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ZARZĄDZENIE NR 115/2019 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 23 października 2019 r. 

 

w sprawie wprowadzenia wzorów umów związanych z przeprowadzeniem postępowania  

o nadanie stopnia naukowego w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 

 

 

§ 1 

1. Wprowadzam wzory umów i innych dokumentów rozliczeniowych dotyczących 

przeprowadzanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu postępowań 

o nadanie stopnia naukowego, stanowiące załączniki do niniejszego Zarządzenia. 

2. Wzory umów, o których mowa w ust. 1 mają zastawanie zarówno do postępowań 

przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2017 

poz.1789),  jak i przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). 

 

§ 2 

Integralną część umów, o których mowa w § 1 zawieranych z osobami niebędącymi 

pracownikami Uczelni, stanowi „Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu do celów podatkowo-ubezpieczeniowych”, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3 

Określając wysokość kar umownych za niewykonanie i/lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania uwzględnia się przede wszystkim specyfikę przedmiotu Umowy wpisując 

konkretną wartość, przy czym w przypadku:  

1) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, wysokość kary umownej nie może być 

niższa niż 0,5% i wyższa niż 2% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) odstąpienia od Umowy albo jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, wysokość kary umownej nie może być niższa 10%  

i wyższa niż 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 4 

Wzory dokumentów, o których mowa w § 1 stanowią następujące załączniki do Zarządzenia: 

 

Załącznik nr 1  Umowa o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego 

doktora  

Załącznik nr 2 Umowa zlecenia o pełnienie obowiązków promotora/promotora 

pomocniczego  w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora 
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Załącznik nr 3  Umowa o dzieło na wykonanie recenzji rozprawy doktorskiej 

Załącznik nr 4  Protokół odbioru dzieła - recenzji rozprawy doktorskiej 

Załącznik nr 5  Umowa o przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego 

Załącznik nr 6  Umowa o dzieło na wykonanie recenzji osiągnięć naukowych  

w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

Załącznik nr 7 Protokół odbioru dzieła - recenzji osiągnięć naukowych w postępowaniu  

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

Załącznik nr 8  Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej 

Załącznik nr 9  Aneks do umowy o dzieło na wykonanie recenzji 

Załącznik nr 10 Oświadczenie osoby niebędącej pracownikiem Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu do celów podatkowo-ubezpieczeniowych 

Załącznik nr 11  Rachunek do umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich 

Załącznik nr 12 Rachunek do umowy zlecenia 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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                                                                                        prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

        

           

 

 

 

 

 

 

 


