
załącznik do 

Zarządzenia Nr 44/2019 

Dyrektora Generalnego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 

z dnia 18 grudnia 2019 roku 

 

REGULAMIN  

PROGRAMU „MISTRZOWSKI START” 

DLA OSÓB PODEJMUJĄCYCH STUDIA NA 

SWPS UNIWERSYTECIE HUMANISTYCZNOSPOŁECZNYM 

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Regulamin Programu „MISTRZOWSKI START” dla osób podejmujących studia na SWPS Uniwersytecie 

Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2020/2021 (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady 

przeprowadzenia Programu „MISTRZOWSKI START” (zwanego dalej „Programem”) w rekrutacji na rok 

akademicki 2020/2021.  

2. Organizatorem Programu jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (03-815) 

przy ul. Chodakowskiej 19/31 (zwany dalej „Uniwersytetem SWPS” lub „Organizatorem”). 

3. Celem Programu jest wyłonienie laureatów, którzy uzyskali w 2020 roku  wyróżniające wyniki na świadectwie 

dojrzałości uzyskanym w wyniku zdania egzaminu maturalnego (zwanego dalej „nowa matura”) lub na 

dyplomie IB - International Baccalaureate (zwanego dalej „matura międzynarodowa”) lub na dyplomie EB – 

European Baccalaureate (zwanego dalej „matura europejska”) . 

4. Organizator sfinansuje laureatom nagrody, na zasadach określonych w Regulaminie. 

 

UCZESTNICY PROGRAMU 

§ 2 

Program skierowany jest do kandydatów na jednolite studia magisterskie oraz studia I stopnia na wszystkich 

kierunkach studiów w formie stacjonarnej oferowanych przez Uniwersytet SWPS, którzy posiadają polskie 

obywatelstwo (zwanymi dalej „Uczestnikami”).  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 

§ 3 

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest: 

1) uzyskanie co najmniej 400 punktów kwalifikacyjnych z trzech przedmiotów z części pisemnej nowej 

matury,  matury międzynarodowej albo matury europejskiej zgodnie z przelicznikami określonymi w § 5 

Regulaminu. 

2) przesłanie poprzez formularz rekrutacyjny prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, 

będącego załącznikiem do Regulaminu, który zawiera akceptację warunków Regulaminu, 

w terminie do dnia 17 lipca 2020 roku.  

2. Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do Programu. 



3. W ramach Programu każdy Uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie. 

 

ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW PROGRAMU 

§ 4 

1. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez powołaną do tego Komisję Programu (zwaną dalej: „Komisją”). 

Komisję powoła i określi jej skład rektor Uniwersytetu SWPS w drodze zarządzenia. 

2. Spośród zgłoszeń, Komisja przyzna nagrodę wszystkim Uczestnikom, którzy uzyskali co najmniej 400 punktów 

kwalifikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu.  

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez Uczestnika następujących warunków: 

a) wpis na listę studentów Uniwersytetu SWPS na studiach określonych w §2, 

b) złożenie ślubowania. 

4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

5. Wyniki Programu zostaną ogłoszone do dnia 31 lipca 2020 roku. 

6. O wynikach Programu laureaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki 

Programu zawierające imiona i nazwiska laureatów, zostaną opublikowane również na stronie internetowej 

Uniwersytetu SWPS. 

 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ 

§5 

1. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję według poniższych kryteriów, zgodnie z poniższą skalą punktową: 

a) 1% z nowej matury na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny,  

b) 1% z nowej matury na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego, 

c) 1% z nowej matury na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne. 

2. Zwolnienie z części pisemnej egzaminu na nowej maturze jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższej 

pozytywnej oceny. 

3. W przypadku posiadania matury międzynarodowej, tzw. International Baccalaureate zgłoszenia będą 

oceniane przez Komisję według poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. W przypadku posiadania matury europejskiej, tzw. European Baccalaureate zgłoszenia będą oceniane przez 

Komisję według poniższych kryteriów, zgodnie z poniższą skalą punktową: 

IB 
odpowiednik 

matury punkty 

Uniwersytet 

SWPS 

IB 
odpowiednik  

matury     punkty 

Uniwersytet 

SWPS Poz-SL poziom 

podstawowy 
Poz-HL poziom  

rozszerzony 

7 100% 100 7 100% 150 

6 85% 85 6 90% 135 

5 70% 70 5 75% 112,5 

4 55% 55 4 60% 90 

3 40% 40 3 45% 67,5 

2 20% 20 2 30% 45 

Według  wzoru: R=1,5P R -  poziom   rozszerzony P – poziom podstawowy 



Oceny na świadectwie za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 

1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie   w skali  1-10.    W  każdym 

przypadku   minimalna  ocena    zaliczająca    wynosi     6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Jeżeli zgłoszenie nie spełni wymogów formalnych wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie będzie podlegało 

dalszej ocenie merytorycznej. 

NAGRODY W PROGRAMIE 

§ 6 

1. Nagrodą dla laureatów w Programie jest nagroda pieniężna stanowiąca równowartość rocznego czesnego w 

systemie jednoratalnym na wybranym kierunku i formie, przyznawana na dany rok akademicki. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo ufundowania dodatkowych nagród i wyróżnień. 

3. Laureaci, którzy otrzymają nagrodę i będą spełniać w kolejnych latach akademickich łącznie następujące 

przesłanki: 

a) spełni warunki przejścia na kolejny rok studiów, 

b) uzyska średnią ocen wyższą co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku, 

otrzymają stypendium za wyniki w nauce z funduszu własnego Uniwersytetu SWPS stanowiące 

równowartość rocznego czesnego. 

4. Z chwilą skreślenia laureata z listy studentów nagroda wygasa, a laureat nie jest z tą chwilą uprawniony do 

jej otrzymywania.  

5. Nagroda może być potrącana z czesnym.  

6. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami prawa podatkowego.  

7. Do wartości każdej nagrody, o której mowa w ust. 1, zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna 

w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 

wygranej w Programie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Laureat zgadza się, że kwota 

dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest przez 

Organizatora na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Programie.  

8. Organizator, przed wypłatą nagrody, obliczy i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany 

podatek dochodowy od osób fizycznych należny z tytułu wygranej w Programie. Laureat jest zobowiązany 

przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązków 

płatnika. 

 

wynik na dyplomie EB 
poziom podstawowy poziom rozszerzony 

Uniwersytet SWPS 

9,51 – 10,00 100 150 

9,01 – 9,50 90 135 

8,51 – 9,00 85 127,5 

8,01 – 8,50 75 112,5 

7,51 – 8,00 69 103,5 

7,01 – 7,50 61 91,5 

6,51 – 7,00 55 82,5 

6,00 – 6,50 45 67,5 

0,00 – 5,99 0 0 

według       wzoru:        R=1,5P R – poziom  rozszerzony  P – poziom  podstawowy 



POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 7 

1. Organizatorowi przysługuje prawo do nieprzyznania nagród, jeżeli wszystkie zgłoszenia nie będą spełniać 

wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

2. Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń. 

3. Wszelkie wątpliwości i informacje dotyczące organizacji Programu należy kierować do Organizatora 

(adres e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl).  

4. Regulamin dostępny jest pod adresem Organizatora swps.pl/mistrzowski-start. 

5. Informacje o Programie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie 

charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu. 

6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Generalny. 

 

Załącznik: 

- Formularz zgłoszeniowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik do 

Regulaminu Programu „MISTRZOWSKI START”  

dla osób podejmujących studia  

na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym  

w roku akademickim 2020/2021 

 

Formularz zgłoszeniowy – Program „MISTRZOWSKI START” 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….............................…………………………………….……………………. 

 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………..……………………............................…………… 

 

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………….…..……………………............................. 

 

Adres email: ……………………………………………………………………………………………………………..……….………………………............................... 

 

Oświadczenie  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu „MISTRZOWSKI START” dla osób podejmujących studia na SWPS 

Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w roku akademickim 2020/2021, akceptuję jego treść i zobowiązuję się 

przestrzegać postanowień w nim zawartych. 

 

 

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

 (miejscowość i data)   (podpis Uczestnika) 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Tożsamość administratora i dane kontaktowe 

• Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników jest SWPS Uniwersytet 

Humanistycznospołeczny (Uniwersytet SWPS) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 

Warszawa. 

• Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: rekrutacja@swps.edu.pl lub pisemnie na adres 

siedziby Uniwersytetu z dopiskiem „Mistrzowski start”. 

Inspektor ochrony danych 

• Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (dalej: „IOD”), z którym można się skontaktować poprzez e-

mail iod@swps.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora z dopiskiem „IOD”. Z IOD możesz się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

 

Cele i okres przetwarzania 

• Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia Programu „Mistrzowski start” zgodnie z postanowieniami jego regulaminu; podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Uniwersytetu SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych [dalej: „RODO”]). Prawnie uzasadnionym interesem Uniwersytetu SWPS 

jest przeprowadzenie programu zgodnie z postanowieniami jego regulaminu; 

b) w odniesieniu do danych osobowych laureata – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa 

podatkowego; podstawą prawną przetwarzania jest (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 



c) obrony przed ewentualnymi roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 

Uniwersytetu SWPS (art. 6 ust. 1 lit. f dalej: „RODO”). Prawnie uzasadnionym interesem Uniwersytetu SWPS 

jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami. 

• Twoje dane osobowe będą przetwarzane do 31 stycznia 2021 roku.  Po upływie tego czasu dane mogą być 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

Kto będzie przetwarzał Twoje dane 

• Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Uniwersytetu SWPS 

zaangażowanych w przeprowadzenie programu. 

• Dane osobowe laureatów mogą zostać rozpowszechnione w zakresie i na sposób określony w regulaminie. 

W związku z tym będzie się z nimi mógł zapoznać bliżej nieograniczony krąg osób. 

• Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Uniwersytetu SWPS, w szczególności 

podmiotom świadczącym usługi informatyczne (w tym oferującym narzędzia z pakietu GSuite for Education), usługi 

przechowywania i niszczenia dokumentacji czy usługi kurierskie lub pocztowe. 

 

Prawa, które Ci przysługują 

• Masz prawo żądania: dostępu do danych, ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 

ich przenoszenia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z 

Twoją szczególną sytuacją dla celów związanych z prawnie uzasadnionym interesem administratora. 

• W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do jej wycofania 

w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

• Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (w Polsce: 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Dodatkowe informacje 

• Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem regulaminowym uczestnictwa 

w programie. Ewentualne konsekwencje niepodania danych to brak możliwości uczestnictwa w programie. 

• Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym poprzez profilowanie, na podstawie 

Twoich danych osobowych. 

 


