
 

Regulamin stypendium naukowego  im. Haliny i Stefana Krzemińskich  

dla wybitnych studentów Wydziału Inżynierii Środowiska PW 

 

Preambuła 

Stypendium im. Haliny i Stefana Krzemińskich zostało ufundowane zapisem w testamencie 

na rzecz studentów wydziału Inżynierii Środowiska. Stypendium jest przeznaczone dla 

wybitnych studentów Wydziału Inżynierii Środowiska, którzy zgodnie z wolą Fundatorów 

przyczyniają się do rozwoju nauki w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. 

 

 

§ 1. Stypendium 

1. Stypendium im. Haliny i Stefana Krzemińskich jest stypendium przyznawanym za 

wybitne osiągnięcia. 

2. Stypendium przyznawane jest na wniosek, który podlega rozpatrzeniu przez Kapitułę 

Stypendium. 

3. Stypendium może być przyznane studentowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na 

pierwszym i drugim stopniu na wszystkich kierunkach, który zaliczył co najmniej jeden 

rok akademicki na Wydziale Inżynierii Środowiska. 

4. Warunkiem uzyskania stypendium jest: 

a. zaliczenie co najmniej dwóch semestrów studiów pierwszego lub drugiego stopnia na 

Wydziale Inżynierii Środowiska PW, 

b. uzyskanie nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej w poprzednim roku 

akademickim liczby punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodnej z planem studiów 

c. uzyskanie nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej w poprzednim roku 

akademickim średniej ocen liczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 

zgodnie z zasadami jak dla stypendium rektora w danym roku nie mniejszej niż 4.25.  

5. Ponadto student ubiegający się o stypendium powinien spełnić przynajmniej jeden z 

poniższych warunków:: 

a. uzyskać w poprzednim roku akademickim wysokie osiągnięcia naukowe, takie jak: 

i. autorstwo lub współautorstwo artykułu w czasopismach z listy MNiSW,  

ii.  autorstwo lub współautorstwo recenzowanego artykułu prezentowanego na 

międzynarodowej konferencji naukowej (prezentowanego w formie prezentacji lub 

posteru) 

iii.  udział w zespole realizującym grant naukowy na WIŚ 



 

iv. udział w zespole badawczym realizującym projekt badawczy na WIŚ 

v. inne osiągnięcia naukowe, o dużym znaczeniu dla Wydziału. 

b. wykazać się w poprzednim roku akademickim działalnością na rzecz wydziału, taką 

jak: 

i. czynny udział w promocji wydziału 

ii.  czynny udział w pracach kół naukowych związany ze zrealizowaniem prac 

badawczych bądź promocyjnych 

iii.  uczestnictwo w zrealizowanych projektach edukacyjno-dydaktycznych 

dotyczących rozpowszechniania problematyki inżynierii i ochrony środowiska 

iv. inne osiągnięcia o dużym znaczeniu dla Wydziału 

6. Dodatkowym czynnikiem, który będzie mógł być brany pod uwagę przez Kapitułę 

rozpatrującą wnioski stypendialne jest spełnianie wymogów otrzymywania stypendium 

socjalnego zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie FPMSiD PW w danym roku 

akademickim. 

 

§ 2. Tryb wyłaniania 

1. Wnioski o przyznanie stypendium w danym roku akademickim, wypełnione zgodnie z 

załączonym wzorem, należy składać w dziekanacie do 31 października. 

2. Wnioski są rozpatrywane przez Kapitułę Stypendium z uwzględnieniem zasad opisanych 

w paragrafie 1. 

3. Kapituła rozpatruje wnioski w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia. 

4. W danym roku akademickim może zostać przyznane jedno stypendium. 

5. W uzasadnionych przypadkach, gdy Kapituła stwierdzi równoważność dwóch lub więcej 

wniosków, możliwe jest zarekomendowanie Dziekanowi Wydziału przyznanie w danym 

roku większej liczby stypendiów. 

6. Po rozpatrzeniu wniosków, Kapituła przygotowuje decyzje stypendialne, które 

przekazywane są wnioskodawcom. 

7. Od decyzji Kapituły przysługuje odwołane do Dziekana, złożone w formie pisemnej w 

ciągu 14 dni od daty publikacji decyzji. 

8. Dziekan udziela odpowiedzi pisemnej na odwołanie od decyzji Kapituły w ciągu 21 dni 

od złożenia odwołania. 

 

§ 3. Kapituła Stypendium 

1. Kapituła Stypendium powoływana jest zarządzeniem Dziekana na kadencję. 



 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

a. prodziekan do spraw studenckich 

b. przedstawiciel samorządu studenckiego na wydziale 

c. jeden przedstawiciel spośród profesorów i adiunktów pracujących na wydziale. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest prodziekan ds. studenckich. 

3. Obrady Kapituły są protokołowane. 

 

§ 4. Wysokość i tryb wypłacania stypendium 

1. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki. 

2. Stypendium może być wypłacane w formie jednorazowej nagrody pieniężnej lub 10 

comiesięcznych wypłat. 

2. Stypendium wypłacane jest ze środków zapisanych w testamencie przez Państwa Halinę i  

Stefana Krzemińskich. Wysokość stypendium wypłacana w danym roku nie powinna być 

większa niż wielkość rocznego przyrostu od złożonego w banku kapitału. 

3. Wysokość stypendium ustalana jest każdorazowo przez Dziekana. Dziekan ustalając 

wysokość stypendium w danym roku akademickim bierze pod uwagę punkt 4. 

  

§ 5. Przepisy końcowe 

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają decyzji Dziekana 

WIŚ. 

2. Instancją odwoławczą od decyzji Kapituły jest Dziekan WIŚ. 

3. Regulamin jest wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału i wszelkie zmiany w nim mogą 

zostać wprowadzone nową uchwałą Rady Wydziału. 

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu uchwalenia przez Radę Wydziału. 

 
 


