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Komunikat o wprowadzeniu indywidualnych numerów kont bankowych  

dla płatności wnoszonych przez studentów na rzecz PW 
 
 
Od 1 września 2015 r. wszystkim studentom Politechniki Warszawskiej oraz osobom 
nowoprzyjętym na studia zostały przydzielone indywidualne numery kont bankowych, za 
pośrednictwem których studenci oraz osoby nowoprzyjęte na studia, zobowiązani są wnosić 
wszystkie wymagane opłaty na rzecz uczelni. 
 
Każdy student będzie posiadał dwa indywidualne numery kont bankowych o formatach: 

 dla opłat za studia, w tym m. in. za powtarzanie zajęć dydaktycznych i za wydanie 
dyplomu: 

CC 1240 6960 4904 1070 SSSS SSSS 
gdzie: 

CC – dwie cyfry sumy kontrolnej numeru rachunku,  

1240 6960 4904 – część stała dla opłat za studia,  

1070 – kod wydziału (WIChiP),  

SSSS SSSS – identyfikator studenta dopełniony zerami do 8 cyfr z lewej strony.  
 

 dla opłat za miejsce w domach studenckich: 
CC 1240 6960 4903 9900 SSSS SSSS 

gdzie: 

CC – dwie cyfry sumy kontrolnej numeru rachunku,  

1240 6960 4903 – część stała dla opłat za domy studenckie,  

9900 – część stała związana z opłatami za domy studenckie,  

SSSS SSSS – identyfikator studenta dopełniony zerami do 8 cyfr z lewej strony.  
 
Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych są widoczne po zalogowaniu się 
w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem: 
 

https://usosweb.usos.pw.edu.pl 
 
w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia. W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy 
podać: login (numer PESEL lub e-mail) oraz hasło.  

Uwaga! Osoby nowoprzyjęte na studia, przy pierwszym logowaniu do serwisu USOSWeb, 
stosują to samo hasło, jak do systemu Rekrutacja PW. 
 
Studenci, którzy do tej pory nie korzystali z serwisu USOSWeb, logują się hasłem startowym, 
utworzonym według poniższego algorytmu: 
 

 dwie pierwsze litery miejsca urodzenia (małe litery) 
 ostatnie 3 cyfry numeru albumu (indeksu) 
 znak specjalny zależny od ostatniej cyfry numeru albumu (indeksu): 

0 - ),   1 - !,   2 - @,   3 - #,   4 - $,   5 - %,   6 - ^,   7 - ?,   8 - *,   9 - (  
 pierwsza litera imienia ojca (duża litera) 
 pierwsza litera imienia matki (duża litera) 


Ważne: W haśle nie występują polskie znaki - zostały one zamienione na litery "bez ogonków", 
czyli przykładowo zamiast Ł w haśle występuje L. 




Przykład. Student Jan Kowalski urodzony w Warszawie, posiadający numer albumu 123456 o 
imionach rodziców: Adam i Łucja, posługuje się hasłem startowym: wa456^AL.  

Po zalogowaniu się do serwisu, należy zmienić hasło (link "zmień hasło" znajduje się w prawym 
górnym rogu paska logowania). Przy kolejnych logowaniach w przypadku zapomnienia hasło 
można odzyskać samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania hasła w aplikacji dostępnej 
pod adresem https://usos-cas.usos.pw.edu.pl/prdpwreset/  
 
Jeżeli w systemie USOSWeb nie ma wystarczających danych, bądź brak jest możliwości 
samodzielnego odzyskiwania hasła należy zgłosić się do odpowiedniego Dziekanatu. Helpdesk 
techniczny nie wykonuje resetu haseł. 
 
Dotychczas stosowane numery kont wydziałowych dla wpłat studentów ulegają likwidacji. 

Wszyscy studenci PW zarejestrowani na studia w roku akademickim 2015/2016 zostaną 
poinformowani na początku października 2015 r. o terminie podpisania aneksu do umowy o 
warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawierającego indywidualny numer konta 
bankowego do rozliczeń z PW. 

W przypadku pytań lub niejasności proszę o kontakt z Dziekanatami 
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