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PISMO OKÓLNE NR 2/2012 
REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 31 października 2012 r. 
 

w sprawie opłat za przeprowadzenie czynności w przewodzie doktorskim, 
postępowaniu habilitacyjnym i w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w związku 

ze zmianą stanu prawnego od 17 września 2012 r. 
 

§ 1 
Informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 
września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz 
za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim i postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1219), zmienionego przez 
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za 
recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora (Dz. U. z dnia 3 września 2012 r., poz. 990, które weszło w życie z 
dniem 17 września br.- www.dziennikustaw.gov.pl) - wydanymi z upoważnienia zawartego w 
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 ze zm.) oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie 
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników w uczelni publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1447) wydanym na podstawie 
art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365 ze zm.):  

1) promotorowi w przewodzie doktorskim, po podjęciu przez radę jednostki 
organizacyjnej uchwały o nadaniu stopnia doktora, przysługuje jednorazowe 
wynagrodzenie w wysokości 100% minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o 
wynagradzaniu nauczycieli akademickich, zwanej dalej „stawką wynagrodzenia", 
tj. w kwocie 4145,00- zł; 

2) wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się o 50% w przypadku, 
gdy przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym 
lub osoby niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od 
promotora posiadania szczególnych kwalifikacji, i wynosi 6217,50 zł; 

3) z zastrzeżeniem § 3 i § 4 okólnika, na mocy wskazanego wyżej rozporządzenia z 
dnia 28 sierpnia 2012 r., osobom opracowującym recenzje w przewodzie 
doktorskim albo w postępowaniu habilitacyjnym, albo w postępowaniu o 
nadanie tytułu profesora, przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

a) 34% stawki wynagrodzenia za recenzję w przewodzie doktorskim, tj. 
1409,30 zł, 

b) 40% stawki wynagrodzenia za recenzję w postępowaniu habilitacyjnym, 
tj. 1658,00 zł, 
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c) 50% stawki wynagrodzenia za recenzję w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora, tj. 2072,50 zł; 

4) członkom komisji habilitacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego, za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub 
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego przysługuje jednorazowe 
wynagrodzenie w wysokości: 

a) 40% stawki wynagrodzenia, tj. 1658,00- zł - dla przewodniczącego, 
b) 35% stawki wynagrodzenia, tj. 1450,75 zł - dla sekretarza, 
c) 20% stawki wynagrodzenia, tj. 829,00- zł - dla członka, 
d) 10% stawki wynagrodzenia, tj. 414,50 zł – dla recenzenta. 

 
        

§ 2 
Wynagrodzenia, o których mowa w § 1 pkt 1 – 4 okólnika wypłaca jednostka organizacyjna 
przeprowadzająca przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie 
tytułu profesora. 

 
§ 3 

1. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2012 r., powoływanego w § 1 
niniejszego okólnika: 
 

1) umowy pomiędzy recenzentem, a jednostką organizacyjną przeprowadzającą przewód 
doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora, w 
przedmiocie opracowania i zapłaty za recenzję; 

2) umowy pomiędzy promotorem, a jednostką organizacyjną przeprowadzająca przewód 
doktorski o zapłatę wynagrodzenia po podjęciu uchwały o nadanie stopnia doktora, 

3) umowy pomiędzy członkiem komisji habilitacyjnej (przewodniczącym, sekretarzem, 
każdym z recenzentów oraz z każdym z pozostałych członków), a jednostką organizacyjną 
przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne o sporządzenie za wynagrodzeniem opinii w 
sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, oraz 

4) umowy o przejęcie obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz promotora, recenzentów, 
członków komisji habilitacyjnej (przewodniczącego, sekretarza, recenzentów i pozostałych 
członków) pomiędzy jednostką organizacyjną przeprowadzająca przewód doktorski, 
postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora, a jednostką 
zatrudniającą osobę ubiegającą się o nadanie takiego stopnia lub tytułu naukowego; 

5) umowy o przejęcie obowiązku zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 pomiędzy 
jednostką organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne 
lub postępowanie o nadanie tytułu profesora, a osobą ubiegającą się o taki stopień lub 
tytuł 

 
- zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

wykonywane są zgodnie z przepisami dotychczasowymi oraz 
postanowieniami określonymi w tych umowach. 

 
2. Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia wskazanego w ust. 1, wynagrodzenie dla recenzenta 
będącego członkiem komisji habilitacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia postępowania 
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habilitacyjnego przed dniem wejścia w życie wskazanego wyżej rozporządzenia, za sporządzenie 
opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, wypłaca się na 
podstawie przepisów dotychczasowych. 
 

§ 4 
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo  
o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 
tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455) 
przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, niezakończone 
do dnia wejścia w życie ustawy (zgodnie z art. 38 ustawy weszła ona w życie z dniem 1 
października 2011 r., z zastrzeżeniem pkt 1-5 tego artykułu) , są prowadzone na podstawie 
przepisów dotychczasowych. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy, na wniosek 
osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, 
mogą być prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu 
profesora na podstawie przepisów dotychczasowych i w związku powyższym: 

1) promotorowi w przewodzie doktorskim, po zakończeniu przewodu, przysługuje 
wynagrodzenie jednorazowe w wysokości 100 % minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu 
nauczycieli akademickich, zwanej dalej "stawką wynagrodzenia", tj. 4145,00 zł; 

2) osobom opracowującym recenzje w przewodach doktorskich lub habilitacyjnych albo  
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 

a) za recenzję w przewodzie doktorskim - 34 % stawki wynagrodzenia, tj. 
1409,30 zł, 

b) za recenzję w przewodzie habilitacyjnym - 50 % stawki wynagrodzenia, tj. 
2072,50 zł, 

c) za recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - 50 % stawki 
wynagrodzenia, tj. 2072,50 zł. 

 
          Rektor 

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 
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