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Regulamin przyznawania „Stypendium pod choinkę 2022” 

 

1. Niniejszy regulamin „Stypendium pod choinkę” określa kryteria przyznawania stypendium oraz 

wskazuje jego odbiorców.  

2. „Stypendium pod choinkę” to specjalne stypendium przyznawane studentom i doktorantom 

Politechniki Warszawskiej zaangażowanym w promocję Uczelni oraz budowanie jej pozytywnego 

wizerunku, zgodnie z postanowieniami pkt 4 niniejszego regulaminu. 

3. O przyznanie „Stypendium pod choinkę” nie mogą ubiegać się laureaci poprzednich edycji. 

4. „Stypendium pod choinkę” może być przyznane studentom lub doktorantom, którzy w latach 2020-

2022:  

1) reprezentowali Politechnikę Warszawską w  zawodach, konkursach naukowych o zasięgu: 

a) krajowym (waga punktów 1- 3), 

b) międzynarodowym (waga punktów 1- 4), 

oraz uzyskali tam miejsca od 1 do 3 lub wyróżnienia; 

2) reprezentowali Politechnikę Warszawską w zawodach, konkursach artystycznych, 

sportowych, innych o zasięgu: 

a) krajowym (waga punktów 1- 3), 

b) międzynarodowym (waga punktów 1- 4), 

oraz uzyskali tam miejsca od 1 do 3 lub wyróżnienia; 

3) uczestniczyli w projektach, inicjatywach, wydarzeniach promujących Politechnikę 

Warszawską (waga punktów 1-3); 

4) aktywnie przyczyniali się do upowszechniania zagadnień naukowych wśród dzieci, 

młodzieży, dorosłych (waga punktów 1-3); 

5) angażowali się w akcje społeczne oraz działalność charytatywną (waga punktów 1-3); 

6) dodatkowe punkty przyznawane będą za staranność wykonania prezentacji (waga punktów 

1-3); 

5. „Stypendium pod choinkę” zostanie przyznane Kandydatom z najwyższą liczbą punktów. 

6. Stypendium jest finansowane ze środków zebranych podczas Kiermaszu Świątecznego Politechniki 

Warszawskiej i wypłacane jednorazowo laureatom stypendium. 

7.  „Stypendium pod choinkę” przyznawane jest przez Kapitułę Funduszu Stypendialnego (zwaną 

dalej: Kapitułą) w składzie:   

1) prorektor ds. studenckich Politechniki Warszawskiej – przewodniczący 

2) kanclerz Politechniki Warszawskiej; 

3) kierownik Biura Komunikacji i Promocji; 

4) przedstawiciel SSPW; 

5) przedstawiciele Biura Komunikacji i Promocji. 

8. Kapituła określa liczbę oraz wysokość stypendiów.  
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9. Kapituła dopuszcza możliwość wręczania nagród rzeczowych stypendystom. 

10. Kandydatury mogą zgłaszać władze Uczelni, dziekani wydziałów oraz samodzielnie w swoim 

imieniu studenci oraz doktoranci. 

11. Kandydatury należy zgłaszać do Biura Komunikacji i Promocji w formie elektronicznej na adres: 

eventy@pw.edu.pl w terminie wskazanym przez Kapitułę.  

12. Do zgłoszenia należy załączyć: 

1) prezentację multimedialną, przygotowaną zgodnie z wytycznymi: 

a) slajd nr 1 powinien zawierać: dane kandydata tj. imię, nazwisko, wydział/szkoła 

doktorska, kierunek i rok studiów, adres email w domenie PW; 

b) kolejne slajdy zgodnie z kryteriami pkt 4. 

2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu bądź niewyrażeniu zgody na udostępnienie swojego 

wizerunku do celów marketingowych, stanowiące załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu;  

3) informację dotyczącą osoby zgłaszającej Kandydata, stanowiącą załącznik nr 2 niniejszego 

Regulaminu (dotyczy sytuacji, gdy zgłoszenia nie dokonuje Kandydat). 

13. Kapituła po analizie przesłanych dokumentów dokona wyboru laureatów.  

14. W wyjątkowych sytuacjach Kapituła dopuszcza możliwość zaproszenia kandydata na indywidualne 

spotkanie.  

15. Kapituła niezwłocznie po podjęciu decyzji o przyznaniu stypendiów powiadomi laureatów o 

werdykcie wyłącznie drogą e-mailową.   

16. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

17. Uroczyste wręczenie stypendiów odbędzie się w czasie wskazanym przez Kapitułę.  

18. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy. 

19. Jeżeli wartość wypłacanego laureatowi stypendium przekroczy kwotę 2 000 zł, to zgodnie z art.  30 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) od kwoty tej odprowadzony zostanie zryczałtowany podatek 

dochodowy w wysokości 10 %. 

 

 

 

 

 

 

Opiniuję pozytywnie, pod względem formalnoprawnym 

Małgorzata Dudkiewicz 

radca prawny 

      31 sierpnia 2022 r. 

     

mailto:eventy@pw.edu.pl
agnieszkakapela
Stempel
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          Załącznik nr 1 

III Oświadczenie kandydata o udostępnieniu lub nieudostępnieniu swojego wizerunku do celów 

marketingowych  

Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na rozpowszechnianie fotografii przedstawiających 

mój wizerunek do celów marketingowych, polegających na promowaniu idei stypendium w materiałach 

reklamowych oraz na stronach internetowych i mediach społecznościowych Politechniki Warszawskiej 

tj. na zamieszczanie fotografii na stronie głównej Politechniki Warszawskiej oraz na wszystkich 

profilach mediów społecznościowych Politechniki Warszawskiej o ile publikacje bądź ich kontekst nie 

będą naruszały moich dóbr osobistych.  

 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis Uczestnika Konkursu 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie, zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis Uczestnika Konkursu 
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         Załącznik nr 2 

 Informacja dotycząca osoby zgłaszającej Kandydata 

 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej:………………… ………………….. 

Afiliacja:……………………………………………………………… 

Adres e-mail w domenie PW…………………………………… 

 

………………………………………………………… 

Data i podpis osoby, której dane dotyczą (osoby zgłaszającej) 
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 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów oraz osób ich 

zgłaszających 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 Pani/Pana danych osobowych 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 za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl 

3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe: 

3.1 kandydata w zakresie: 

 imienia i nazwiska, 

 wydziału, 

 kierunku i roku studiów, 

 adresu e-mail, 

 informacji o osiągnięciach na polu promocji, 

 wizerunku (w przypadku wyrażenia zgody); 

3.2 Osoby zgłaszającej w zakresie: 

 imienia i nazwiska, 

 afiliacji, 

 adresu e-mail. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu: 

 przeprowadzenia i udokumentowania konkursu – podstawą do przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

 rozpowszechniania fotografii przedstawiających wizerunek do celów marketingowych, 

polegających na promowaniu idei stypendium w materiałach reklamowych oraz na 

stronach internetowych i mediach społecznościowych Politechniki Warszawskiej – 

podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

w przypadku wyrażenia zgody. 

5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

mailto:iod@pw.edu.pl
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6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, 

prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w 

przypadku, kiedy dane są przetwarzane na podstawie zgody), prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym 

momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za 

wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych 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 Pani/Pana zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana. 

10. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana bądź osoby zgłaszającej 

Pani/Pana kandydaturę do „Stypendium pod choinkę”. W przypadku pozyskania danych 

osobowych bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże 

ich niepodanie uniemożliwia Pani/Panu udział w programie stypendialnym „Stypendium pod 

choinkę”. 

11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres od początku trwania naboru do czasu 

wręczenia stypendium oraz okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w 

przypadku wyrażenia zgody, do momentu jej odwołania. 

12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

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

narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 


