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R-BP-SOP.014.1.111.2019 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

z dnia 14 października 2019 r. 

 

w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za przeprowadzenie 

postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora,  

doktora habilitowanego lub tytułu profesora 

 

W zw. z art. 182 ust. 1-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), dalej jako Ustawa, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa tryb wnoszenia opłat i pokrywania kosztów postępowań o nadanie stopnia doktora i 

stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu a 

także pokrywania kosztów postępowań o nadanie tytułu profesora nauczycielom akademickim 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 2 

1. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego, niebędąca 

nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu lub osoba, 

ubiegająca się o stopień doktora, która nie odbyła kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, wnosi na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu opłatę za przeprowadzenie postępowania, które zostało wszczęte na jej wniosek. 

2. Opłata nie może przekraczać kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora 

habilitowanego. 

§ 3 

1. Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora obejmują: 

1) wynagrodzenie promotora lub promotorów, w wysokości 83% minimalnego  miesięcznego 

wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego na podstawie  

art. 137 ust. 2 Ustawy, dalej jako wynagrodzenie profesora, 

2) wynagrodzenie promotora pomocniczego, w wysokości 50% wynagrodzenia profesora, 

3) wynagrodzenia recenzenta, w wysokości 27% wynagrodzenia profesora, 

4) pozostałe koszty, w szczególności: 

a) narzuty na składki ZUS i FP od wynagrodzeń określonych w pkt 1, 2 i 3 naliczone zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 
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b) koszty podróży i noclegów ustalone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi 

zatrudnionemu  

w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  

(Dz. U. poz. 167), 

c) opłaty na pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia przewodu w wysokości 20% kwot 

wynagrodzeń i narzutów, o których mowa w pkt 1-3. 

d) inne uzasadnione koszty postępowania ponoszone przez Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu. 

2. Opłaty, o której mowa w ust. 1 nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która 

ukończyła kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu. 

§ 4 

Koszty przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego obejmują: 

1) wynagrodzenie członków komisji habilitacyjnej, w tym: 

a) wynagrodzenie recenzenta za sporządzenie recenzji pracy habilitacyjnej w wysokości 33% 

wynagrodzenia profesora, 

b) wynagrodzenie członka komisji habilitacyjnej (dotyczy także recenzentów) wynosi 17% 

wynagrodzenia profesora,  

c) w przypadku gdy członek komisji pełni funkcję jej przewodniczącego lub sekretarza 

w wysokości 33% wynagrodzenia profesora.  

2) pozostałe koszty, w szczególności: 

a) narzuty na składki ZUS i FP od wynagrodzeń określonych w pkt 1 lit. a, b i c naliczone zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

b) koszty podróży i noclegów członków komisji ustalone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej  

z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), 

c) opłaty na pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia przewodu w wysokości 20% kwot 

wynagrodzeń i narzutów, o których mowa w pkt. 1. 

d) inne uzasadnione koszty postępowania ponoszone przez Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu. 

§ 5 

W przypadku nauczyciela akademickiego niebędącego pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu albo pracownika naukowego, koszty postępowania, o których mowa w § 3 i 4 ponosi 

zatrudniająca go uczelnia, instytut PAN, instytut badawczy lub instytut międzynarodowy.  

 

§ 6 

1. Wysokość kosztów i warunki wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia 

naukowego doktora lub doktora habilitowanego określa umowa zawierana między Uniwersytetem 



 

 

                                                        Rektor 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
e-mail: 
www.ue.wroc.pl 

Ekonomicznym we Wrocławiu, a osobą, o której mowa w § 2 ust. 1. Nie narusza to postanowień  

ust. 2. 

2. W przypadku, gdy koszty postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora 

habilitowanego ponosi jednostka zatrudniająca, o której mowa w § 5 umowa określająca wysokość 

kosztów i warunki wnoszenia opłaty jest zawierana między Uniwersytetem Ekonomicznym  

we Wrocławiu, a tą jednostką.  

3. Wysokość kosztów jest ustalana na podstawie stawki wynagrodzenia profesora obowiązującej w chwili 

zawarcia umowy i wiąże strony przez cały czas jej trwania.  

 

§ 7 

1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz osoby, 

które ukończyły Szkołę Doktorską prowadzoną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

ubiegające się o nadanie stopnia naukowego doktora nie wnoszą opłat, o których mowa w § 3  

z wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.  

2. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ubiegający się  

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nie wnoszą opłat, o których mowa w § 4,  

z wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.  

3. Opłaty, o której mowa w § 3 nie pobiera się także od osoby, która rozpoczęła studia doktoranckie przed 

rokiem akademickim 2019/2020 i ubiega się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych  

w Ustawie, z zastrzeżeniem ust. 4 

4. Uczelnia pokryje osobie, o której mowa w ust. 3, koszty postępowania o nadanie stopnia naukowego 

doktora w okresie nie dłuższym niż 3 lata od końca planowanego okresu studiów uwzględniając 

przedłużenia tego okresu zgodne z regulacjami wewnętrznymi. 

 

§ 8 

1. W sytuacji, gdy nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu będzie się 

ubiegać o nadanie tytułu profesora, koszty tego postępowania ponosi Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu.  

2. Nauczyciel akademicki, o którym mowa w ust. 1 składa wniosek do Rektora o wniesienie przez 

Uczelnię opłaty za przeprowadzenie postępowania, przed złożeniem wniosku o wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania tytułu profesora do Rady Doskonałości Naukowej. 

 

§ 9 

Opłaty za wydanie duplikatu dyplomu, a także za wydanie odpisu dyplomu, w tym w języku obcym pobiera 

się na podstawie § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 

2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1837). 
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§ 10 

Zarządzenie stosuje się do postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, stopnia naukowego 

doktora habilitowanego lub tytułu profesora, wszczętych po dniu 1 października 2019 roku. 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 

 

 

 

Rektor  

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 

 

 

 


