
  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 33 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

zmieniająca decyzję nr 189/2020 w sprawie uruchomienia Programu Stypendium Plus na PW 

w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz  

w związku z umową nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Skarbem 

Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

a Politechniką Warszawską ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Regulamin Programu Stypendium Plus na PW, stanowiący załącznik do decyzji nr 189/2020 

Rektora PW z dnia 10 września 2020 r. w sprawie uruchomienia Programu Stypendium Plus 

na PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości – 

uczelnia badawcza” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji. 

 

§ 2 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

REKTOR  

 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
załącznik do decyzji nr 33 /2021 

 Rektora PW 

 

                           „załącznik do decyzji nr 189/2020 

                                               Rektora PW wersja A 

 

Regulamin Programu Stypendium Plus na PW 

 

§ 1 

 

Celem Programu Stypendium Plus na PW, zwanego dalej „Programem”, jest zwiększenie 

ponad minimum definiowane przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, zwaną dalej „Ustawą”, kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom szkół 

doktorskich na Politechnice Warszawskiej. Program jest realizowany w ramach i ze środków 

projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, zwanego dalej „Projektem IDUB”, 

realizowanego w Politechnice Warszawskiej na podstawie art. 389 ust. 1 i 2 Ustawy.  

 

§ 2 

 

1. Beneficjentami Programu są doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich Politechniki 

Warszawskiej w okresie realizacji Programu i pobierający stypendium określone przez 

Ustawę, z wyłączeniem osób realizujących doktoraty wdrożeniowe. 

2. Beneficjenci Programu otrzymują Stypendium Plus od dnia 1 października 2020 r.   

3. Stypendium Plus przyznawane jest na okres 12 miesięcy, z wyjątkiem doktorantów 

zrekrutowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, którym Stypendium 

Plus w pierwszym roku kształcenia przyznawane jest na okres od października 2020 r.  

do lutego 2021 r. 

4. Stypendium Plus przyznawane jest corocznie, na wniosek doktoranta składany  

do kierownika zespołu zarządzającego programu IDUB za pośrednictwem Działu Obsługi 

Doktorantów, zwanego dalej „DOD”, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik  

do regulaminu, odpowiednio, po rekrutacji lub rejestracji na kolejny rok kształcenia 

zgodnie z listami przyjętych lub rejestracyjnymi przekazanymi do DOD przez 

kierowników szkół doktorskich w PW.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się nie później niż 14 dni od dnia wpisania 

doktoranta na listę przyjętych lub rejestracyjną na kolejny rok kształcenia,  

z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Doktoranci przyjęci do szkół doktorskich w lutym 2020 r. składają wniosek, o którym 

mowa w ust. 4, nie później niż 7 dni po rozpoczęciu roku akademickiego 2020/2021.  

7. Do Stypendium Plus odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące stypendiów 

doktoranckich 

§ 3 

 

1. Kwota Stypendium Plus jest zależna od roku kształcenia, na którym jest doktorant oraz  

od spełnienia kryterium naukowego związanego ze wskaźnikami projektu IDUB. 

2. W kryterium naukowym uwzględnia się współautorstwo doktoranta w publikacji naukowej 

z listy TOP10, zgodnie z wykazem publikowanym na stronie www.badawcza.pw.edu.pl 

lub współautorstwo doktoranta w publikacji międzynarodowej (współautorzy  

z zagraniczną afiliacją) opublikowanych w ciągu 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku. 

  

http://www.badawcza.pw.edu.pl/


3. Kwoty Stypendium Plus w Programie wynoszą odpowiednio: 

 

Rekrutacja/rejestracja na 

rok kształcenia  

Spełnione  

kryterium naukowe 

Niespełnione kryterium 

naukowe 

1 400 zł 400 zł 

2 600 zł 500 zł 

3 100 zł 0 zł 

4 200 zł 100 zł 

 

§ 4 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, Politechnika 

Warszawska informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych Doktoranta jest Politechnika Warszawska z siedzibą 

przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 

2) Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) 

nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się 

z nim, pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl. 

3) Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Doktoranta w zakresie danych zawartych 

w niniejszej umowie. 

4) Dane osobowe Doktoranta przetwarzane będą przez Administratora w celu: 

• przyznania stypendium w Programie Stypendium Plus na PW – podstawą  

do przetwarzania danych osobowych Doktoranta jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

• obsługi stypendium Doktoranta – podstawą do przetwarzania danych osobowych 

Doktoranta jest art. 6 ust.1 lit. c) RODO. 

5) Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać danych osobowych Doktoranta poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

6) Doktorant ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo  

ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania 

przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7) Dane osobowe Doktoranta nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom),  

za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

8) Dostęp do danych osobowych Doktoranta mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), 

którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się  

z przetwarzaniem danych osobowych. 

9) Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Doktoranta zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Doktoranta. 

10) Podanie danych osobowych przez Doktoranta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

uniemożliwia Doktorantowi otrzymanie finansowania w ramach programu STYPENDIUM 

PLUS na PW. 

11) Dane osobowe Doktoranta przetwarzane będą do odwołania wyrażonej przez Doktoranta  

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na potrzeby wieczystej archiwizacji. 



12) Doktorant ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Doktoranta 

narusza przepisy RODO. 

§ 5 

W sprawach dotyczących Stypendium Plus nieuregulowanych w regulaminie, decyzje 

podejmuje prorektor właściwy do spraw nadzoru nad realizacją projektu IDUB w uzgodnieniu  

z prorektorem właściwym do spraw doktorantów. 
 

 

  



załącznik do Regulaminu Programu  

Stypendium Plus na PW 

 

 

Warszawa, dn. …………………….. 

 

Imię i Nazwisko: ……………………………….. 

Nr albumu / PESEL / nr paszportu */** ………………………… 

 

 

Wniosek do kierownika zespołu zarządzającego programu IDUB o przyznanie 

stypendium w Programie Stypendium Plus na PW 

 

 

Proszę o przyznanie Stypendium Plus w związku z przyjęciem do szkoły doktorskiej nr …. /  

z rejestracją* na ………… rok kształcenia w szkole doktorskiej nr …. . 

 

Spełniam / nie spełniam* kryterium naukowe/go* Programu Stypendium Plus, bycia 

współautorem/-ką publikacji naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

znajdujących się na liście TOP10 lub posiadających współautorów z zagraniczną afiliacją. 

Załączam listę publikacji, wraz z wydrukiem pierwszych stron, potwierdzających spełnienie 

kryterium naukowego Programu. 

          

 

……………………….. 
         (podpis) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie podanym w niniejszym 

wniosku, w celu przyznania stypendium w Programie Stypendium Plus na PW.  

 

……………………….. 
         (podpis) 

 

 

 

 

                    Promotor     

 

 

……………………………………………………. 

 

Potwierdzam rekrutację/rejestrację* doktoranta na .…. rok kształcenia 

oraz przyznanie stypendium doktoranckiego 

 

 

……………………………………………………. 
(pieczęć i podpis kierownika szkoły doktorskiej) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

**w przypadku braku nr. albumu należy podać nr PESEL bądź nr paszportu 

 



Decyzja 
w sprawie przyznania stypendium w Programie Stypendium Plus na PW 

Przyznaję Stypendium Plus w wysokości: 
 

Na okres: 
 

pieczęć i podpis  

Kierownika zespołu zarządzającego programu IDUB: 

 

Źródło finansowania:  

Nr osobowy SAP: 

 

  



                   Appendix to Regulation No. 189/2020 

                                      of WUT Rector Version B 

 

The Grant+ Programme Regulations at WUT 

 

§ 1 

 

The purpose of the Grant+ Programme at WUT, hereinafter referred to as the “Programme”,  

is to raise above the minimum the amount of grant awarded to doctoral students at doctoral 

schools at the Warsaw University of Technology, specified in the Act on Higher Education and 

Science of 20 July 2018, hereinafter referred to as the “Act”. The Programme is implemented 

as part of and funded by the project “Excellence Initiative – Research University”, hereinafter 

referred to as the “Project IDUB (IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)”, 

implemented at the Warsaw University of Technology under Article 389 sections 1 and 2 of the 

Act.  

§ 2 

 

1. Beneficiaries of the Programme shall be the students of doctoral studies at the Warsaw 

University of Technology in the course of the implementation of the Programme and 

receiving grants specified by the Act, excluding implementation doctorates. 

2. Beneficiaries of the Programme shall receive Grant+ from 1 October 2020. 

3. Grant+ is awarded for 12 months, excluding doctoral students recruited in the summer 

semester of the academic year 2019/2020, who shall be awarded Grant+ for the first year 

of study from October 2020 to February 2021.  

4. Grant+ is awarded every year upon the doctoral student’s request submitted to the Head  

of Management Team of IDUB Programme via Department of Doctoral Student Service, 

hereinafter referred to as DOD (DOD – Dział Obsługi Doktorantów), in accordance with 

the template of an application which is an appendix to these Regulations, after the 

recruitment or registration for the next year of study, respectively, in accordance with the 

lists of admitted or registered students submitted to DOD by heads of WUT doctoral 

schools. 

5. The application mentioned in section 4 shall be submitted no later than 14 days after the 

Doctoral Student is enrolled or registered for the next year of study, subject to section 6. 

6. Doctoral students admitted to doctoral schools in February 2020 submit the application 

mentioned in section 4 no later than 7 days after the commencement of the academic year 

2020/2021. 

7. Regulations on doctoral grants shall apply to Grant+. 

 

§ 3 

 

1. The amount of Grant+ depends on the year of study of a doctoral student and on fulfilling 

an academic criterion associated with the Project IDUB indices.  

2. The academic criterion includes being a co-author of a scientific publication listed in 

TOP10, in compliance with a list published on www.badawcza.pw.edu.pl, or being a co-

author of an international publication (with internationally affiliated co-authors) published 

within 12 months before the date of the submission of the application. 

  

http://www.badawcza.pw.edu.pl/


3. The amounts of Grant+ awarded in the Programme are as follows: 

 

Recruitment/registration 

for a year of study 

Academic criterion 

fulfilled 

Academic criterion not 

fulfilled 

1 PLN 400 PLN 400 

2 PLN 600 PLN 500 

3 PLN 100 PLN 0 

4 PLN 200 PLN 100 

 

§ 4 

Information on personal data processing 

Under Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 

European Council  of 27 April 2016 on the protection of natural persons concerning the 

processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 

95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Journal of Laws EU L 119/1 of 4 May 2016), 

hereinafter referred to as „GDPR”, the Warsaw University  of Technology announces that: 

1) The Administrator of the Doctoral Student’s personal data is the Warsaw University  

of Technology with its registered seat at pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa. 

2) The data administrator has appointed the Inspector for Data Protection (IOD - Inspektor 

Ochrony Danych), who ensures that the data are processed lawfully, and can be contacted 

via email: iod@pw.edu.pl. 

3) The Administrator shall process the personal data included in this Agreement.  

4) The Doctoral Student’s personal data shall be processed by the Administrator  

• To award a grant within the Grant+ Programme at WUT–  in compliance with Article 

6 section 1 point a) of GDPR 

• To service the Doctoral Student’s grant – in compliance with Article 6 section 1 point 

c) of GDPR 

5) The Warsaw University of Technology shall not transfer the Doctoral Student’s data outside 

the European Economic Area.  

6) The Doctoral Student shall have the right to access his or her personal data and the right  

to request the correction, deletion, and restriction of data processing, the right to transfer his 

or her personal data, the right to object to processing his or her data, and the right  

to withdraw his or her consent to process their personal data at any time without giving  

a reason. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based  

on consent before its withdrawal. 

7) The Doctoral Student’s personal data shall not be disclosed to any other subjects 

(administrators) except for the subjects entitled,  in compliance with generally applicable 

laws.  

8) Subjects (processing subjects) commissioned by the Warsaw University of Technology to 

perform actions which may relate to personal data processing may have access to the 

Doctoral Student’s personal data. 

9) The Warsaw University of Technology shall not subject the Doctoral Student to automated 

decision-making, including their profiling.  

10) The Doctoral student shall provide their personal data voluntarily. Nevertheless, failure  

to do so renders it impossible to award funding within the Grant+ Programme at WUT.  

11) The Doctoral Student’s personal data shall be processed until the Doctoral Student’s consent 

to process his or her personal data is withdrawn and for perpetual archiving.  

12) If the Doctoral Student thinks his or her data protection rights as specified in GDPR have 

been breached,  he or she has the right to lodge a complaint to a supervising body – the 

Polish Data Protection Commissioner. 



§ 5 

All matters concerning Grant+ not regulated herein shall be settled by the Vice Rector specific 

for the supervision on the implementation of the Project IDUB in agreement with the Vice 

Rector specific for doctoral students. 
 

 

  



Appendix to the Grant+ Programme 

Regulations at WUT 

 

 

Warsaw, date …………………….. 

 

First name and surname: ……………………………….. 

Student record book number / PESEL / Passport number */** ………………………… 

 

 

Application to the Head of Management Team for the IDUB Programme for awarding  

a grant within the Grant+ Programme at WUT 

 

 

I hereby request Grant+ in connection with my admission to the Doctoral School No. …. …… 

/registration* for ……………….. year of study at the doctoral school No. ……………… .  

I fulfil / do not fulfil* the academic criterion of the Grant+ Programme of being a co-author  

of scientific publications published in the last 12 months, listed in TOP10, or co-authored  

by internationally affiliated authors. Please find enclosed a list of publications, including the 

prints of initial pages, confirming the fulfilment of the academic criterion of the Programme.  

          

 

……………………….. 
         (signature) 

 

I hereby give consent to processing my personal data within the scope of this Application to receive 

a grant in the Grant+ Programme at WUT.   

 

……………………….. 

        
 (signature) 

 

 

 

 

                    Supervisor     

 

 

……………………………………………………. 

 

I confirm the recruitment /registration* of a doctoral student for …. year of study  

and award of a doctoral grant for next year  

 

 

……………………………………………………. 
(stamp and signature of the Head of Doctoral School) 

 

 

* choose as appropriate 

**if student record book number is not available, please write PESEL or passport number 

 

 



 

 

 

 

Decision 
on awarding a grant within  the Grant+ Programme at WUT 

I hereby award Grant+ amounting to PLN: 
 

For the period of: 
 

Stamp and signature  

of the Head of Management Team of IDUB 

Programme: 

 

Source of funding:  

Personal SAP number: 

 


