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SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA  

2021/2022 

 

Politechnika Warszawska oferuje możliwość studiowania w dwóch ośrodkach: w Warszawie i w PW Filia w Płocku. 

W uczelni funkcjonuje dziewiętnaście wydziałów i jedno kolegium. Uczelnia prowadzi studia na kierunkach 

zarówno technicznych jak i nietechnicznych. Na większości kierunków prowadzone są studia o profilu 

ogólnoakademickim. Na jednym kierunku na studiach niestacjonarnych są prowadzone studia o profilu 

praktycznym, na których ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia praktyczne i warsztatowe 

prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe uzyskane poza uczelnią.  

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości 

uzyskane w polskim lub zagranicznym systemie edukacyjnym. Studia niestacjonarne trwają, w zależności od 

kierunku studiów, od 6 do 9 semestrów. Kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera (kierunki techniczne) 

lub licencjata (kierunki nietechniczne). Ukończenie kształcenia na tym poziomie pozwala kontynuować naukę na 

studiach drugiego stopnia.  

Kształcenie w Politechnice Warszawskiej jest prowadzone w ramach kierunków studiów. Na niektórych z nich, 

po określonym czasie studiowania, możliwy jest wybór specjalności. Wiąże się to ze studiowaniem według 

zróżnicowanych programów kształcenia dla różnych grup studentów. Przy kilku specjalnościach do wyboru, 

niektóre z nich mogą nie zostać uruchomione, jeżeli liczba zgłoszonych studentów będzie zbyt mała.  

Studia niestacjonarne są elastyczną formą kształcenia dostosowaną, w zasadzie, do potrzeb i możliwości osób 

czynnych zawodowo. Zajęcia odbywają się w terminach umożliwiających udział w studiach osobom pracującym. 

Wymagają one mniejszej czasowo obecności na uczelni niż studia stacjonarne, przy zachowaniu równoważności 

wykształcenia i dyplomów. Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość opłaty ustala Rektor Politechniki 

Warszawskiej.  

Uczelnia prowadzi studia niestacjonarne jako: 

• studia w trybie zaocznym zjazdowym, 

• studia w trybie zaocznym na odległość (przez Internet). 

Studia w trybie zaocznym organizowane są w formie zjazdów trwających od piątku do niedzieli lub w formie przez 

Internet – czynnego udziału w zajęciach prowadzonych przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, 

konsultacjach z wykładowcami oraz okresowo – uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych na terenie uczelni.  

Zasady, harmonogram działań i procedury związane z przyjęciem na studia niestacjonarne prowadzone przez 

Internet przedstawione są na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia na Odległość PW: 

https://www.okno.pw.edu.pl/. 

O przyjęcie na studia w Politechnice Warszawskiej, na opisywanych poniżej zasadach, mogą ubiegać się tylko 

obywatele polscy. Cudzoziemcy, w sprawie rekrutacji, powinni kontaktować się z Centrum Współpracy 

Międzynarodowej (Gmach Główny PW, pok. 233, https://www.cwm.pw.edu.pl/). 

Dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 

2021/2022, zorganizowane będą zapisy na: 

• kierunki studiów prowadzonych w Warszawie,  

• kierunki studiów prowadzonych w PW Filii w Płocku. 

 

UWAGA: 

Kandydat na studia, który jest aktualnie studentem lub absolwentem określonego wydziału, kierunku, stopnia, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_drugiego_stopnia
https://www.okno.pw.edu.pl/
https://www.okno.pw.edu.pl/
https://www.cwm.pw.edu.pl/
https://www.cwm.pw.edu.pl/
https://www.cwm.pw.edu.pl/
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profilu i formy studiów Politechniki Warszawskiej, nie może zostać przyjęty na ten sam stopień, wydział, kierunek, 

profil i formę studiów (art. 156 § 1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). 

Aby zostać przyjętym w poczet studentów studiów niestacjonarnych należy spełnić następujące warunki: 

1. Zarejestrować się internetowo jako kandydat na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej. 

2. Dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. 

3. W przypadku uruchomienia procedury kwalifikacyjnej - przejść ją z wynikiem pozytywnym. 

4. Odebrać informację o wpisie na listę studentów. 

5. Złożyć ślubowanie studenckie. 

 

Zapisy – rejestracja kandydatów 

 

Osoby zamierzające podjąć studia w Politechnice Warszawskiej rejestrują się w systemie internetowym na 

stronie https://www.zapisy.pw.edu.pl/ w podanych terminach zapisów. Pełna procedura zapisów obowiązuje 

wszystkich kandydatów, także tych, którzy w przeszłości kandydowali już na studia lub byli studentami 

Politechniki Warszawskiej. 

Terminy rejestracji kandydatów różnią się w zależności od planowanego miejsca studiowania oraz kierunku 

wybranych studiów.  

Terminy rejestracji (zapisów) na studia niestacjonarne:  

• kandydaci na kierunki studiów prowadzonych w Warszawie - od 3 do 27 sierpnia 2021 r. (semestr 

zimowy), od 11 stycznia do 28 stycznia 2022 r. (semestr letni), 

• kandydaci na kierunki studiów prowadzonych w PW Filia w Płocku – od 3 sierpnia do 13 września 2021 

r. 

Po otwarciu portalu zapisów, kandydat wybiera właściwą ścieżkę dalszego postępowania i działa zgodnie ze 

wskazówkami podanymi na stronie rejestracyjnej. Kandydaci na studia niestacjonarne, w ramach jednej 

rejestracji, mają możliwość wyboru w formularzu rejestracyjnym tylko jednego kierunku studiów.  

Zwraca się uwagę na bezwzględną konieczność dokładnego zapoznania się z zasadami rekrutacji przed 

dokonaniem rejestracji. Kandydat, przed rozpoczęciem zapisu, potwierdza przyjęcie tych zasad do wiadomości. 

Jest to ważne oświadczenie prawne. Nieznajomość lub niezrozumienie zasad nie może być podstawą wniosku 

o zmianę decyzji rekrutacyjnej.  

Uczelnia zbiera i przetwarza do celów rekrutacyjnych tylko te dane osobowe, które są wymagane przez prawo, 

i których brak uniemożliwia przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. 

Po wprowadzeniu danych osobowych należy wybrać rodzaj świadectwa: matura polska nowa, matura polska 

stara (matura wydana przez szkołę, a nie OKE), dyplom IB, dyplom EB, świadectwo zagraniczne. Niezbędne jest 

również staranne sprawdzenie prawidłowości wprowadzenia swojego numeru PESEL. Błąd w tym numerze 

spowoduje brak możliwości uwzględnienia zgłoszenia kandydata w procesie kwalifikacji. Bardzo pomocne 

w dalszych kontaktach jest podanie także adresu e-mail i numeru telefonu. Numer telefonu będzie 

wykorzystywany jedynie w sytuacjach absolutnie koniecznych ze względu na interes kandydata. 

Rejestracja kończy się podaniem własnego hasła dostępu. Hasło to trzeba koniecznie sobie zapisać, gdyż będzie 

ono potrzebne zarówno w dalszym ciągu akcji przyjęć jak również, po przyjęciu na studia, do kontaktu 

z Uczelnianym Systemem Obsługi Studiów (USOS). 

Po wysłaniu formularza rejestracyjnego stanowiącego podanie o przyjęcie na studia, system wygeneruje dla 

danego zgłoszenia numer kandydata i jednocześnie założy Indywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) w systemie 

REKRUTACJA. 

Od tej chwili kandydat ma obowiązek, po połączeniu się z portalem ZAPISY przez podanie swojego numeru i hasła 

dostępu, jak najczęstszego monitorowania swojego IKR. Strona tego konta, mająca system zakładek 

tematycznych, umożliwia czytanie bieżących komunikatów rekrutacyjnych przeznaczonych dla kandydata, 

https://www.zapisy.pw.edu.pl/
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korektę danych wprowadzonych podczas rejestracji i załadowanie pliku ze zdjęciem cyfrowym. Wprowadzanie 

i zmiany danych na IKR można dokonywać do ostatniego dnia zapisów. 

W zależności od liczby kandydatów zarejestrowanych w bazie rekrutacyjnej Wydziałowe Komisji Rekrutacyjne 

mogą podjąć decyzje o przedłużeniu terminów zapisów (rejestracji kandydatów). 

 
Opłata rekrutacyjna 

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia są zobowiązane do wniesienia opłaty za postępowanie 

rekrutacyjne, ustalonej przez ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego, w wysokości 85 zł.  

Opłatę wnosi się na indywidualny numer bankowego konta rekrutacyjnego, różny dla każdego zgłoszenia (każdej 

rejestracji). Numer konta jest podawany przez system w komunikacie IKR po zakończeniu procedury 

rejestracyjnej. W treści przelewu należy podać numer kandydata i jego nazwisko. 

To konto bankowe służy wyłącznie do wnoszenia opłat rekrutacyjnych i zostanie zamknięte po zakończeniu akcji 

przyjęć. Nie należy używać go do wnoszenia opłat z innego tytułu, za legitymację, dodatkowe opłaty, czesne itp.  

Zaksięgowanie przez Politechnikę opłaty jest traktowane przez system rejestracji jako potwierdzenie zgłoszenia. 

Terminowe jej wpłynięcie jest więc zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury. Wpłaty 

powinny być dokonane w terminie zapisów, w sposób zapewniający ich zaksięgowanie najpóźniej drugiego dnia 

po zakończeniu zapisów na dane studia. Opłaty nie są księgowane w poniedziałki. Zbyt późne dokonanie wpłaty 

lub dokonanie wpłaty na niewłaściwy numer konta uniemożliwi wprowadzenie do komputerowego systemu 

kwalifikacyjnego danych kandydata i tym samym nieodwołalnie wykluczy jego udział w procedurze przyjęć na 

studia. 

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kandydat aplikował na kierunek 

studiów, który nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych kandydatów.  Wnioski o zwrot 

opłaty będą przyjmowane do 30 listopada roku rejestracji. 

Podanie o zwrot dokonanej opłaty rekrutacyjnej należy dostarczyć osobiście do Biura ds. Przyjęć na Studia lub, 

na odpowiedzialność wysyłającego, przesłać za pośrednictwem poczty czy też w formie elektronicznej na adres: 

rekrutacja.bps@pw.edu.pl. W piśmie należy podać przyczynę zwrotu wpłaty wraz z numerem kandydata i 

numerem rachunku bankowego, na który trzeba dokonać zwrotu oraz załączyć potwierdzenie dokonania 

płatności.  

 
Załączenie pliku ze zdjęciem cyfrowym 

Kandydaci zobowiązani są do załączenia na swoim IKR zdjęcia cyfrowego przeznaczonego do Elektronicznej 

Legitymacji Studenckiej. Zdjęcie, w postaci pliku JPG, musi być kolorowe i koniecznie spełniać wymagania zdjęcia 

do dowodu osobistego. Powinno mieć rozmiary nie mniejsze niż 300 x 375 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku ze 

zdjęciem to 250 kilobajtów. Zdjęcie cyfrowe powinno być odpowiednikiem zdjęcia tradycyjnego, które należy 

złożyć wraz z wymaganymi dokumentami. Plik ze zdjęciem można dołączać przez cały czas trwania rejestracji. 

Brak przekazanej w terminie fotografii lub załączenie niewłaściwej spowoduje opóźnienie w wydaniu legitymacji 

studenckiej, która uprawnia m.in. do zniżek w komunikacji miejskiej.  

 

Składanie dokumentów  

Kandydaci na studia niestacjonarne, po zarejestrowaniu się i wniesieniu opłaty, przekazują wymagane 

dokumenty w miejscach i terminach określonych przez Wydział prowadzący dany kierunek studiów - nie później 

niż w ostatnim dniu rejestracji.   

Spis wymaganych dokumentów:  

• oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz z kserokopią, 

• dokument tożsamości (do wglądu), 

• 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych 

mailto:rekrutacja.bps@pw.edu.pl
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o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem, 

• dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu 

dokonanej wpłaty). 

Kwalifikacja na studia niestacjonarne  

Procedurę kwalifikacyjną przeprowadzają i odpowiednie decyzje podejmują: 

• Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR),  

• Komisja Rekrutacyjna Kolegium (KRK) - dla aplikujących do Kolegium Nauk Ekonomicznych 

i Społecznych, PW Filia w Płocku. 

Przy przyjęciach na studia niestacjonarne na ogół nie stosuje się procedury kwalifikacyjnej (konkursowej) – 

przyjmowani są na studia wszyscy zgłaszający się kandydaci, uprawnieni do podjęcia studiów wyższych 

i spełniający wymogi formalne. Gdyby jednak liczba kandydatów na studia na danym kierunku przekroczyła liczbę 

dostępnych miejsc, może zostać uruchomiona procedura kwalifikacyjna, identyczna jak przy przyjęciach na 

studia stacjonarne.  

Ewentualna decyzja o uruchomieniu procedury kwalifikacyjnej, dla danego kierunku studiów, zostanie ogłoszona 

po zakończeniu rejestracji kandydatów (początek września 2021 r. – semestr zimowy, początek lutego 2022 r. – 

semestr letni). 

UWAGA: 

Jeżeli wydział planuje uruchomienie procedury kwalifikacyjnej, a kandydat chciałby skorzystać z możliwości 

uznania ocen z dyplomu technika lub punktów za certyfikat poświadczający znajomość języka obcego na 

poziomie B2 to zaleca się, przy składaniu dokumentów, okazanie oryginałów dokumentów i złożenie ich 

kserokopii.   

Informacje o przyjęciu na studia będą przekazywane przez Indywidualne Konta Rekrutacyjne (IKR) w terminach 

zależnych od decyzji odpowiednich Wydziałów: 

➢ dla kierunków, dla których okres rejestracji został zakończony 27.08 – początek września 2021 r., 

➢ dla kierunków studiów prowadzonych w Płocku, dla których okres rejestracji został zakończony 13.09 – 

połowa września 2021 r., 

➢ dla kierunków, dla których okres rejestracji został zakończony 27.08, ale została uruchomiona procedura 

kwalifikacyjna – ok. 10 września 2021 r., 

➢ dla kierunków, dla których okres rejestracji został zakończony 28.01.2022 r. – początek lutego 2022 r. 

➢ dla kierunków, dla których okres rejestracji został przedłużony, po zakończeniu okresu rejestracji.    

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może również podjęć decyzję o nieuruchomieniu studiów z uwagi na zbyt 

małą liczbę kandydatów. Osoby, które zarejestrowały się jako kandydaci na nieuruchomione studia, mogą 

wybrać inny kierunek studiów, na który jeszcze trwają zapisy, bez powtórnego wnoszenia opłaty rekrutacyjnej 

lub uzyskać zwrot tej opłaty, po złożeniu w Biurze ds. Przyjęć na Studia odpowiedniego wniosku wraz z dowodem 

wpłaty. Przeniesienie opłaty rekrutacyjnej wymaga wniosku przesłanego do Biura ds. Przyjęć na Studia. 

Kandydaci nieprzyjęci na studia w wyniku postępowania kwalifikacyjnego mogą zapisać się (dokonać pełnej 

powtórnej rejestracji z wniesieniem nowej opłaty) na studia niestacjonarne na kierunkach, na których pozostały 

wolne miejsca i zostały przedłużone zapisy.  

Szczegółowe dane kontaktowe poszczególnych WKR i KRK znajdują się na wydziałowych stronach internetowych. 

 
Opłaty za studia niestacjonarne  

Studia w formie niestacjonarnej są odpłatne. Wysokości opłat dla poszczególnych kierunków i rodzajów studiów, 

obowiązujące w kolejnym roku akademickim, ustalane są decyzją Rektora Politechniki. Zostaną one podane na 
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stronie internetowej PW. Opłaty te należy wnosić na indywidualne konto bankowe przydzielone kandydatowi po 

przyjęciu na studia i rejestracji w systemie informatycznym uczelni (USOS).   

Indywidualny numer konta bankowego studenta, wygenerowany po przyjęciu na studia, jest różny od konta 

bankowego przeznaczonego do wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez kandydata. 

Opłatę za pierwszy semestr studiów należy wnieść przed początkiem roku akademickiego.  

 

Składanie orzeczeń lekarskich 

Badania lekarskie powinny być wykonane w placówkach upoważnionych do przeprowadzenia badań z zakresu 

medycyny pracy. Wykazy placówek są podawane na stronach Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. Badania 

ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitów, 

są bezpłatne. Osoby przyjęte na studia będą mogły pobrać skierowania na badania z systemu rekrutacyjnego. 

Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć 

w dziekanacie wydziału (sekretariacie Kolegium), na który kandydat został przyjęty, przed rozpoczęciem zajęć. 

Zaleca się jak najwcześniejsze wykonanie badań ze względu na możliwość wyczerpania, ustalonego przez władze 

samorządowe, limitu bezpłatnych przyjęć w poszczególnych przychodniach. Uczelnia nie ma wpływu na 

wyznaczone limity, a koszt badań wykonanych poza przyznanym limitem ponosi kandydat. 

Immatrykulacja studentów 

Kandydat na studia, który został wpisany na listę studentów, uzyska prawa studenckie (zostanie przyjęty w poczet 

studentów uczelni) po złożeniu ślubowania akademickiego (immatrykulacji). Immatrykulacja dla studentów 

studiów niestacjonarnych odbywa się w trybie i terminie określonym przez Wydział prowadzący studia.  

 
Decyzje o nieprzyjęciu na studia 

Decyzje o odmowie przyjęcia na studia będą dostępne do pobrania poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne 

(IKR) po zakończeniu akcji przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do 

Rektora Politechniki Warszawskiej w terminie 14 dni od daty pobrania decyzji z systemu rekrutacyjnego. 

Rezygnacja z podjęcia studiów  

Z uwagi na różny tryb postepowania w zależności od momentu zgłoszenia rezygnacji, należy kontaktować się 

z Wydziałem, na który kandydat się zarejestrował lub został przyjęty.   

 

Przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się 

Zgodnie z Uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej, wydziały które zgłosiły taką chęć, mogą potwierdzić efekty 

uczenia się w celu przyjęcia kandydata na studia poza standardową procedurą kwalifikacyjną. Efekty uczenia się 

to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem 

studiów tj. poza szkołą wyższą (uzyskanych np. przez wykonywanie pracy, uczestnictwo w kursach i szkoleniach, 

samodoskonalenie, wolontariat itd.). Więcej szczegółowych informacji na temat procedury potwierdzenia 

efektów uczenia się oraz terminów rejestracji kandydatów znajduje się na stronie internetowej PW w zakładce 

Kształcenie. 

Studiowanie osób z niepełnosprawnością  

Osoby z  niepełnosprawnością mogą studiować na wszystkich kierunkach studiów, z pewnymi ograniczeniami 

wynikającymi z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W celu upewnienia się co do tych ograniczeń oraz 

warunków technicznych studiowania należy skontaktować się z dziekanatem wybranego wydziału.  

Prawie wszystkie budynki mają windy, część jest wyposażona w podjazdy dla wózków. Szczegółowych informacji 

i wszelkiego rodzaju wskazówek może udzielić Biuro Spraw Studenckich, Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych.  
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Pomoc materialna dla studentów 

O przyznanie pomocy mogą wystąpić kandydaci po otrzymaniu zawiadomienia o wpisaniu na listę studentów. 

Odpowiednie podania należy składać w dziekanatach wydziałów, na które kandydaci zostali zakwalifikowani. Tam 

też można otrzymać szczegółowe informacje o pomocy oferowanej studentom pierwszego roku oraz 

o warunkach, jakie powinni oni spełniać. Studenci mogą się ubiegać o przyznanie kredytu na studia, który jest 

udzielany przez banki. Więcej informacji o pomocy materialnej można także znaleźć na stronie internetowej Biura 

Spraw Studenckich: www.bss.ca.pw.edu.pl. 

 

Kontakty 
 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1  
dziekanat: pok. 207 
Studia niestacjonarne:  
tel. 22/ 234-63-09 
e-mail: a.masternak@ans.pw.edu.pl 
http://www.ans.pw.edu.pl 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 Studia 
niestacjonarne:  
dziekanat: pok. 111 
tel. 22/ 234-57-93 
e-mail: rekrutacja@elka.pw.edu.pl  
http://www.elka.pw.edu.pl 
Studia przez Internet: Ośrodek Kształcenia na Odległość 
 
Wydział Elektryczny 
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1  
Studia niestacjonarne:  
dziekanat: Gmach Główny PW, pok. 130 
tel. 22/ 234 73 18 
e-mail: studia.niestacjonarne@ee.pw.edu.pl 
https://www.ee.pw.edu.pl/ 
Studia przez Internet: Ośrodek Kształcenia na Odległość 

Wydział Geodezji i Kartografii 
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1 
dziekanat: pok. 128 
Studia niestacjonarne:  
tel. 22/ 234-72-25 
e-mail: rekrutacja.gik@pw.edu.pl 
https://www.gik.pw.edu.pl/ 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i 
Inżynierii Środowiska 
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20 
Studia niestacjonarne:  
dziekanat: pok. 6  
tel. 22/ 234-75-97 
e-mail: dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl 
https://is.pw.edu.pl/ 

Wydział Inżynierii Lądowej 
00-637 Warszawa, ul. Armii Ludowej16 
Studia niestacjonarne: 
dziekanat: pok. 105 

tel. 22/ 234-65-51 
e-mail: niestacjonarny@il.pw.edu.pl 
http://www.il.pw.edu.pl 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 
00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 24 
(Gmach Lotniczy) 
dziekanat: pok. 126 
Studia niestacjonarne:  
tel. 22/ 234-57-79  
e-mail: dziekanat@meil.pw.edu.pl 
http://www.meil.pw.edu.pl 

Wydział Mechatroniki 
02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8 dziekanat: 
pok. 122  
Studia niestacjonarne:  
tel. 22/849-07-11, 22/ 234-84-56  
e-mail: dziekanat@mchtr.pw.edu.pl 
http://www.mchtr.pw.edu.pl 
Studia przez Internet: Ośrodek Kształcenia na 
Odległość 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84 
dziekanat: pok. 06 
Studia niestacjonarne: 
tel. 22/ 849-05-34, 22/ 234-84-35 
e-mail: bos.simr@pw.edu.pl 
http://www.simr.pw.edu.pl 

Wydział Transportu 
00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 
(Gmach Nowej Kreślarni) 
Studia niestacjonarne: 
dziekanat: pok. 111  
tel. 22/ 234-58-76, 22/ 234-71-97 
e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl 
http://www.wt.pw.edu.pl 

Wydział Zarządzania 
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 85  
Biuro obsługi kandydatów na studia: pok. 5  
tel. 22/ 234-86-94, 22/ 234-86-95  
e-mail: kandydat.wz@pw.edu.pl  
http://www.wz.pw.edu.pl 
 

 

 
 
 
 

http://www.bss.ca.pw.edu.pl/
mailto:a.masternak@ans.pw.edu.pl
http://www.ans.pw.edu.pl/
mailto:rekrutacja@elka.pw.edu.pl
http://www.elka.pw.edu.pl/
mailto:studia.niestacjonarne@ee.pw.edu.pl
https://www.ee.pw.edu.pl/
mailto:rekrutacja.gik@pw.edu.pl
https://www.gik.pw.edu.pl/
mailto:dziekan.niestacjonarne.wibhis@pw.edu.pl
https://is.pw.edu.pl/
mailto:niestacjonarny@il.pw.edu.pl
http://www.il.pw.edu.pl/
mailto:dziekanat@meil.pw.edu.pl
http://www.meil.pw.edu.pl/
mailto:dziekanat@mchtr.pw.edu.pl
http://www.mchtr.pw.edu.pl/
mailto:bos.simr@pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl/
mailto:dziekanat@wt.pw.edu.pl
http://www.wt.pw.edu.pl/
mailto:kandydat.wz@pw.edu.pl
http://www.wz.pw.edu.pl/
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PW Filia w Płocku 
 

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17  
Studia niestacjonarne: 
dziekanat: pok. 212, 213  
tel. 24/ 367-21-52, 24/ 367-21-54 
e-mail: dziekanat.wbmp@pw.edu.pl 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, pok. 18  
tel. 24/ 367-21-13  
e-mail: rekrutacja.wbmp@pw.edu.pl  
https://www.pw.plock.pl/ 

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 
09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17 
sekretariat: pok. 103 
Studia niestacjonarne: 
tel. 24/ 262-90-08, 24/ 367-21-26 
e-mail:  dziekanat.knes@pw.edu.pl 
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS 

Pozostałe kontakty 

Ośrodek Kształcenia na Odległość (OKNO) 
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1,  
pok. 324 
tel. 22/ 234-77-70  
e-mail: inzynierskie@okno.pw.edu.pl 
http://www.okno.pw.edu.pl 

Biuro Spraw Studenckich,  
Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych 
00-662 Warszawa, ul. Rektorska 4  
pok. 024 
tel.: 22/ 234-13-14, 22/ 234-13-15,  
mail: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl  
www.facebook.com/SONPW 
https://www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych 
 
Biuro ds. Przyjęć na Studia, 
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się 
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1  
pok. 66 
tel. 22/ 629-60-70, 22/ 234-74-12 
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl 
https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie 
 

 

 
 
 

 

mailto:dziekanat.wbmp@pw.edu.pl
mailto:rekrutacja.wbmp@pw.edu.pl
https://www.pw.plock.pl/
mailto:dziekanat.knes@pw.edu.pl
https://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS
mailto:inzynierskie@okno.pw.edu.pl
http://www.okno.pw.edu.pl/
mailto:niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl
http://www.facebook.com/SONPW
https://www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych
mailto:rekrutacja.bps@pw.edu.pl
https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie

