwzględnieniem przychodów własnych, przedstawiono w tabeli 3.4. 

 Na działalność naukowo – kulturalną doktorantów Senat przeznaczył 40,0 tys. zł. 
Uwzględniając środki z 2008 r. w wysokości 32,5 tys. zł oraz dochody własne (35,5 tys. zł) 
doktoranci w 2009 r. dysponowali kwotą 108,0 tys. zł. Rozliczenie szczegółowe środków na 
działalność naukowo- kulturalną doktorantów, z uwzględnieniem przychodów własnych, 
przedstawiono w tabeli 3.4. 



 

 

Tablica 3.4. Wykorzystanie środków na działalność kulturalno - wychowawczą studentów w 2009 r. (w złotych) 

  
Nazwa pozycji 

  

Oszczędności 
przekroczenia

z 2008 r. 

Decyzje  
wewnętrze
w ramach 
oszczędn. 

Środki  
2009 r. 

  

Decyzje 
wewnętrzne

  

Przychody 
własne 

  

Dodatkowe
dotacje  

  

Środki 
w 

dyspozycji
  

Koszty 
w 2009 r. 

  

Środki 
na 

31.12.2009 r. 

Wykorzyst. 
środków 

[%] 

Samorządy Studentów 
Wydz. Architektury 0,01 -0,01 8 259,58    8 259,58 7 841,21 418,37 94,9 
Wydz. Chemicznego -42,57 42,57 9 012,54    9 012,54 7 783,51 1 229,03 86,4 
Wydz. EiTI 385,60 -385,60 16 809,15    16 809,15 16 809,15 0,00 100,0 
Wydz. Elektrycznego 9,98 -9,98 13 935,70    13 935,70 13 893,26 42,44 99,7 
Wydz. Fizyki -75,91 75,91 6 290,32    6 290,32 6 277,97 12,35 99,8 
Wydz. Geodezji i Kartografii -2 307,45 2 307,45 9 429,82    9 429,82 9 811,31 -381,49 104,0 
Wydz. Inż. Chem. i Proc. 16,98 -16,98 6 480,17    6 480,17 6 148,67 331,50 94,9 
Wydz. Inżynierii Lądowej -588,08 588,08 12 253,11    12 253,11 12 253,11 0,00 100,0 
Wydz. Inż. Materiałowej 165,02 -165,02 6 264,58    6 264,58 6 244,82 19,76 99,7 
Wydz. Inżynierii Produkcji 15,82 -15,82 11 503,08    11 503,08 11 503,08 0,00 100,0 
Wydz. Inżynierii Środowiska -283,85 283,85 12 461,97    12 461,97 15 157,00 -2 695,03 121,6 
Wydz. MiNI 0,00   7 548,46    7 548,46 7 548,38 0,08 100,0 
Wydz. MEiL -999,46 999,46 11 107,29    11 107,29 9 780,29 1 327,00 88,1 
Wydz. Mechatroniki 9,91 -9,91 10 235,28    10 235,28 10 008,48 226,80 97,8 
Wydz. SiMR 0,04 -0,04 9 742,97    9 742,97 9 402,80 340,17 96,5 
Wydz. Transportu 614,79 -614,79 11 286,90    11 286,90 10 547,40 739,50 93,4 
Wydz. Zarządzania     9 154,12    9 154,12 8 925,81 228,31 97,5 
Wydz. Adm. i Nauk Społ. -132,20 132,20 9 675,39    9 675,39 9 818,16 -142,77 101,5 
Wydz. BMiP 1 565,81 -1 565,81 11 519,17 54 520,00   66 039,17 65 633,49 405,68 99,4 
KNEiS w Płocku 829,03 -829,03 7 030,40 9 550,00   16 580,40 16 535,33 45,07 99,7 
MCBiotechnologii 1 004,68 -1 004,68     0,00  0,00   
Samorządy Studenckie 188,15 -188,15 200 000,00 64 070,00 0,00 0,00 264 070,00 261 923,23 2 146,77 99,2 

Organizacje Studenckie 

Stowarz. "GEOIDA" -132,44 132,44 4 700,00    4 700,00 4 298,98 401,02 91,5 
IACES  0,80 -0,80 700,00    700,00 637,72 62,28 91,1 
AZS 0,00   120 000,00    120 000,00 120 010,95 -10,95 100,0 
Klub Żeglarski "Wimpel" 673,20 -673,20 1 365,00    1 365,00 1 364,99 0,01 100,0 
Komisja Sportu i Turystyki 12 078,40 -12 078,40 262 000,00 -11 910,00   250 090,00 267 314,21 -17 224,21 106,9 
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Tabela 3.4. cd. 

 
Nazwa pozycji 

 

Oszczędności
przekroczenia

z 2008 r. 

Decyzje 
wewnętrze
w ramach 
oszczędn. 

Środki 
2009 r. 

 

Decyzje 
wewnętrzne

 

Przychody 
własne 

 

Dodatkowe
dotacje 

 

Środki 
w 

dyspozycji
 

Koszty 
w 2009 r. 

 

Środki 
na 

31.12.2009 r. 

Wykorzyst. 
środków 

[%] 

Komisja Kultury 15 947,38 -15 947,38 330 000,00 -33 950,00 0,70  296 050,70 338 211,06 -42 160,36 114,2 
Komisja Zagraniczna 28 036,24 -28 036,24 70 000,00  -64,40 6 770,00 76 705,60 80 274,59 -3 568,99 104,7 
Komisja Dydaktyczna 25 245,25 -25 245,25 225 000,00 -15 510,00 4 800,00  214 290,00 217 484,07 -3 194,07 101,5 
Komisja Finansowo-Gospod. 35 070,57 -6 032,29 279 115,50  462 524,35  770 678,13 738 897,39 31 780,74 95,9 
Biuro Samorządów Student. -21 862,39 21 862,39 200 000,00   37 000,00 237 000,00 188 746,47 48 253,53 79,6 
Stowarzyszenie Stud. BEST -1 408,34 1 408,34 10 700,00   1 500,00 12 200,00 11 127,55 1 072,45 91,2 
Rada Kół Naukowych     4 505,00    4 505,00  4 505,00   
"Soli-Deo" 115,26 -115,26 4 100,00    4 100,00 2 300,78 1 799,22 56,1 
Schronisko Stud. KOLIBA -48,08 48,08 80 000,00  -258,70 4 100,00 83 841,30 80 580,72 3 260,58 96,1 
Koło Naukowe "IAESTE" -93,47 93,47 3 470,00    3 470,00 3 966,02 -496,02 114,3 
Koło Naukowe "Amplitron" 2 843,46 -2 843,46 11 064,50    11 064,50 13 225,46 -2 160,96 119,5 
NZS 1 086,84 -1 086,84 6 900,00    6 900,00 7 066,35 -166,35 102,4 
Komisja Domów Studenckich 4 756,84 -4 756,84 30 000,00 -2 700,00   27 300,00 26 601,96 698,04 97,4 
ESTIEM 1 926,39 -1 926,39 3 300,00    3 300,00 2 464,79 835,21 74,7 
Projekty naukowe 12 689,97 -12 689,97 60 000,00    60 000,00 39 929,19 20 070,81 66,5 
Pula sportowa 7 393,93 -7 393,93     0,00  0,00   
Zerówka       55 676,00  55 676,00 55 676,00 0,00 100,0 
Media 17 948,92 -17 948,92 48 940,00    48 940,00 39 564,10 9 375,90 80,8 
Klub FOCUS 0,00   1 840,00    1 840,00 1 087,64 752,36 59,1 
ESN (Erasmus Stud. Network) 167,15 -167,15 2 300,00    2 300,00 2 300,00 0,00 100,0 
Akademic. Centrum Kultury 1 250,00 -1 250,00     0,00  0,00   
Chór Akademicki 0,00    4 000,00   4 000,00 4 000,00 0,00 100,0 
Organizacje Studenckie 143 685,88 -114 647,60 1 760 000,00 -60 070,00 522 677,95 49 370,00 2 301 016,23 2 247 130,99 53 885,24 97,7 
Prorektor ds. Studenckich           66 303,90 66 303,90 66 303,90 0,00 100,0 
Rezerwa Prorektora 6 156,08 -6 156,08 40 000,00 -4 000,00   36 000,00 28 822,64 7 177,36 80,1 
Razem 150 030,11 -120 991,83 2 000 000,00 0,00 522 677,95 115 673,90 2 667 390,13 2 604 180,76 63 209,37 97,6 
Środki inwestycyjne -20 991,83 120 991,83        100 000,00 22 579,26 77 420,74 22,6 
Razem środki bieżące i 
inwestycyjne 

129 038,28 0,00 2 000 000,00 0,00 522677,95 115 673,90 2767390,13 2626760,02 140 630,11 94,9 
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3.5. STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE STUDENCKIE  
 

W Politechnice Warszawskiej działa 119 zarejestrowanych organizacji studenckich i kół 
naukowych oraz 17 stowarzyszeń zapisanych w ewidencji. Poniżej przedstawiono osiągnięcia 
najbardziej znaczących stowarzyszeń i organizacji studenckich. 
 

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie “Soli Deo” 

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie „SOLI DEO” PW istnieje od 1989 r. ASK „SOLI 
DEO” PW od lat stara się pozytywnie wpływać na edukację studentów. Jako wierzący 
chrześcijanie promujemy postawy służące ogólnie pojętemu dobru, społeczeństwu, ludzkości i 
krajowi. W swojej działalności podkreślamy wiarę w Boga i staramy się dostarczyć 
zainteresowanym studentom dobrej wiedzy na temat wiary i nauczania Kościoła Katolickiego. 
ASK Soli Deo zajmuje się promocją wartości katolickich na Politechnice Warszawskiej poprzez 
organizacje ogólnodostępnych konferencji, wolontariat oraz cykliczne akcje krwiodawstwa. 
Organizujemy także opłatki na Wigilie wydziałowe oraz Wigilię Ogólno-Politechniczną. Biorąc 
pod uwagę aktywność studentów na Politechnice Warszawskiej, ostatni rok upewnił nas w 
przekonaniu, że nasze stowarzyszenie jest potrzebne w życiu Politechniki Warszawskiej: 

17.10.2009 r.- „Mikrus PIZZA”- Impreza integracyjna z pieczeniem pizzy w Domu 
Studenckim „Mikrus”. 

18.12.2009 r.- „Spotkanie opłatkowe”- Spotkanie wigilijne koła ASK „SOLI DEO” PW.  
31.03.2010 r.- „Spotkanie przy Jajeczku”- Spotkanie przed Wielkanocą członków Soli Deo. 
17.05.1010 r.- Dzień Wolontariatu Misyjnego - kiermasz wyrobów afrykańskich, zbiórka na 

szkolnictwo w Afryce, spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Misji Afrykańskich oraz 
Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco – organizowanego  przez Piotra Osóbkę                      
i Katarzynę Strychalską, 

24.05.1010 r.- organizowana przez Agatę Grabowską konferencja „Naprotechnologia czy in 
vitro?”, przybliżenie tematu naprotechnologii, jako alternatywy w stosunku do in vitro, poruszenie 
problemów leczenia niepłodności tą metodą na polskim gruncie, wady i zalety obydwu metod. 

05.06.2010 r.- „Wyjazd na Spotkanie Lednickie”- wyjazd pielgrzymkowy organizowany 
przez Dariusza Kamieńskiego. 

W 2009 r. odbywały się cotygodniowe spotkania formacyjne w „Dolnym Kościele” przy 
pl. Zbawiciela. Co miesiąc odbywały się również Msze Święte w intencji ‘Soli Deo”  
z uczestnictwem studentów. 

Akcja Krwiodawstwa na Politechnice Warszawskiej - „Krwinka PW”- jest organizowana 
każdego miesiąca przez Karola Bułeckiego. Została ona uwzględniona w kalendarzu 
akademickim studentów Politechniki Warszawskiej. 

Soli Deo zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem wolontariatu. W 2009 r. nasi 
wolontariusze współpracowali  znastępującymi instytucjami: 
- Dom Dziecka nr4, ul. Rakowiecka 21, 
- DD Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodzin Maryi, 
- Ośrodek dla niewidomych dzieci w Laskach, 
- Hospicjum CARITAS; ul. Krakowskie Przedmieście 62, 
- Fundacja „Przyjaciółka”, 
- Fundacja „spełnione marzenia”, 
- Ośrodek „Tylko z darów miłosierdzia”; ul. Żytnia 3/9. 

 
Akademicki Związek Sportowy  

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Warszawskiej to jeden  
z czołowych klubów akademickich w Polsce, który prowadzi zajęcia w 27 dyscyplinach 
sportowych, pozwalając rozwijać się studentom w tak wielu dziedzinach. Główna działalność 
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AZS PW skupia się na startach studentów Politechniki w Akademickich Mistrzostwach Polski, 
Mistrzostwach Polski oraz rozgrywkach ligowych. Ponad 700 studentów reprezentowało naszą 
Uczelnię w tych jakże prestiżowych rozgrywkach. Zawodnicy AZS PW biorą także udział w 
Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Województwa Mazowieckiego. Zajmując medalowe 
miejsca w klasyfikacji generalnej tych rozgrywek przynoszą chlubę naszej Uczelni. 

Na arenie ogólnopolskiej Klub jest sklasyfikowany bardzo wysoko. W I edycji 
Akademickich Mistrzostw Polski Politechnika Warszawska zajęła V miejsce w klasyfikacji 
ogólnej wszystkich Uczelni w Polsce. Jest to duży sukces Klubu. Ogromnym sukcesem PW 
jest gra drużyny siatkówki mężczyzn w Polskiej Lidze Siatkówki. Drużyna już 7 sezon będzie 
reprezentowała naszą Uczelnię w najwyższej klasie rozgrywek w tej dyscyplinie. Wysokimi 
osiągnięciami mogą poszczycić się także sekcje koszykówki naszego Klubu. Koszykarki już 6 
sezon będą reprezentować Politechnikę Warszawską w rozgrywkach I ligi walcząc o awans 
do ekstraklasy, natomiast koszykarze w roku akademickim 2008/2009 wywalczyli awans do 
rozgrywek I ligi. Zawodnicy sekcji piłki ręcznej mężczyzn reprezentują Uczelnię                        
w rozgrywkach II ligi natomiast drużyna siatkarek wywalczyła awans do rozgrywek II ligi.  
Działalność większości sekcji sportowych podtrzymywana jest dzięki Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu, które udostępnia nam m.in. swoje obiekty. Podczas organizacji wielu 
imprez wspiera nas Organizacja Środowiskowa AZS Warszawa udostępniając nam swój 
sprzęt. We współpracy z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej aktywnie 
uczestniczymy w organizacji wielu otwartych imprez na naszej Uczelni. 

Klub współorganizował Juwenalia na sportowo oraz sportowe rozgrywki 
międzywydziałowe. Jesteśmy jednym z czołowych organizatorów wyjazdów studenckich o 
charakterze rekreacyjno-sportowym. Działalność KU AZS PW pozwala na ukazanie 
wizerunku Politechniki Warszawskiej nie tylko jako najlepszej Uczelni technicznej, ale 
również Uczelni o wysokim poziomie sportowym. 

 

Stowarzyszenie Studentów BEST (Board of European Students of Technology) jest 
międzynarodową organizacją studencką skupiającą 86 uczelni technicznych w 30 krajach 
Europy. Warszawska grupa lokalna jest jedną z najaktywniejszych grup w całej organizacji. 

Na arenie międzynarodowej członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w szeregu konferencji 
dotyczących studentów europejskich uczelni technicznych. Konferencje te odbywały się m.in. we 
Lwowie, w Chanii i w Warszawie. W ramach działalności w Stowarzyszeniu jego członkowie 
mieli również okazję uczestniczyć w 2-tygodniowych warsztatach dotyczących umiejętności 
miękkich odbywających się m.in. w Atenach, Łodzi i Paryżu.  

W dniach 14-23 września 2009 r. odbył się kurs naukowy „Sunlight, water, earth - power 
is in the nature!” dotyczący odnawialnych źródeł energii. Na Politechnice Warszawskiej 
gościliśmy 25 studentów z europejskich uczelni technicznych z 15 krajów. W ramach kursów 
naukowych organizowanych przez BEST na europejskich uczelniach technicznych ponad 500 
aplikacji zostało wysłanych przez studentów Politechniki Warszawskiej, z czego ponad 60 
osób wyjechało na kursy.  

W całym roku odbywał się cykl „Spotkań z Pracodawcą”, czyli  spotkań z firmami           
z różnych branż, dedykowanych studentom poszczególnych kierunków studiów. Główną ideą 
projektu jest zapoznanie studentów z wymaganiami firm oraz profilem ich działalności, 
poprzez udział w warsztatach przez nie organizowanych. Każde ze spotkań prowadzone jest 
przez inną firmę, a w tym roku były to m.in.:  Delloite, Vattenfall, Polimex Mostostal S.A., 
Klima-Term, Passus i Sygnity.   

W dniu 23 stycznia 2010 r. odbył się bal karnawałowy „Karnavauli.” W szóstej edycji 
balu integrującego warszawskie środowiska akademickie wzięło udział 800 studentów z PW, 
SGGW, UW, SGSP, APS, UKSW i PJWSTK oraz przedstawiciele władz tych uczelni. 

W dniach 23-24 marca 2010 r. odbyły się 17 Inżynierskie Targi Pracy Politechniki 
Warszawskiej. Podczas dwóch dni targów można było porozmawiać z przedstawicielami 67 firm 
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uczestniczących w wydarzeniu, wziąć udział w ponad 20 warsztatach organizowanych przez te 
firmy, oraz uzyskać informacje nt. propozycji praktyk i pracy dla studentów oraz absolwentów 
PW. Targi odwiedziło ok. 11 tysięcy osób. 

27 kwietnia 2010 r. w Dużej Auli Gmachu Głównego PW odbył się warszawski finał 
ogólnopolskiego konkursu inżynierskiego BEST Engineering Competition. Konkurs składa się z 
2 zadań: „team design”, w którym uczestnicy mają za zadanie skonstruować urządzenie zadane 
przez organizatorów oraz „case study”, w którym uczestnicy rozwiązują zadanie teoretyczne. 
Zwycięzcy mieli możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskim finale w Gliwicach, a następnie w 
finale ogólnoeuropejskim w Cluj-Napoca. W tym roku w warszawskiej części konkursu wzięło 
udział 520 studentów Politechniki Warszawskiej. 

W dniach 29 kwietnia – 7 maja 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja „BEST 
General Assembly”. W ramach konferencji mieliśmy okazję gościć na Politechnice Warszawskiej 
300 najaktywniejszych członków BEST-u ze wszystkich grup lokalnych. W trakcie konferencji 
odbyły się m.in. debata poświęcona edukacji w Europie i promocji zawodu inżyniera, 
międzynarodowe targi pracy, szereg debat dotyczących rozwoju organizacji oraz wybór nowego 
zarządu międzynarodowego BEST-u.  

 
Erasmus Student Network Politechnika Warszawska (ESN) jest organizacją studencką 

działającą na Politechnice Warszawskiej, która sprawuje opiekę nad studentami wymian 
zagranicznych przybywających na naszą uczelnię, przede wszystkim uczestniczących w 
programie LLP-Erasmus. ESN zajmuje się również promowaniem wymiany 
międzynarodowej na Uczelni oraz szerzeniem polskiej kultury i tradycji pośród 
obcokrajowców studiujących na Politechnice Warszawskiej. 

Głównymi projektami zrealizowanymi przez ESN PW w roku akademickim 2009/2010 były: 
Program Mentor, w którym uczestniczyło ponad 150 studentów zagranicznych i tyle samo 

Polaków. Program polega na przydzieleniu studentowi zagranicznemu polskiego studenta, 
opiekuna, który pomaga studentowi zagranicznemu przez cały jego pobyt na PW. 

Projekt Język za język. Projekt był realizowany we współpracy ze SKWER-em - filią 
Centrum Artystycznego Fabryka Trzciny. Projekt polega na obopólnej nauce. Student 
zagraniczny uczy Polaka swojego języka, a Polak uczy go polskiego. 

Program Social Erasmus. Celem projektu jest zaangażowanie studentów zagranicznych w 
akcje społeczno-kulturowe, które umożliwiają im działania na rzecz społeczeństwa lokalnego. W 
ramach projektu SocialErasmus dwukrotnie odbyliśmy akcję Las Erasmusa, gdzie studenci 
wymiany LLP-Erasmus odnowili ścieżkę lasu, sadząc łącznie ponad 3000 nowych sosen. Ponadto 
zrealizowano następujące projekty wpisujące się w cele SocialErasmus: 

06.12.2009 r. – Międzynarodowy Święty Mikołaj – wizyta w Domu Dziecka Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ulicy Klasyków w Warszawie. 10 studentów 
zagranicznych i 6 członków ESNu przeprowadziło zajęcia w Domu Dziecka zakończone 
wręczeniem upominków, które zostały zakupione za pieniądze zebrane przez Erasmusów. 

16.03.2010 r. -  Eurodinner – akcja zorganizowana we współpracy z Komisją Zagraniczną 
SSPW. Studenci zagraniczni przygotowali swoje regionalne dania, a Polacy polskie i wspólnie 
je skonsumowano. 

22.03.2010 r.– Lekcje Europejskie - wraz ze studentami zagranicznymi członkowie ESN 
byli w jednym z liceów w Pułtusku, gdzie promowali wymiany zagraniczne, informowali o 
studiach i rekrutacji na PW oraz opowiadali o krajach skąd pochodzili goście. 

Wycieczki. W roku akademickim 2009/2010 zorganizowano 5 wycieczek krajoznawczych 
pokazując studentom zagranicznym: Bratysławę, Gdańsk, Gdynię, Golub-Dobrzyń, 
Kazimierz Dolny, Kraków, Lublin, Olsztyn, Olsztynek, Sopot, Toruń, Wiedeń i Wieliczkę. W 
każdej wycieczce uczestniczyło 50 osób. 



 

  67 
 

Kwaterunek. Przez cały rok ESN PW współpracuje z International Students Office (ISO) 
pomagając w kwaterowaniu obcokrajowców w domach studenckich. 

Integration Weeks (IW). Na początku każdego semestru ESN organizuje 2 tygodnie 
intensywnych spotkań kulturowo-sportowo-społecznych dla nowo-przyjezdnych studentów.          
W październiku 2009 r. w IW uczestniczyło ponad 200 osób, natomiast w lutym/marcu 2010 r. - 
ponad 100 osób. Podczas IW zabieramy studentów zagranicznych do: Zamku Królewskiego, 
Fotoplastikonu, do Pałacu Kultury, na Starówkę (gra miejska), na kręgle, na paintball oraz na 
łyżwy. Jak również ESN organizuje na początku każdego semestru Welcome Meeting, na którym 
studenci zagraniczni otrzymują tzw. Welcome Paczki, zawierające najważniejsze informacje 
o PW i Warszawie. Welcome Meeting kończy tzw. Treasuer Hunt po PW, gdzie uczestnicy 
odkrywają najważniejsze zakątki naszej Uczelni. 

Członkowie ESN biorą aktywny udział w pracach ESN International oraz ESN Polska 
poprzez udział we wszystkich spotkaniach statutowych organizacji, tj. Annual General Meeting 
Istanbul (7-14.04.2010 r.), Spotkanie Delegatów (SD) Białystok (23-25.10.2009 r.), National 
Platform (NP.) Gdańsk (10-13.12.2009 r.), SD Szczecin (26-28.02.2010 r.), NP Kraków (22-
25.04.2010 r.). Obóz szkoleniowy „Świeżynki” w Olszytnie (6-8.11.2009 r.) oraz w Lublinie (26-
28.03.2010 r.). 

 
ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) 

to międzynarodowe stowarzyszenie studenckie reprezentujące studentów zdobywających 
wykształcenie menedżerskie na uczelniach technicznych w całej Europie, zrzeszające ponad 
46 000 studentów w 25 krajach Europy. Grupa Lokalna przy Politechnice Warszawskiej liczy 
obecnie ok. 40 członków. 
1. Szkolenia z PriceWaterhouseCoopers. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu umiejętności 

miękkich współorganizowanych przez firmę PriceWaterhouseCoopers skierowanych do 
wszystkich studentów Politechniki Warszawskiej. 

2. Konferencja „Bądź mobilny” – 16 października 2009 r. Gmach Główny Politechniki 
Warszawskiej. Udział w konferencji, jako organizacja promująca wyjazdy na studia 
zagraniczne oraz różnego rodzaju seminaria (np. VISION, Europe3D)   

3. Rekrutacja październik-listopad 2009 r. Rekrutacja nowych członków obejmująca całą 
Politechnikę Warszawską, a przede wszystkim Wydział Inżynierii Produkcji oraz Wydział 
Zarządzania. 

4. Targi KONIK 21-22 października 2009 r. Udział w Targach Kół Naukowych i Organizacji 
PW. 

5. Vision – Zurych: 27 października – 1 listopada 2009 r. Udział wraz z przedstawicielami z 
różnych grup lokalnych ESTIEM w kilkudniowym cyklu seminariów i wykładów 
połączonym z wizytami w fabrykach światowych producentów. 

6. Kampania wyborcza do Parlamentu Politechniki Warszawskiej. – 9 listopada 2009 r. Nasza 
organizacja nawiązała koalicję z ESN Erasmus Students Network, czego wynikiem było 
otrzymanie 951 głosów(drugi wynik na uczelni) przez koalicję ESTIEM & Erasmus Students 
Network. Kandydatem był Karol Ślusarski. 

7. Spotkanie filmowe „Ski My Love” – 19 stycznia 2010 r. Zaproszona firma „Armada” 
zachęcała do aktywnego wypoczynku na nartach podczas ferii zimowych, zaprezentowała 
film szkoleniowy pokazujący najnowsze triki freeride oraz modele nart do tego przeznaczone. 

8. Times Lokalne Kwalifikacje 20 stycznia 2010 r. Pierwszy etap międzynarodowego konkursu 
case study. Udział w nim wzięło pięć grup czteroosobowych. Zwycięska drużyna wyjechała 
na półfinały do Eindhoven. 

9. Times półfinały Eindhoven 2-6 lutego 2010 r. Wyjazd zwycięskiego zespołu na półfinały 
konkursu case study. Zajęcie 6 miejsca.  
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10. Szkolenie wewnętrzne – marzec 2010 r. Szkolenie podnoszące kwalifikacje, wiedzę 
i zdolności pracy w zespole członków ESTIEM. 

11. Council Meeting – Grenoble – kwiecień 2009 r. Wiosenne spotkanie delegatów Grup 
Lokalnych z całej Europy. 

12. Europe3D Poland 10-16 maja 2010 r. Projekt współorganizowany z Politechniką Gdańską. 
Pokazuję Polskę w 3 wymiarach: politycznym, gospodarczym i kulturowym. Wzięło w nim 
udział 30 studentów z uczelni zagranicznych. Ważnych elementem było uczestnictwo w 
Wielkiej Paradzie Studentów podczas Juwenaliów, gdzie ESTIEM miał swoją lawetę 

Program Ambasadorski. W roku akademickim 2009/2010 wśród członków ESTIEM byli 
ambasadorzy następujących firm: Telekomunikacja Polska, Coca-Cola HSBC, 
PricewaterhouseCoopers oraz SKANSKA. 

Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej GEOIDA powstało w 1994 r. Jest jedynym stowarzyszeniem studentów geodezji 
w naszym kraju i od kilku lat najprężniejszą organizacją wśród studentów geodezji w całym 
kraju. Obecnie Stowarzyszenie liczy 30 członków zwyczajnych oraz kilkanaście osób 
wspierających. Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji 
i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA w okresie od 1 października 2009 do 31 
maja 2010 r.: 

1. „Analiza wpływu zmian poziomu wody w zbiorniku retencyjnym w Czorsztynie na wartości 
poprawek grawimetrycznych” - grant rektorski zrealizowany w Katedrze Geodezji 
i Astronomii Geodezyjnej. 

2. „Badanie wychylenia osi komina przemysłowego” – projekt dydaktyczny zrealizowany  
w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych. 

3. „Budowa przestrzennego pola testowego do fotogrametrycznej kalibracji kamer 
niemetrycznych bliskiego zasięgu” – projekt dydaktyczny zrealizowany w Zakładzie 
Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej. 

4.  „Inwentaryzacja architektoniczna wnętrza budynku z wykorzystaniem aplikacji KUBIT” – 
projekt dydaktyczny. 

5. Wyjazd integracyjny I roku – organizowany w październiku 2009 roku przez Stowarzyszenie 
Studentów Geoida oraz Wydziałową Radę Samorządu. 

6. GeoOtrzęsiny – impreza integracyjna organizowana głównie dla studentów pierwszego roku, 
odbywająca się w październiku. 

7. „GIS DAY” (18.11.2009 r.) – Konferencja związana z międzynarodowym świętem 
użytkowników Systemów Informacji Przestrzennej. Na Wydziale Geodezji i Kartografii 
organizowana jest od 2006 roku, zawsze w trzecią środę listopada, kiedy to obchodzony jest 
światowy GIS Day.  

8. Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji w Krakowie (20-22.11.2009 r.). 
9. „Dni teledetekcji” –wystawa zdjęć satelitarnych, prezentowana w grudniu 2009 r. 
10. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Naukowych Kół Geodezyjnych 

w Krakowie (15-17.04.2010 r.) 
11. „Nauka w Służbie Ziemi” (20.04.2010 r.) – seminarium, na którym przedstawiane są 

zagadnienia dotyczące geodezji w aspekcie badania i ochrony planety Ziemia. Jest to autorski 
projekt Stowarzyszenia odbywający się raz w roku. Tematem przewodnim tegorocznego 
seminarium była „Geodezyjne rozwiązania w przemyśle” 

12. Geomajówka (30.04.2010 – 03.05.2010 r.) – wyjazd studentów Wydziału organizowany 
przez Stowarzyszenie Studentów Geoida oraz Wydziałową Radę Samorządu. 

13. Udział w Międzynarodowym Spotkaniu Studentów Geodezji (International Geodetic Students 
Meeting) w Zagrzebiu (1-8.05.2010 r.). 

14. Udział w Polsko – Czesko – Słowackich Dniach Geodezji (13-15.05.2010 r.). 
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15. Udział w Wielkiej Paradzie Studentów (15.05.2010 r.). 
16. Geopiknik (22.05.2010 r.) – coroczna impreza plenerowa organizowana przez Stowarzyszenie 

Studentów Geoida oraz Wydziałową Radę Samorządu dla studentów i pracowników 
Wydziału GIK w Obserwatorium astronomiczno – geodezyjnym w Józefosławiu. 

17. Cykliczne pokazy slajdów. 
 
Niezależne Zrzeszenie Studentów Politechniki Warszawskiej jest jedną z najprężniej 

działających organizacji na Politechnice Warszawskiej. Organizuje ono i wspiera wiele projektów 
mających na celu szerzenie kultury wśród studentów, organizowanie dla nich rozrywki a także 
walkę o ich prawa. Wśród projektów organizowanych lub współorganizowanych przez NZS PW 
w okresie od 01.09.2009 do 31.08.2010 r. należy wyróżnić: 
Liczne projekty turystyki studenckiej oraz sportu: 
1. Studenckie wakacje – wyjazdy wakacyjne dla studentów m.in. do Bułgarii, Chorwacji. 
2. Tradycyjna Zerówka Bieszczadzka NZS – w roku 2009 odbyła się już po raz XX. 
3. Wyjazdy weekendowe – w kwietniu 2010 r. odbyły się wyjazdy do Budapesztu oraz Wilna. 
4. Liga Kartingowa Politechniki Warszawskiej – zorganizowana w tym roku po raz 

pierwszy, cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony studentów naszej Uczelni. 
 
Projekty związane z rozwojem wiedzy i umiejętności studentów: 
1. Kurs na prawo jazdy – powtarzany cyklicznie – w dalszym ciągu kontynuujemy 

współpracę z firmą „Imola” oferując studentom bardzo tanie kursy. 
2. Kurs tańca. 
 
Projekty kultury studenckiej: 
1. GAPA – Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny – największe tego typu 

wydarzenie kulturalne na Politechnice, w którym studenci mają okazję pokazać szerszemu 
gronu swoje osiągnięcia w dziedzinach artystycznych. 

2. Wyjścia do teatrów na różne spektakle w czasie całego roku. 
3. Pstrykaliada 2010 – organizacja wystaw amatorskich zdjęć studentów o zacięciu 

fotograficznym. 
 

Projekty pogłębiające wiedzę studentów i zainteresowanie sprawami Uczelni i krajowymi: 
1. Obchody 20-ej rocznicy ponownej rejestracji NZS. 
2. Studencki Nobel 2010 – jest konkursem propagującym edukację na poziomie wyższym 

poprzez wyłanianie, promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju, 
wyróżniających się ponadprzeciętną wiedzą, działalnością naukową i społeczną.  

3. Drogowskazy Kariery i Warsztaty Niezależnych - są kompleksowym ogólnopolskim 
programem na rzecz rozwoju ścieżki kariery studentów połączonym z programem praktyk. 

 

Projekty okolicznościowe: 
1. Wigilia Ogólnouczelniana na Politechnice, przy współudziale Katolickiego 

Stowarzyszenia Akademickiego SoliDeo. 
2. Dzień Dawcy Szpiku Kostnego – dzięki nawiązaniu kontaktu z Fundacją DKMS 

zorganizowaliśmy dwie akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego, podczas 
których zarejestrowało się blisko 2.500 osób. 

3. Wystawa fotograficzna  „PRL – tak daleko, tak blisko” oraz wernisaż „Autognozja”. 
4. Bookcrossing - jest znaną na świecie ideą rozpowszechniania słowa pisanego. Polega ona na 

przekazywaniu książek z rąk do rąk poprzez specjalnie przygotowane do tego punkty 
wymiany. NZS Politechniki Warszawskiej pragnie rozpowszechnić tę ideę na naszej Uczelni. 

5. Wielkie Otrzęsiny Warszawy – w tym roku odbyła się czwarta edycja największej 
imprezy klubowej w Polsce, której byliśmy współorganizatorami. 
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6. Bal Połowinkowy Politechniki Warszawskiej 2010 – zorganizowany został przez 
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, Niezależne Zrzeszenie Studentów 
Politechniki Warszawskiej oraz 12 wydziałów Politechniki Warszawskiej. 

 
Studencki Klub Żeglarski 

W ramach Studenckiego Klubu Żeglarskiego działają dwie sekcje – dysponująca w sezonie 
2009 dwoma jachtami pełnomorskimi: Sekcja Morska i Sekcja Śródlądowa (3 średniej wielkości 
jachty kabinowe, szalupa typu DZ oraz szereg mniejszych jachtów kabinowych                         
i otwartopokładowych). 

Od 25.04.2009 r. do 05.10.2009 r., na obu jachtach morskich – Opalu s/y Politechnika oraz 
mniejszym Conradzie C-28 s/y Coriolis, odbywały się rejsy morskie  (w sumie 40 rejsów, brało         
w nich udział około 200 osób). Jachty odwiedziły następujące kraje: Szkocję, Norwegię, Wyspy 
Owcze,  Danię,  Szwecję, Niemcy,  Anglię. W zamian za SKŻ Classic Cup, które dotąd corocznie 
organizowano, na s/y Politechnika odbył się tygodniowy rejs morski z klasyczną nawigacją. 

Na początku 2010 r. zorganizowano dwie edycje Warsztatów Nawigacyjnych, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem – wzięło w nich udział 25 osób. 

Nie mniej prężnie działa Sekcja Śródlądowa Klubu. Już w kwietniu na wodzie pojawiły 
się pierwsze jachty, by wziąć udział w trwającym od pierwszych dni maja do połowy czerwca 
wiosennym weekendowym kursie na patent żeglarza jachtowego. 

Po kursie klubowe Omegi dostępne były do pływania po Zalewie Zegrzyńskim, zaś jachty 
kabinowe wzięły udział w kolejnej edycji mazurskich rejsów wakacyjnych – WieJeMy 2009. 
W ramach organizowanej przez nas cyklicznie imprezy odbyły się: tygodniowy „wpływ” 
Narwią i Pisą z Zalewu Zegrzyńskiego na Mazury, cztery dwutygodniowe rejsy szlakiem 
Wielkich Jezior Mazurskich a następnie powrotny spływ rzekami z Mazur na Zalew. Ostatni z 
obozów był obozem „roku zerowego” przewidzianym dla studentów świeżo przyjętych na 
naszą Uczelnię. W obozach brało udział 65 osób. 

Od 13.09 do 25.10.2009 r. miał miejsce, zakończony egzaminem, jesienny weekendowy kurs 
na patent żeglarza jachtowego. W obu kursach łącznie wzięło udział blisko 30 studentów PW. 

Cały sezon zimowy, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych jachty 
morskie spędziły w Porcie Jacht Klubu im. Conrada w Górkach Zachodnich. Część jachtów 
śródlądowych zimowała w przystani WTW Kruszywo znajdującej się w Zegrzu 
Południowym, zaś część przy użytkowanym przez SKŻ hangarze na Wale Miedzeszyńskim 
(Ośrodek AZS), gdzie przez niemal całą zimę w weekendy odbywały się remonty jachtów 
śródlądowych mające na celu przygotowanie ich do kolejnego sezonu.  

Wykorzystanie portu Czerniakowskiego i Kanału Żerańskiego do transportu jachtów 
śródlądowych z Warszawy nad Zalew Zegrzyński zaowocowało nawiązaniem współpracy 
Sekcji Śródlądowej z organizacją „Ja Wisła”. W zimie planowane były również latania na 
klubowych bojerach – sprzęt został przygotowany i zawieziony na Zalew Zegrzyński.  

Oprócz imprez stricte żeglarskich, dajemy również członkom i sympatykom Klubu 
możliwość cotygodniowego spotykania się w klubowym magazynku w budynku SWFiS. 
Wówczas, przy gitarze i szantach, mogą wymieniać się wrażeniami z minionych sezonów czy 
snuć plany przyszłych rejsów. Klub brał także udział w targach KONIK.  
 
Klub Żeglarski PW „WIMPEL” 

W roku akademickim 2009/2010 Klub Żeglarski PW „Wimpel” organizował kilka imprez 
promujących Wydział Mechatroniki i Politechnikę. 
1. Koncerty szantowe – są cyklicznymi imprezami organizowanymi przez Klub. Mają one 

na celu szerzenie wśród studentów kultury żeglarskiej oraz zapewnienie dobrej zabawy 
przy muzyce żeglarskiej. W tym roku akademickim odbyły się cztery koncerty: 
 20 listopada 2009 koncert z zespołem „Fajer”, 
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 11 grudnia 2009 koncert z zespołem „Do domu”, 
 12 marca 2010 koncert z zespołem „Velbot”m 
 28 maja 2010 koncert z zespołem „Do domu”. 

2. Majówka z Wimplem – impreza odbyła się w terminie 1-3 maja 2010 r. Impreza ma na 
celu otwarcie sezonu żeglarskiego. Odbywa się ona rokrocznie na podwarszawskim 
Zalewie Zegrzyńskim i cieszy się sporą popularnością wśród sympatyków klubu.  

 
3.6. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT 

Sport i wychowanie fizyczne w systemie edukacyjnym młodzieży zajmuje istotną rolę. 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW wypełnia tę rolę dzięki stałemu podnoszeniu 
poziomu i atrakcyjności prowadzonych zajęć. Studium prowadzi zajęcia ze studentami 
wszystkich wydziałów Uczelni. Są one realizowane przez 6 semestrów z wyjątkiem 
wydziałów: Architektury – 4 semestry, Chemii – 2 semestry. 

W zajęciach obowiązkowych w roku akademickim 2009/2010 uczestniczyło 12 666 
studentów, którzy ćwiczyli w 407 grupach. Każdy ze studentów na pierwszych zajęciach 
organizacyjnych miał możliwość wybrania dowolnej dyscypliny sportowej, przedstawionej w 
ofercie przez Studium. Oferta zawierała 18 propozycji: aerobik, boks, judo i samoobrona, 
kickboxing, kolarstwo górskie, koszykówka, kulturystka, narciarstwo, piłka nożna, pływanie, 
siatkówka, taniec towarzyski, tenis stołowy, tenis ziemny, turystyka, wspinaczka halowa, 
żeglarstwo, yoga. Największym zainteresowaniem studentów cieszą się zajęcia z gier 
zespołowych, pływania, aerobiku, kulturystyki, a także dyscypliny ekstremalne – wspinaczka 
skałkowa i rowery górskie. 
 Zajęcia prowadzi 43 osobowa kadra nauczycieli i trenerów współpracujących z Klubem 
Uczelnianym AZS. W klubie prowadzonych jest 32 sekcje sportowe skupiające ponad 1 000 
trenujących studentów.  
 Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej, 
m.in. Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Mistrzostwach 
Polski Szkół Wyższych i Mistrzostwach Polski Politechnik, odnosząc znaczące sukcesy (w 
Mistrzostwach Polski Szkół Wyższych – V miejsce, w Mistrzostwach Polski Politechnik – I 
miejsce). Wizytówką KU AZS PW jest zespół siatkarzy grający w Plus Lidze. 
 W ramach popularyzacji masowego uprawiania sportu Studium organizuje liczne zawody w 
wielu dyscyplinach. Aktualnie studenci uczestniczą w zawodach o Mistrzostwo Politechniki w 
piłce siatkowej, koszykówce, judo, piłce nożnej, trójboju siłowym, aerobiku, pływaniu, tenisie 
stołowym i tenisie ziemnym. Mistrzem Politechniki Wydziałów w roku akademickim 2009/10 
został Wydział Mechatroniki, II miejsce Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, III 
miejsce Wydział Inżynierii Lądowej. 
  
3.7. KULTURA STUDENCKA 
 

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej oraz liczne organizacje działające na 
Uczelni realizują znaczną liczbę projektów związanych z szeroko rozumianą kulturą 
studencką. Do największych z nich należy zaliczyć organizację Juwenaliów Warszawskich, 
cykl koncertów Wielka Muzyka w Małej Auli, Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny 
GAPA, karnawałowy bal środowiska studenckiego Karnavauli.  
Znaczna liczba studentów realizuje swoje pasje pozornie niezwiązane ze studiami na uczelni 
technicznej. Na Politechnice Warszawskiej działają liczne jednostki i zespoły artystyczne – 
Zespół Pieśni i Tańca, Chór Akademicki, Zespół Tańca Ludowego „Masovia”, Kameralny 
Chór Akademicki, Orkiestra Rozrywkowa „The Engineers Band” i utrwalony w tym roku 
jako jednostka uczelni – Teatr Politechniki Warszawskiej. Studenci prowadzą także szeroką 
działalność w tzw. mediach studenckich złożonych z miesięcznika kulturalnego i.pewu, 
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telewizji internetowej TVPW, informacyjnego portalu studenckiego polibuda.info,  
internetowego radia „Radioaktywne”. Działalność w obszarze kultury wspierają kluby 
studenckie – najstarszy klub studencki w Polsce Centralny Klub Studentów Politechniki 
Warszawskiej „Stodoła”, klub Remont, klub Mechanik czy nawet prowadzony wyłącznie 
przez studentów klub Amplitron i powstający w tym roku klub Punkt. 
        
Centralny Klub Studentów Politechniki Warszawskiej „STODOŁA” 

W sezonie 2009/2010 kontynuowano cykl imprez, który już na stałe wpisał się  
w kalendarz koncertów w Warszawie. Koncerty organizowane były przy współpracy  
z Samorządem Studentów Politechniki Warszawskiej. Imprezy odbywały się w ramach 
premier płyt, tras koncertowych itp. W Klubie wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej, takie jak: Kult, Knż, T.Love, Hey, Coma, Happysad, Dżem, Vavamuffin, Acid 
Drinkers, Hunter, O.S.T.R. Odbyły się również koncerty ekskluzywne, gdzie Klub zamienił 
swoje tradycyjne oblicze na bardziej teatralne. Na takich koncertach wystąpili: Czesław 
Śpiewa, Ania Dąbrowska, Gaba Kulka, Maciek Maleńczuk. Również w ramach współpracy  
z Samorządem Studentów odbyły się w klubie centralne otrzęsiny pod nazwą „Shake It”. 

Gwiazdy z całego świata prezentowały się również na indywidualnych koncertach. Byli 
to: Papa Roach, Peaches, Archive, I Am X, Dredg, Peter Murphy, Sky, Marilyn Manson, The 
Editors, Alice in Chains, Paradise Lost, Alexander Rybak, Gogol Bordello, Living   Colour, 
White Lies, Billy Talent, New Model Army, Florence and The Machine, Angie Stone, The 
Subways, Suicidal Tendencies, Metod Man, AFI, Pendulum, The Gentelman, La Coka 
Nostra, Alesana, Black Rabel Motorcycle Club, John Mayall,  i inni.  

Jak co roku odbyły się koncerty Nigela Kennedy’ego, oraz Yanna Tiersena, któremu Klub 
zorganizował w tym roku także koncert w krakowskim klubie Studio. 

W lutym tradycyjnie odbył się konkurs Rock’n’Rolla im. Billa Haleya. Była to już 
jubileuszowa 30 edycja tej imprezy i przyciągnęła dużą ilość uczestników, publiczności  
i zainteresowanych mediów. Jest to obecnie najstarsza cyklicznie odbywająca się impreza  
w Stodole. W marcu Klub Stodoła uczestniczył po raz kolejny w Festiwalu Francophonic,            
czyli festiwalu kultury frankofońskiej programowanym przez Instytut Francuski.  
W ramach festiwalu w Stodole odbył się koncert Mademoiselle Karen, francuskiego zespołu 
Babylon Circus oraz polskiej wokalistki Gaby Kulki z francuską wokalistką Berry. 

Klub Stodoła uczestniczył czynnie w promocji i organizacji dwudniowych Juwenaliów 
Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej na stadionie Syrenka.   

W minionym sezonie odbywały się również spotkania członków klubu Stara Stodoła do 
którego należy starsze pokolenie „Stodolarzy” - w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
z towarzyszeniem któregoś z zespołów jazzu tradycyjnego. 
Działalność taneczna skupia się przede wszystkim w Szkole Tańca Riviera, która specjalizuje 
się w kursach tańca. Dwa razy do roku, na koniec każdego semestru kursanci  
i instruktorzy szkoły prezentują kilkugodzinny pokaz swoich umiejętności na dużej scenie 
klubu Stodoła. Organizowany jest także turniej w tańcu towarzyskim dla kursantów szkoły. 
W tym sezonie odbyła się również w Stodole pierwsza edycja Festiwalu tańca Zumba. Klub 
użycza również swoich pomieszczeń dla jednej z najlepszych imprez tanecznych  
w Warszawie – dwudniowego festiwalu salsy organizowanej przez Salsa Libre. 

Stodoła w miarę potrzeb i możliwości udostępnia swoje pomieszczenia dla działalności 
Teatru Politechniki Warszawskiej, orkiestry i innych studenckich grup twórczych. 
 
Klub Remont 
Najważniejsze wydarzenia kulturalne w Klubie Studentów Politechniki Warszawskiej 
„Remont” w okresie 01.09.2009 – 30.06.2010: 
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 wrzesień 2009, Piknik na Wydziale EiTl PW; ORIENTATION WEEK, spotkania 
studentów z programu Erasmus SGH;  

 październik 2009, Studenckie Spotkania Integracyjne, organizowane dla: BEST PW; AISEC 
SGH;  Samorządu PW; ESN ŁAZARSKI; Koła Lotników PW; AISEC UW; ZSP, Klubu 
Kibica AZS PW;  Pikniki wydziałowe PW (Wydział MiNI, Dni Wydziału EiTl PW); 
Otrzęsiny MISMaP UW; Otrzęsiny wydziałowe (Wydziały: MiNI, Fizyki, Inżynierii 
Lądowej, Zarządzania); I Urodziny Serwisu Studenckiego „Students.pl”; International Week 
of Warsaw; WOW (Wielkie Otrzęsiny Warszawskie); Wielkie Otrzęsiny Studenckie; 
Integralia '09; „Remont Fest”- koncert; Wybory Miss i Mistera Wydziałów: Fizyki, 
Elektrycznego, Transportu, MEiL, AiNS, Zarządzanie, GiK; Akcja „EUROPEJSKA NOC 
BEZ WYPADKU”; Chemical Party; GIBSON DAY'S – wystawa gitar;  

 listopad 2009, Studenckie Spotkania Integracyjne, organizowane dla: Koło Naukowe 
Wydziału Transportu, BEST, NZS, Zrzeszenia Studentów Polskich, Samorządu SGH;  
studentów z programu Erasmus; Urodziny Geoidy PW; Otrzęsiny Turystyki i Rekreacji 
SGGW;  Orientalistyki UW; Wydziału IChiP;  Święto Politechniki (Piknik); Wybory 
Miss i Mistera Wydziału Inżynierii Produkcji;  Studenckie Ostatki SGSP; Warszawski 
PKS”, czyli Przegląd Kabaretowy Stolica – After Party;  

 grudzień 2009, Świąteczne Spotkania Studenckie, organizowane dla: WRS GiK PW, 
WRS Zarządzanie PW, Samorząd MSOŚ UW, Klubu Kibica AZS PW; Otrzęsiny 
WSBiA; Przegląd GAPA; Wigilie wydziałowe PW;   

 styczeń 2010, Studenckie Imprezy karnawałowe, organizowane dla: Komisji Kultury, 
Komisji Zagranicznej, AZS PW,  Klubu Kibica AZS PW; Bal Karnawałowy 
Uniwersytetu III Wieku; Impreza Karnawałowa Studentów SGGW oraz Studentów 
Wydziału IŚ PW;  

 luty 2010, Erasmus Student Network SGH; Rozdanie dyplomów Wydziału Elektroniki i 
Technik Informacyjnych PW; Połowinki wydziałowe PW: AiNS, MEiL, MiNI, Elektryczny, 
Chemiczny;  Połowinki Orientalistyki UW; Połowinki WSIZiA; Spotkanie Doktorantów PW; 
członków Klubu Kibica AZS PW; studentów  z programu Erasmus PW;  Spotkanie członków 
AISEC SGH; WRS GiK PW;  

 marzec 2010, Koncert Szkoły Tańców Karaibskich; Impreza Karnawałowa studentów 
Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, Dzień Pi; Wieczór Polski -  Spotkanie 
studentów z programu Erasmus PW; Akademicki Związek Sportowy WUM –  Mistrzostwa 
Uczelni Medycznych w Piłkę Siatkową; Wielkanocne Śniadania Wydziałowe PW;  

 kwiecień 2010, Integralia 2010; Spotkanie członków Koła Naukowego Polimer PW,  
Zrzeszenia Studentów Polskich,  członków AISEC SGH oraz  NZS PW, UW oraz SGH 
oraz  studentów AWF; Piknik Klubu Studenckiego Amplitron PW; Bal Połowinkowy PW 
2010; Festiwal Młodych Zespołów Studenckich, organizowany przez studentów UW;  

 maj 2010, Festiwal Cubamemucho; Elkonalia 2010 – Piknik Studencki Wydziału EiTI; 
Juwenalia na sportowo - Piknik Studencki; Dni Mikrusa i Riviery „Tatrzańskie Mikro 
Rivenalia” - Piknik Studencki; Spotkanie Integracyjne studentów Papieskiego Wydziału 
Teologicznego „Sekcja Bobolanum” oraz  członków AISEC PW,  Koła Naukowego 
Flogiston PW; Majówka WiP SGGW; Połowinki SGSP; Juwenalia APS – After Party; 
Festiwal Filmowy „Kobieta na granicy”, - After Party; Konferencja CWM PW; Piknik 
Studencki Wydziału Inżynierii Lądowej PW,  DS Babilon,  WiP SGGW; Geopiknik'10;  

 czerwiec 2010, Candy Party WRS MiNI PW; Piknik Studencki Wydziału Chemicznego, 
Wydziału Inżynierii Środowiska oraz „Kino Pod Chmurką”; Puchar Rektorów SGSP oraz 
WAT. 
Klub organizuje również takie wydarzenia, jak: kursy tańca, wieczorki artystyczne, warsztaty 

muzyczne, pokazy filmowe, przeglądy rockowe, próby teatralne, wieczorki tematyczne. 
Poniedziałki Klub przeznaczył na promowanie młodych talentów poprzez organizowanie cyklu 
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koncertów, dzięki którym pomagamy zaistnieć młodym zespołom rockowym. Niedziele to dni dla 
miłośników tańca, organizujemy wówczas darmowe kursy salsy. 
W miesiącach wrzesień-czerwiec, odbywają się w klubie próby taneczne Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Klub udostępnia również sale na konferencje, kongresy oraz na nagrania 
spotów informacyjnych do TVP Kultura. Współpracujemy z samorządami studenckimi takich 
uczelni, jak: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, 
Szkoła Główna Służb Pożarniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pedagogium, Akademia Psychologii Społecznej, 
Collegium Civitas oraz organizacjami studenckimi, typu AZS, AIESEC, NZS. 
 
Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej  
Kalendarium występów Zespołu Pieśni i Tańca w okresie sprawozdawczym: 
 wrzesień 2009 r.: Koncert podczas Jubileuszu 25-lecia powstania Muzeum Historii 

Polskiego Ruchu Ludowego; Koncert na Międzynarodowym Sympozjum Elektroników w 
Pułtusku; Koncert w Dużej Auli PW - Konferencja Stowarzyszenia Elektryków Polskich;   
Koncert na Wydziale EiTI;  

 październik 2009 r.: Koncert Inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego 
2009/2010; Koncert Inauguracyjny na Wydziale EiTI; występ w programie 
telewizyjnym" Kawa czy herbata"; Koncert dla gości telewizji TVN w Broku;  

 listopad 2009 r.: Koncert w Piasecznie - wręczanie nagród zasłużonych dla kultury 
powiatu; Koncert w Jasieńcu - Dni patrona szkoły; Koncert w Teatrze "Roma"; Koncert - 
" Gala złotej księgi" na PW;  

 grudzień 2009 r.: Wigilia Rektorska – Jasełka; "Opłatek studencki" u Metropolity 
Warszawskiego;  

 maj 2010 r.: Koncert Charytatywny na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane w 
Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej "Matecznik 
Mazowsze" pod patronatem Marszałka Struzika; Koncert podczas Święta Ludowego i 90 
-lecia OSP w Otwocku Wielkim; Koncert podczas Festynu Ludowego powiatu 
siedleckiego w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka " w Chlewiskach; Wspólny 
koncert na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Chopin 2010;  

 czerwiec 2010 r.: Udział w koncercie "Studenckie tańcowanie"w Olsztynie; Koncert 
podczas "42 Niedzieli Sannickiej" w Sannikach; sierpień 2010 r.: Koncert z okazji Święta 
Narodowego w Sarbinowie; Koncert z okazji Święta Narodowego w Koszalinie. 

 
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej 
Kalendarium występów Chóru Akademickiego w okresie sprawozdawczym: 
 5 października 2009 r. - Koncert inauguracyjny w Dużej Auli PW; 
 15 października 2009 r. - Koncert z okazji jubileuszu Wydziału Fizyki; 
 17 października 2009 r. – Koncert w Filharmonii Lubelskiej – W.A. Mozart  Requiem; 
 6 listopada 2009 r. – Koncert w kościele OO.Bernardynów w Rzeszowie – W.A. Mozart – 

Requiem (organizowany przez Filharmonię Rzeszowską); 
 15 listopada 2009 r. - Kościół św. Krzyża w Warszawie - Koncert muzyki sakralnej; 
 30 listopada 2009 r.– udział w międzynarodowym festiwalu Ziemos sviesa w Wilnie; 
 13 grudnia 2009 r.- oprawa artystyczna mszy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego  

w rocznicę bitwy pod Somosierrą; 
 16 grudzień 2009 r. - Występ kolędowy na opłatku PW; 
 5 stycznia 2010 r. – koncert kolędowy w kościele pw. Dzieciątka Jezus; 
 13-21 lutego 2010 r. - warsztaty szkoleniowe w Ośr. Szkoleniowym PW w Grybowie; 
 22 marca 2010 r. – koncert charytatywny w Warszawie na rzecz fundacji Nyatri; 
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 10-11 kwietnia 2010 r. – udział w międzynarodowym festiwalu Dziugaukim, alleluja  
w Marijampole (Litwa); 

 19 kwietnia 2010 r. – występ na egzaminie licencjackim studentów UMFC w kościele 
OO. Dominikanów; 

 23-24 kwietnia 2010 r. – wspólne warsztaty i koncert z chórem Panumkoris z Danii  
w kościele Najświętszego Zbawiciela; 

 29 kwietnia 2010 r. – recital chóralny z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli; 
 1-3 maja 2010 r. – warsztaty szkoleniowe w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Wildze; 
 23 maja 2010 r. – udział w festiwalu Cantate Domino w kościele WNMP w Warszawie – 

 J. Rutter – Requiem. 
 
Teatr Politechniki Warszawskiej  

Teatr Politechniki Warszawskiej w sezonie 2009/2010 prowadził intensywną działalność 
artystyczną, na co składają się liczne spektakle, występy okolicznościowe i warsztaty 
teatralne. Najważniejszymi wydarzeniami były: 
 Letnie warsztaty teatralne w Zwierzyńcu 2009, pokazy spektakli warsztatowych 

„Operetka” , Gombrowicza i „Lament”, Bizio (sierpień 2009 r.), 
 Jesienne pokazy spektakli „Niedźwiedź” i „Oświadczyny” w Stodole  (wrzesień 2009 r.), 
 Nowy nabór do zespołu teatralnego (październik 2009), 
 Prezentacja spektaklu „Sen Nocy Letniej” z okazji święta uczelni (15,16 listopad 2009 r.), 
 Udział w Festiwalu Artystycznym GAPA 2008 (grudzień 2009 r.) spektakl „Napis” w 

nowej obsadzie, 
 Wigilia teatralna w Stodole  – prezentacja spektaklu „Napis”, 
 Sylwester w Stodole  z udziałem aktorów Teatru PW, 
 Cykl prób do nowych przedstawień „Iwona, księżniczka Burgunda”, „Terroryzm”, 

„Wesele”, „Jubileusz” (styczeń – kwiecień 2010 r.), 
 Zimowe warsztaty teatralne z Teatrem AKT (luty 2010 r.),  
 Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru – prezentacja spektakli „Napis” w Klubie 

Mechanik 18, 30 marca 2010 r. (Wystawa fotografii teatralnych, kostiumów i rekwizytów), 
 Akcja „Politechnika ma Teatr” 5-8 maja 2010 r. (prezentacja 8 spektakli w Klubie 

Wydziału Architektury PW i Klubie Mechanik), 
 Premiera spektakli „Terroryzm”, „Wesele”, „Jubileusz”, „Iwona, księżniczka Burgunda”– 

6,7 maja 2010 r., 
 JUWENALIA ARTYSTYCZNE: prezentacja spektaklu „Iwony, księżniczki Burgunda” 

oraz „Wesela” i promocja PW na Juwenaliach warszawskich w Teatrze Collegium 
Nobillium Akademii Teatralnej – 16-17 maja 2010 r., 

 Udział Teatru PW w miejskich obchodach Nocy Muzeów – 15 maja 2010 r., 
 Prezentacja Teatru PW na stoisku podczas Juwenaliów PW – 15 maja 2010 r., 
 Prezentacja spektaklu „Sen nocy letniej” w Stodole – 10-11 czerwca 2010 r., 
 Letnie warsztaty teatralne w Zwierzyńcu  – lipiec, sierpień 2010 r., 
 Udział w festiwalach studenckich i Festiwalu Filmowym w Zwierzyńcu. 
 
Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” 
Syntetyczna informacja na temat działalności Orkiestry Rozrywkowej PW: 
 1. X. 2009 r. - występ na inauguracji roku akademickiego, 
 16 .X. 2009 r. - koncert dla studentów filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, 
 15.IX .2009 r. - występ podczas obchodów Święta Politechniki, 
 15-16 .XI. 2009 r. - udział w spektaklu „Sen Nocy Letniej“ przygotowanym przez Teatr 

PW, 
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 11. XII. 2009 r. - występ na wieczorze wigilijnym firmy Mercedes-Benz, 
 22. XII. 2009 r. - występ na wieczorze wigilijnym firmy Mostostal, 
 23. I .2010 r. - oprawa muzyczna balu Karnavauli, 
 30 .I .2010 r. - oprawa muzyczna balu KibR, 
 10. II .2010 r. - koncert otwarty, 
 17.II. 2010 r. - koncert z okazji drugiej rocznicy istnienia Top Gear Polska, 
 24. II. 2010 r. - koncert charytatywny w Teatrze Studio, 
 IV. 2010 r. - koncert otwarty, 
 10.V. 2008 - oprawa muzyczna balu połowinkowego Uniwersytetu Medycznego, 
 12. V. 2010 r. - koncert charytatywny w PKiN, konkurs „Ośmiu Wspaniałych“, 
 10.VI. 2010 r. - występ na pięćdziesiątym czwartym koncercie w ramach cyklu „Wielka 

Muzyka w Małej Auli“, zarazem trzeci koncert galowy Orkiestry. Gościem specjalnym 
był pan Janusz Szrom, 

 13.VI. 2010 r. - koncert dla studentów Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, 
 30. VI. 2010 r. - koncert w PKiN dla firmy General Electric, 
 VII. 2010 r. - koncert w Szczawnicy. 
 
 
3.8. SUKCESY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA STUDENTÓW 
 

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce i w sporcie 
otrzymali nastepujacy studenci PW: 
 Michał Dutkiewicz, Piotr Aleksander Guńka, Dariusz Smoleń, Grzegorz Wesela-Bauman 

– z Wydziału Chemicznego,  
 Marcin Meyer, Paweł Segit, Andrzej Taube – z Wydziału Elektroniki i Technik 

Informacyjnych, 
 Piotr Podziemski – z Wydziału Fizyki, 
 Katrzyna Kramek-Romanowska – z Wydziału Inzynierii Chemicznej i Procesowej, 
 Zuzanna Sójka – z Wydziału Inżynierii Środowiska, 
 Karol Opara, Paweł Rzążewski – z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, 
 Łukasz Paweł Sznajder – z Wydziału Mechnicznego Energetyki i Lotnictwa, 
 Juliusz Karolak – z Wydziału Transportu, 
 Anna Krupa – z Wydziału Zarządzania. 
 
Z innych znaczących osiągnięć studentów PW należy wymienić: 

 Nagroda Ministra Infrastruktury za pracę dyplomową inżynierską dla inż. arch. Doroty 
Nagowskiej oraz wyróżnienia Ministra Infrastruktury za prace dyplomowe magisterskie 
dla mgr inż. arch. Weroniki Mazurek oraz mgr inż. arch. Aleksandry Chuchro, studentek 
Wydziału Architektury, 

 Łukasz Gabrych, student I roku magisterskich studiów drugiego stopnia Wydziału 
Zarządzania, zajął III miejsce w dziedzinie Nieruchomości w Konkursie Wiedzy 
Biznesowej – Karierosfera 23.04.2010 r., 

 W II Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe Polskiego Towarzystwa 
Zarządzania Produkcją w Oddziale Warszawskim w roku 2009 laureatami zostali studenci 
Wydziału Zarządzania: 
o I miejsce - Marcin Rafał Abramowicz za pracę dyplomową nt.: Projekt zmian 

organizacyjnych na Wydziale Montażu w fabryce skrzyń biegów EATON TRUCK 
COMPONENTS Sp. z o.o. w Tczewie, promotor: dr inż. Wojciech Żebrowski 
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dwa równorzędne III miejsca uzyskali: 
o Agnieszka Ewa Wielgomas za pracę dyplomową nt.: Analiza procesu produkcyjnego 

Ptasiego Mleczka ze względu na możliwość wdrożenia statystycznej kontroli 
procesu (SPC), promotor: dr inż. Anna Kosieradzka, 

o Paweł Wiśniewski za pracę dyplomową nt.: Projekt organizacji magazynu  
w firmie A NOVO Polska Sp. z o.o. , promotor: dr inż. Anna Kosieradzka 

 nagroda i wyróżnienia OW SARP za najlepszą pracę dyplomową dla Marcina Pajewskiego,          
Grzegorza Kruka i Wojciecha Młynarczyka, studentów Wydziału Architektury, 

 wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko  
i Piotra Zakrzewskiego dla Jana Sukiennika, studenta Wydziału Architektury 

 nagroda TISE za projekt dyplomowy dla Natalii Paszkowskiej, 
 w ramach konkursu Ministra Infrastruktury na prace dyplomowe, doktorskie  

i habilitacyjne w dziedzinach architektury, urbanistyki, gospodarki mieszkaniowej  
i komunalnej nagrodę uzyskała praca magisterska z kierunku budownictwo  
pt. ”Projekt systemu kopuł o konstrukcji aluminiowej jako przekryć zbiorników stalowych 
i żelbetowych” wykonana przez studenta Wydziału Architektury mgr inż. Przemysława 
Michała Sobotem, pod kierunkiem prof. dr inż. Wojciecha Włodarczyka. 

 student Wydziału Elektrycznego Michał Kalbarczyk został laureatem konkursu 
„Warszawa potencjałem innowacji” organizowanego przez m. st. Warszawę  
oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, 

 student Wydziału Elektrycznego Paweł Kowalewski – kierownik zespołu startował  
w  zawodach Aero Designe SAE w 2009 r., zespół zajął 2 miejsce w klasie open, 

 student Tomasz Kasjaniuk otrzymał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na 
najlepszą pracę dyplomową, organizowanym przez Stowarzyszeni Geodetów Polskich, 

 troje studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej: Katarzyna Kramek – 
Romanowska,  Jan Krzysztoforski i Paweł Czajka otrzymało w roku ak. 2009/2010 
stypendium przyznawane przez  Fundusz Stypendialny Fundacji PGNiG im. Ignacego 
Łukasiewicza dla najzdolniejszych studentów wyższych uczelni, studiujących na kierunkach 
technicznych, 

 doktorantka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Martyna Kucharska znalazła się 
w gronie laureatów Scopus-Perspektywy Young Researcher Award (listopad 2009 r.). 
Nagroda została ustanowiona przez wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. oraz Fundację 
Edukacyjną "Perspektywy" dla wybitnych młodych polskich naukowców, którzy legitymują 
się osiągnięciami o dużym oddźwięku międzynarodowym, 

 Koło Naukowe Energetyków z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
zwyciężyło w międzynarodowym konkursie GE Ecomagination Challenge "Make Your 
Campus Greener", 

 studenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, członkowie Koła SAE (Society of 
Automotive Engineering) uczestniczyli w zawodach AeroDesign w USA 30.04-2.05.2010 r. 
Konstrukcja KIWI zajęła 1 miejsce w konkurencjach na najlepszy projekt, osiągi samolotu, 
trzecie miejsce za największy uniesiony ciężar (15 kg) oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji 
ogólnej. Studenci startowali także w klasie Regular, w której otrzymali nagrodę specjalną za 
najbardziej efektowną kraksę, 

 studenci Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, członkowie Koła 
Aerodynamiki Pojazdów uczestniczyli w Shell Eco-marathon 2010 (6-7 maja 2010 r., 
Lausitz Niemcy, organizator: Shell), 

 mgr Anna Krasnosielska, doktorantka Wydziału Matematyki i Technik Informacyjnych, 
otrzymała nagrodę za najlepiej prezentowaną pracę w sesji: Applied Mathematics Session za 
referat pt. On some optimal stopping time problem with a change of the distribution 
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wygłoszony na konferencji 4th International PhD Students and Young Scientists Conference: 
Young Scientists Towards the Challenges of Modern Technology, 21-23.IX.2009 r. i nagrodę 
za referat pt. Problem Elfvinga z rozregulowaniem wygłoszony w ramach konkursu dla 
młodych matematyków, przyznana przez Komitet Organizacyjny Trzydziestej Ósmej 
Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań Matematyki w Zakopanem-Kościelisku, 

 mgr inż. Aleksander Kosicki, student Wydziału Matematyki i Technik Informacyjnych 
otrzymał drugą nagrodę w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowanym przez 
Dolnośląski Oddział PTI za pracę pt. Propozycja dynamicznych ról i programowania 
przez kontrakt dla języka Java (promotor: dr inż. Krzysztof Kaczmarski), 

 mgr Maja Jamiołkowska, studentka Wydziału Matematyki i Technik Informacyjnych 
otrzymała wyróżnienie w XLIII Konkursie na najlepszą pracę studencką z teorii 
prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki za pracę magisterską: Proces bi–Pascala: 
definicja i własności (promotor: prof. dr hab. Jacek Wesołowski), 

 W dniach 6-7 maja 2010 r. studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, 
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Mechaników Pojazdów wzięli udział                   
w zawodach Shell Eco-Marathon na torze Euro Speedway Lausitz w Niemczech. Zespół                
w składzie: Agata Kończuk, Kacper Bierzanowski, Michał Trojgo, Paweł Kuc i Damian 
Walczak, jako jedyna polska ekipa, został sklasyfikowany i zajęł 79 miejsce w kategorii 
prototypów na 153 zgłoszone zespoły. 

 
3.9. BIURO KARIER PW 
 

W roku akademickim 2009/2010 Biuro Karier kontynuowało działalność doradczą, 
edukacyjną i informacyjną w zakresie zawodowej promocji studentów i absolwentów PW. 
Działania Biura Karier obejmowały m.in.: prowadzenie konsultacji i rozmów doradczych ze 
studentami i absolwentami PW, prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów PW 
poszukujących pracy, prowadzenie informatorium, dystrybucję katalogów dotyczących rynku 
pracy, pozyskiwanie i udostępnianie ofert pracy, praktyk i staży (na stronie internetowej, w 
katalogu ofert dostępnym w Biurze), przygotowywanie i rozsyłanie Newslettera BRK do osób 
zarejestrowanych w bazie serwisu informacyjnego oraz organizowanie prezentacji i spotkań 
z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnieniem studentów i absolwentów PW. 

Pozyskiwanie i udostępnianie studentom ofert pracy, staży, praktyk. W okresie od 
września 2009 r. do maja 2010 r. Biuro Karier pozyskało: 

 1582 ofert pracy stałej; 
 280 ofert pracy czasowej; 
 571 ofert praktyk i staży. 

W serwisie Biura Karier znajdują się oferty zarówno z dużych, średnich jak i małych 
przedsiębiorstw. BRK dba o rozwijanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi 
pracodawcami, celem nawiązania stałej, rzetelnej współpracy. Kształtowanie długofalowej 
kooperacji owocuje m.in. ofertami pracy, staży czy praktyk, a także innymi wspólnymi 
projektami. Pracownicy BRK spotkali się między innymi z następującymi pracodawcami: 
Hochtief, Kotra, PriceWaterhouseCoopers, Matrix, PNB Paribas, Mostostal, Vattenfall, Netia, 
Gemius, SII, Grupa Żywiec. 

Prezentacje firm jako potencjalnych pracodawców dla studentów i absolwentów PW. 
Prezentacje pracodawców umożliwiają studentom zapoznanie się z aktualną sytuacją na rynku 
pracy, zaznajomienie się z technikami rekrutacyjnymi, wymaganiami oraz możliwościami 
zatrudnienia. Pracodawcy mają możliwość zaprezentowania swojej oferty, mogą wzbudzić 
zainteresowanie swoją firmą, co w przyszłości może bezpośrednio skutkować pozyskaniem 
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studenta PW jako przyszłego pracownika. Prezentacje te cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem studentów.   

Od września 2009 r. do czerwca 2010 r. miały miejsce następujące prezentacje firm, z 
których kilka organizowanych było we współpracy ze Stowarzyszeniem Studentów BEST: 
 PNB Paribas (1611.2009 r.) 
 Hochtief (03.12.2009 r.) 
 Deloitte (03.03.2010 r.) 
 Vattenfall (10.03.2010 r.) 
 Polimex Mostostal (19. 03. 2010 r,) 
 Klima-Therm S.A. (13.04.2010 r.) 
 Sygnity (14.04.2010 r.) 
 Passus (15.04.2010 r.) 
 Vattenfall (22.04.2010 r. i 26.05.2010 r.).  

W spotkaniach tych wzięło udział ponad 350 studentów i absolwentów Uczelni.  
 Baza danych studentów i absolwentów PW. W okresie sprawozdawczym w bazie Biura 
Karier zarejestrowało się ponad 400 student i absolwentów Politechniki Warszawskiej. Liczba 
aktywnych użytkowników, korzystających obecnie z usług BRK wynosi prawie 7000.  Strona 
internetowa Biura (baza ofert pracy) jest ogólnodostępna, dlatego liczba aktywnych 
użytkowników oferty Biura jest większa. 

Studenci i absolwenci PW zarejestrowani w bazie BRK otrzymują co tydzień Newsletter 
z najświeższymi ofertami pracy, staży, praktyk oraz z aktualnościami z rynku pracy  

Prowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego. W ramach działalności Biura 
studenci oraz absolwenci mogą korzystać z konsultacji indywidualnych, które obejmują: 
a) pogłębiony wywiad, doprowadzenie do samopoznania i akceptacji, uświadomienie 

dotychczasowych osiągnięć i doświadczeń, swoich mocnych i słabych stron 
b) poznanie i zdefiniowanie predyspozycji zawodowych (na podstawie kwestionariusza 

„Moja kariera”, „Zainteresowań zawodowych”, autotestu „Zainteresowań i preferencji 
zawodowych”), co prowadzi do stopniowego kształtowania ścieżki kariery zawodowej 

c) zapoznanie z technikami i metodami poszukiwania zatrudnienia 
d) uzyskanie wskazówek dotyczących przygotowania dokumentów aplikacyjnych (np. CV, 

List motywacyjny) 
e) przygotowanie do odbycia rozmów kwalifikacyjnych. 
Rozmowy doradcze, prowadzone są przez doświadczonego psychologa, operującego 
profesjonalnymi metodami pracy z klientem.  

W roku akademickim 2009/2010 z konsultacji skorzystało 205 studentów/absolwentów.  
Od marca 2009 r. konsultacje w BRK zostały wzbogacone o następujące pozycje, 
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
(Program Operacyjny Kapitał Ludzki): 
 specjalistyczne testy psychologiczne - mające na celu precyzyjne określenie predyspozycji 

zawodowych studentów. Testy te badają osobowość oraz inteligencję. W okresie od 
września odbyło się 10 edycji testów, w których wzięło udział 55 studentów.  

 konsultacje z prawnikiem – mające na celu zwiększenie świadomości studentów z zakresu 
prawa pracy oraz procedur zakładania działalności gospodarczej, od września 2009 roku 
odbyło się 10 spotkań, z których skorzystało 40 studentów. 

 konsultacje z anglistą dokumentów aplikacyjnych – mające na celu zapoznanie studentów 
ze sposobami tworzenia dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim oraz konsultację 
dokumentów stworzonych przez studentów. W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 
konsultacji, z których skorzystało ponad 50 studentów. 
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Specjalistyczne konsultacje będą prowadzone cyklicznie przez Biuro, w okresie 
przewidzianym w projekcie. 

Organizowanie warsztatów w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do 
wejścia na rynek pracy. Biuro Karier organizuje warsztaty dla studentów i absolwentów 
prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów ze STER-u (trenerzy wewnętrzni SSPW), 
absolwentów Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz trenerów firmy IT 
Connect Sp. z o.o.  
W okresie od września 2009 r. do końca maja 2010 r. odbyło się 31 warsztatów, 
poruszających następujące tematy: 

 Komunikacja interpersonalna 
 Autoprezentacja  
 Zarządzanie czasem  
 Rekrutacja  
 Negocjacje  
 Metody poszukiwania rozwiązań 
 Kreatywność 
 Coaching 
 Argumentacja 
 Asertywność 
 Radzenie sobie ze stresem 
Łączny czas wymienionych warsztatów przekroczył 250 godzin zegarowych, a liczba 

uczestników ponad 350. W okresie sprawozdawczym przewiduje się jeszcze co najmniej 8 
warsztatów. Biuro Karier otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) na organizację 
tego typu warsztatów. Trzy z nich prowadzone były jednak poza projektem i skierowane 
przede wszystkim do absolwentów Politechniki. Wsparciem ze strony Biura Karier zostali 
objęci także studenci i absolwenci Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych PW w Płocku – 
na czerwiec zaplanowano warsztat „Skuteczny szef, czyli trening umiejętności 
menedżerskich”.  

Program operacyjny Kapitał Ludzki. Biuro Karier rozpoczęło realizację zadania 
"Wsparcie i rozwój Biura Karier Politechniki Warszawskiej" w ramach "Programu 
Rozwojowego Politechniki Warszawskiej". Działania Biura w ramach projektu to m.in.: 
promocja Biura Karier PW, organizacja warsztatów i konsultacji specjalistycznych dla 
studentów, zakup materiałów edukacyjnych dla studentów i pracowników Biura, podniesienie 
kompetencji pracowników Biura oraz poszerzenie zakresu działań Biura. 

Targi Pracy. Biuro wzięło udział w następujących wydarzeniach, dających możliwość 
zaprezentowania oferty wystawcom (pracodawcom), a także studentom: 
 Targi pracy i praktyk dla Elektroników i Informatyków (19.10.2009 r. i 8.03.2010 r.) 

Podczas Targów w Biurze Karier zarejestrowało się 150 studentów i absolwentów PW. 
 XVII Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Warszawskiej (23-24.03.2010 r.). Podczas 

Targów w Biurze Karier zarejestrowało się 200 studentów i absolwentów PW.  
 Dodatkowo studenci oraz absolwenci mogli sprawdzić poprawność dokumentów 

aplikacyjnych w ramach „Kącika doradców zawodowych”, organizowanego przez Biuro. 
 IV edycja Akademickie Targi Pracy – JOBBING (1.03.2010 r.). Jest to przedsięwzięcie 

organizowane przez 15 biur karier warszawskich uczelni. Udział w ATP JOBBING czyni 
Biuro Karier PW jednym z organizatorów rozpoznawanego już i cieszącego się 
popularnością wśród studentów i pracodawców przedsięwzięcia. Osobom odwiedzającym 
targi doradca zawodowy Biura Karier udzielał porad i wsparcia w zakresie poszukiwania 
pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych. 
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Konferencje. W okresie sprawozdawczym pracownicy Biura wzięli czynny udział w 
następujących spotkaniach: 
 Rola Akademickich Biur Karier w kształceniu dla innowacyjnej gospodarki -  prezentacja 

Zofii Kraszewskiej o projekcie realizowanym przez Biuro Karier „Wsparcie i rozwój 
Biura Karier Politechniki Warszawskiej”; 

 Salon Maturzystów 2009 (09.2010 r.) – prezentacja Ewy Kluczek, związana z hasłem 
przewodnim konferencji - studiować, czy pracować?; 

 Konferencja Programowa „Kształcenie dla potrzeb biznesu”, Salon „Studia po Dyplomie” 
(06.2010 r.) – prezentacja Ewy Kluczek, dotycząca rodzajów wsparcia studentów i 
absolwentów Uczelni wchodzących na rynek pracy. 

Pracownicy Biura uczestniczyli też w następujących konferencjach: 
 XII Konferencja Biur Karier – „Współpraca Akademickich Biur Karier droga rozwoju” 

(02.2010 r.) 
 Analiza zarządzania wiedzą przez instytucje rynku pracy w perspektywie zmiany 

gospodarczej (02.2010 r.) 
 Trendy gospodarcze, a mazowiecki rynek pracy (04.2010 r.) 
 „Partnerstwo uczelni i pracodawców w praktyce” (05.2010 r.) 
 
Partnerzy Biura Karier PW.  
1) Stowarzyszenie na rzecz Akademickich Biur Karier. Jednym z celów Stowarzyszenia jest 

promocja idei biur karier wśród partnerów rynku pracy i w środowisku akademickim. 
Dodatkowo współpraca z biurami karier innych warszawskich uczelni jest dobrą okazją na 
wymianę zawodowych doświadczeń i podnoszenie jakości usług świadczonych przez biuro. 

2) Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej. Współpraca pomiędzy Biurami 
oparta jest na wzajemnej wymianie informacji, a także na uczestnictwie przedstawicieli BRK 
w Targach Edukacyjnych, promujących ofertę PW wśród kandydatów na studia. W okresie 
sprawozdawczym pracownicy Biura Karier wzięli udział w następujących wydarzeniach: 
Kielecki Salon Maturzystów PERSPEKTYWY (09.2009 r.), Targi Edukacyjne w Krakowie 
(03.2010 r.), Targi Edukacyjne AKADEMIA w Gdańsku (03.2010 r.). 

3) RadioAktywne i BRK są współtwórcami audycji „Pasmo Sukcesu”. Ideą audycji jest 
prezentacja profili firm-pracodawców studentom PW oraz zaznajomienie ich z tematyką 
rynku pracy. W roku sprawozdawczym następujące firmy wzięły udział w tej audycji: SII, 
PricewaterhouseCoopers, Cyfrowy Polsat, Gemius SA, Sodexo Polska. 

4) Stowarzyszenie Studentów BEST. Biuro Karier aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem 
Studentów BEST przede wszystkim przy organizacji i promocji takich wydarzeń, jak 
Spotkania z Pracodawcą i Inżynierskie Targi Pracy. Jednostki wspierają się również w 
działaniach opartych na promocji wydarzeń organizowanych przez Biuro lub BEST.  

5) Serwisy informacyjne. Aby dotrzeć do jak największej liczby studentów i absolwentów 
PW oraz zaznajomić ich z ofertą, Biuro współpracuje z portalem Polibuda.info. 
Informacje o projektach BRK pojawiają się także na stronach wydziałowych samorządów 
studenckich, na stronie głównej PW oraz na portalach społecznościowych, typu Facebook. 

 


