
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 32 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

zmieniająca decyzję nr 168/2020 Rektora PW w sprawie uruchomienia Programu Start 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 Start PW, stanowiący załącznik do decyzji nr 168/2020 Rektora PW z dnia 

31 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia Programu Start 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 32 /2021  

           Rektora PW 

 

   „załącznik do decyzji  nr 168/2020 

Rektora PW wersja A 

 

Regulamin  

Programu Start PW 

 

§ 1 

 

Celem Programu Start PW jest jednorazowe wsparcie finansowe doktorantów przyjętych do szkół 

doktorskich na Politechnice Warszawskiej. Program Start PW jest realizowany w ramach  

i ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, zwanego dalej „Projektem 

IDUB”, realizowanego na podstawie 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.) i umowy  

nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. 

§ 2 

 

1. Beneficjentami Programu Start PW są doktoranci, którzy w okresie jego realizacji zostali 

przyjęci do szkół doktorskich Politechniki Warszawskiej. 

2. Wsparcie finansowe przyznawane jest jednorazowo w formie wypłaty środków pieniężnych na 

okres 12 miesięcy.  

3. Kwota wsparcia finansowego wynosi 4 200 zł. 

4. Szczegółowe zasady udzielenia wsparcia finansowego określi umowa, której wzór stanowi 

załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 3 

 

1. Umowa, o której mowa w § 2 ust. 4  jest pobierana przez doktoranta ze strony internetowej 

projektu IDUB www.badawcza.pw.edu.pl i po uzupełnieniu składana w Dziale Obsługi 

Doktorantów (DOD) w terminie 30 dni od daty przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej.  

2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, DOD przekazuje złożone umowy do podpisu  

do Biura IDUB. Podpisane umowy są odbierane przez doktoranta z DOD. 

 

§ 4 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje prorektor  

ds. nauki. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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


załącznik do regulaminu programu 

Start PW  

UMOWA NA UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO 

W RAMACH PROGRAMU START PW 

 

zawarta w dniu ………………………… w Warszawie pomiędzy 

Politechniką Warszawską z siedzibą w Warszawie (00-661), Plac Politechniki 1, NIP 5250005834, 

REGON 000001554, zwaną dalej „PW”, reprezentowaną przez kierownika zespołu 

zarządzającego programu IDUB, prof. Małgorzatę Lewandowską, działającą na podstawie 

pełnomocnictwa BR-P-674/2020 z dn. 01.09.2020 r. 

a  

………………………………………………………………..… PESEL………….……………… 
(Nazwisko i Imię)      

 

zamieszkałym\-łą  ………………...………………………………………………………………... 
(adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………….……………….. 

                       

 

Przyjętym\-tą do Szkoły Doktorskiej nr ……. w postępowaniu rekrutacyjnym w roku ……….... ,  

zwanym dalej „Doktorantem”, łącznie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest określenie warunków udzielenia Doktorantowi jednorazowego wsparcia 

finansowego w formie wypłaty środków pieniężnych w ramach Programu Start PW, 

realizowanego w ramach i ze środków Projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, 

zwanego dalej „Projektem IDUB”, na podstawie art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i umowy nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r ., 

zwanego dalej „wsparciem finansowym”. 

§ 2 

1. PW oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia i prowadzi kształcenie w szkołach 

doktorskich, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

kształcenia w szkołach doktorskich oraz aktami prawa wewnętrznego PW. 

2. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Programu Start PW i zobowiązuje się 

do jego przestrzegania. 

3. Strony oświadczają, że doktorant został przyjęty na do Szkoły Doktorskiej w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego. 

4. Doktorant w trakcie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do realizowania programu 

kształcenia w szkole doktorskiej i składania rocznych sprawozdań, zgodnie z regulaminem 

szkoły. 



§ 3  

1. PW udziela Doktorantowi jednorazowego wsparcia finansowego w kwocie 4.200,00 zł 

(słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100). 

2. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy numer 
     

……………………………………………..…………………………………………………..  

§ 4 

Doktorant zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić otrzymane wsparcie finansowe w przypadku, 

gdy: 

1) nie uzyska rejestracji na drugi rok kształcenia w szkole doktorskiej PW; 

2) zrezygnuje z kształcenia w szkole doktorskiej PW; 

3) zostanie skreślony z listy doktorantów. 

 

§ 5 

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 w zakresie danych osobowych zawartych  

w niniejszej umowie. 

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

Doktorantowi jednorazowego wsparcia finansowego– podstawą do przetwarzania danych 

osobowych Doktoranta jest art. 6 ust. 1 lit. b) 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 wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką 

przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje prawo do przenoszenia 

danych osobowych. 

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 przez Doktoranta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie 

uniemożliwia Doktorantowi otrzymania finansowania w ramach programu START PW. 

11) Dane osobowe Doktoranta przetwarzane będą przez okres trwania Umowy  oraz na potrzeby 

wieczystej archiwizacji. 



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

Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

§ 6 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron.  

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na inny podmiot 

bez zgody pozostałych Stron. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 

 

 

Politechnika Warszawska 

 

…………………………. 

 

Doktorant 

 

…………………………. 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

  



                                                                                                                        Appendix to Regulation No 168/2020 of                       

                                                                                                                                                    WUT Rector Version B 

 

The WUT Start Programme  

Regulations  

 

§ 1 

 

The purpose of the WUT Start Programme is to award one-off financial aid to doctoral students 

admitted to doctoral schools at WUT. The WUT Start Programme is implemented as part of and 

funded by the Project „Excellence Initiative – Research University”, hereinafter referred to as 

„Project IDUB (IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)”, implemented at the 

Warsaw University of Technology pursuant to Article 389 sections 1 and 2 of the Act on Higher 

Education and Science of 20 July 2018 and the Agreement No. 04/IDUB/2019/94 of 30 December 

2019. 

§ 2 

 

1. Beneficiaries of the WUT Start Programme shall be the doctoral students admitted to doctoral 

schools at the Warsaw University of Technology in the course of the programme 

implementation.  

2. The financial aid is awarded for 12 months as a one-off money transfer.  

3. The financial aid amounts to PLN 4,200. 

4. Detailed principles of awarding financial aid shall be specified by the Agreement whose 

template is an appendix to these Regulations.  

 

§ 3 

 

1. The Agreement mentioned in §2 section 4 shall be downloaded from the website of Project 

IDUB www.badawcza.pw.edu.pl by the doctoral student and, upon completion, it shall be 

submitted to The Department of Doctoral Students Service (DOD - Dział Obsługi 

Doktorantów) within 30 days from the doctoral student’s admission to the doctoral school.   

2. After the expiration of the deadline mentioned in section 1, DOD shall consign the submitted 

agreements for a signature to the IDUB office. The signed agreements shall be collected by 

the doctoral student from DOD.  

§ 4 

 

All matters not regulated herein shall be settled by the Vice Rector for Research. 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                                                                     Appendix to the WUT Start Programme Regulations 

AGREEMENT ON AWARDING FINANCIAL AID  

AS PART OF  THE WUT START PROGRAMME 

 

signed on ………………………… in Warsaw by 

The Warsaw University of Technology, with its registered seat in Warsaw (00-661), Plac 

Politechniki 1, NIP 525-000-58-34, REGON 000001554, hereinafter referred to as „WUT”, 

represented by the Head of Management Team for IDUB Programme at WUT, Professor 

Małgorzata Lewandowska, granted the power of attorney under BR-P-674/2020 of 1 September 

2020, 

 

and  

………………………………………………………  PESEL (identification number)………..… 
(surname, first name)      

 

residing in  ………………...………………………………………………………………... 
(address) 

 

…………………………………………………………………………………….……………….. 

                       

 

admitted to Doctoral School No.……………. in the recruitment process in the year ……. ,  

hereinafter referred to as  the „Doctoral Student”, jointly referred to as  „Parties”,  

which reads as follows:  

§ 1 

The subject matter of this Agreement is to specify the provisions of awarding one-off financial aid 

to the Doctoral Student, paid as money transfer within the WUT Start Programme, implemented 

as part of and funded by the Project „Excellence Initiative – Research University”, hereinafter 

referred to as „Project IDUB (IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza)”, under 

Article 389 sections 1 and 2 of the Act on Higher Education and Science of  20 July 2018 and 

Agreement No. 04/IDUB/2019/94 of 30 December 2019, hereinafter referred to as „Financial 

Aid”. 

§ 2 

1. WUT declares that it is licensed to and runs doctoral schools, in compliance with generally 

applicable laws on education at doctoral schools and internal legal acts at WUT. 

2. The Doctoral Student declares that he or she has familiarised himself or herself with the 

regulations of the WUT Start Programme and shall follow its provisions. 

3. The Parties declare that the Doctoral Student has been admitted to the Doctoral School in the 

recruitment process. 



4. During the term of this Agreement, the Doctoral Student shall follow the course curriculum 

at the Doctoral School and submit annual reports, in compliance with the school regulations. 

 

§ 3  

1. WUT shall award the Doctoral Student with one-off financial aid amounting to PLN 4 200  

(in words: four thousand and two hundred Polish zloty 00/100). 

2. The financial aid shall be transferred to the account, number: 

     

……………………………………………..…………………………………………………..  

§ 4 

The Doctoral Student shall immediately return the granted financial aid:  

1) if he or she fails to register for his or her second year of study at WUT Doctoral School. 

2) if he or she resigns from his or her study at  WUT Doctoral School. 

3) if he or she is removed from the list of doctoral students. 

 

§ 5 

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 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 your 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 grant one-off 

financial aid to the Doctoral Student  – in compliance with Article 6 section 1 point b)  

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, the right to request 

the correction or deletion of the data, the right to request a restriction to process his or her 

personal data, and object to processing his or her data. Since the data are not processed based 

on his or her consent, the right to data portability does not apply.  

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 financial aid as part of the WUT START Programme. 



11) The Doctoral Student’s personal data shall be processed for the term of this Agreement and for 

perpetual archiving.  

12) If the Doctoral Student thinks their 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. 

 § 6 

1. This Agreement has been executed in two counterparts, one for each Party.   

2. The rights and obligations arising from this Agreement shall not be transferred to any other 

subject without the consent of the Parties.  

3. This Agreement may only be amended by an instrument in writing.  

 

 

 

Warsaw University of  

Technology 

 

…………………………. 

 

Doctoral Student 

 

…………………………. 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

       


