
   

POLITECHNIKA WARSZAWSKA     

Decyzja nr 200 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 2 sierpnia 2021 r.    

 

zmieniająca decyzję nr 79/2021 Rektora PW w sprawie ogłoszenia konkursu na granty 

rektorskie w roku 2021 dla kół naukowych działających w Politechnice Warszawskiej 

zrzeszających studentów i doktorantów 

  

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

W decyzji nr 79/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na granty rektorskie w roku 2021 dla kół naukowych działających  

w Politechnice Warszawskiej zrzeszających studentów i doktorantów, w § 2 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Termin zakończenia realizacji grantu ustala się na dzień 30 czerwca 2022 roku.”; 

2)  ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

 „12. Protokół oceny i odbioru grantu zostaje przekazany do dnia 30 lipca 2022 roku 

do Zespołu ds. Nauki, który prowadzi zbiór informacji o grantach realizowanych 

w Uczelni. Drugi egzemplarz protokołu wraz z rozliczeniem poniesionych 

wydatków oraz sprawozdaniem merytorycznym kierownika grantu pozostaje  

w jednostce, w której realizowany jest grant. Zestawienie rozliczonych grantów, 

Zespół ds. Nauki przekazuje do Biura Rektora i Działu Ekonomicznego.” . 
 

§ 2 

Zmiany, o których mowa w § 1 pkt 1 związane z przedłużeniem terminu zakończenia realizacji 

grantu stanowią podstawę do zmiany porozumienia w sprawie wykonania grantu rektorskiego 

w formie aneksu, w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji grantu, zgodnie z wzorem 

określonym w załączniku nr 1 i 2  do decyzji. 

§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                   

                                                                                                      

                                                                                                       REKTOR 

 

 

 

                                          prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

załącznik nr  1  do decyzji nr 200 /2021  

Rektora PW 

 

 

          

     ANEKS NR 1 

DO POROZUMIENIA 

w sprawie wykonania grantu rektorskiego pt. ……………………………………………… 

w kole naukowym ………………………………………………………………………… 

z dnia ……………….. (zwanego dalej „Porozumieniem”) 

  

zawarty w dniu …………………….. 

pomiędzy: 

Prorektorem ds. Nauki …………………………………………………. 

a 

Kierownikiem grantu  …………………………………………………… 

oraz 

Dziekanem Wydziału …………………………………………………… 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

Strony postanawiają wprowadzić do Porozumienia następującą zmianę: 

1. Pkt 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin zakończenia realizacji grantu ustala się na dzień 30 czerwca 2022 roku.”. 

2. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian. 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron 

oraz jeden dla pełnomocnika kwestora podstawowej jednostki organizacyjnej. 

 

 

 

 

Prorektor ds. Nauki     Kierownik grantu 

     

 

 

 

         Dziekan Wydziału                  

         

        

 

 

 

 

  



   

załącznik nr  2  do decyzji nr 200 /2021  

Rektora PW 

 
Aneks nr … 

do POROZUMIENIA nr ………………… z dnia ………… 

 

w sprawie wykonania grantu rektorskiego pt. …………….. 

w kole naukowym ……………………. 

  

zawarte w dniu …………………….. 

pomiędzy: 

prof. dr hab. inż. Małgorzatą Lewandowską - Kierownikiem Zespołu zarządzającego projektu 

„Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza” w Politechnice Warszawskiej, 

zwanym dalej „Kierownikiem IDUB” 

a 

Wydziałem ………………………………....…. 

reprezentowanym przez ………………………. 

zwanym dalej „Wydziałem” 

a 

………………………. - Kierownikiem grantu   

 

zwanymi łącznie „Stronami” 

1. Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści Porozumienia:  

a) pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:     

Dzień rozpoczęcia realizacji grantu Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszego 

Porozumienia. Termin zakończenia realizacji grantu ustala się na  dzień  30 czerwca 2022 roku. 

b) pkt. 8 otrzymuje następujące brzmienie:     

Środki przekazane Wydziałowi i niewykorzystane do dnia 30.06.2022 r. wracają do dyspozycji 

Kierownika IDUB. 

2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie. 

3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

4. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

 

Kierownik IDUB 

 

......................................................................  

 (pieczęć Biura projektu IDUB)  

 

......................................................................  

 (pieczęć i podpis Kierownika IDUB)  

 

......................................................................  

 (pieczęć́ i podpis Pełnomocnika Kwestora)  

Wydział 

 

......................................................................  

 (pieczęć jednostki)  

 

......................................................................  

 (pieczęć i podpis Dziekana Wydziału)  

 

......................................................................  

 (pieczęć́  i podpis Pełnomocnika Kwestora)  

 

......................................................................  

 (podpis Kierownika grantu)  

 


