
POLITECHNIKA  WARSZAWSKA 

FILIA W  PŁOCKU 

Decyzja nr 24/2021 

Prorektora Politechniki Warszawskiej 

ds. Filii w Płocku 

z dnia 22 października 2021 r. 

w sprawie powołania komisji ds. wyłonienia kandydatów do otrzymywania stypendiów 

Prezydenta Miasta Płocka z programu „Grant na start” 

 

Na podstawie § 4 załącznika do zarządzenia Nr 2451/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 

czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia programu „Grant na start” w roku akademickim 

2021/2022 postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Powołuje się komisję ds. wyłonienia kandydatów do otrzymania stypendiów Prezydenta 

Miasta Płocka z programu „Grant na start” na rok akademicki 2021/2022, zwaną dalej 

„komisją” w składzie: 

1) dr inż. Cezary Wiśniewski – przewodniczący komisji, 

2) dr Barbara Felic, 

3) mgr Dorota Chudzicka, 

4) mgr Agnieszka Głodkowska-Wojtalewicz. 

 

§ 2 

1. Stypendia przyznawane są dwóm studentom I roku studiów I stopnia na Wydziale 

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz dwóm studentom I roku studiów I stopnia 

w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, którzy uzyskali najwyższe wyniki  

w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia prowadzone w każdej z ww. jednostek  

w roku akademickim 2021/2022. 

2. W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilka osób komisja bierze pod 

uwagę inne udokumentowane osiągnięcia, np. wyniki uzyskane w olimpiadach, 

konkursach. 

3. Liczba proponowanych kandydatur z każdej z jednostek podstawowych może być 

większa niż liczba dostępnych w jednostce stypendiów. 

4. Z posiedzenia komisji przewodniczący sporządza pisemny protokół, zawierający listę 

proponowanych stypendystów oraz wynik punktowy postepowania kwalifikacyjnego na 

studia. 

5. Protokół z posiedzenia komisji jest przedstawiany Prorektorowi Politechniki 

Warszawskiej ds. Filii w Płocku, który ostatecznie podejmuje decyzję o przyznaniu lub 

odmowie przyznania stypendium każdemu z kandydatów. 

6. O wynikach konkursu studenci są powiadomieni indywidualnie przez przewodniczącego 

komisji. 

7. Warunkiem wypłacenia stypendium jest podpisanie przez studenta umowy z Politechniką 

Warszawską Filią w Płocku, w której zawarte jest zobowiązanie studenta do 

przeznaczenia środków finansowych na cele wskazane w konkursie oraz do 

przedstawienia we wskazanym terminie dokumentów finansowych dokumentujących 

poniesione wydatki. Dokumentami, o których mowa są wystawione na studenta: faktura, 

rachunek. Wydatki związane z wyjazdami dokumentowane są biletami. 

 

 

 



§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 Prorektor Politechniki Warszawskiej 

 
dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni 

 

 


