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R-DOP.014.2.1.2015 

                 PISMO OKÓLNE NR 1/2015 

                    Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
               z dnia 2 lutego 2015 r.  
 
w sprawie stawek wynagrodzeń w przewodach doktorskich, postępowaniach i przewodach habilitacyjnych, 
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz za recenzje w procedurze nadania tytułu doktora honoris 
causa, i tytułu profesora honorowego 
 
I. Informuję, że w 2015 roku stawki wynagrodzeń w przewodach doktorskich, postępowaniach i przewodach 

habilitacyjnych, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, jak również za recenzje w procedurze nadania 

tytułu doktora honoris causa, i tytułu profesora honorowego, są następujące: 

 
Podstawa obliczania – minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, tj. 5390,00 zł 

(dalej: stawka wynagrodzenia) 

1. W przewodzie doktorskim: 

- 100 % stawki wynagrodzenia dla promotora rozprawy doktorskiej, tj. 5390,00 zł. Wynagrodzenie to 

może być podwyższone 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, tj. 8085,00 zł; 

- 34 % stawki wynagrodzenia za recenzję, tj. 1832,60 zł; za recenzję w języku obcym  2748,90 zł 

2. W postępowaniu habilitacyjnym: 

- 40 % stawki wynagrodzenia za recenzję, tj. 2156,00 zł oraz 

- za sporządzenie przez komisję habilitacyjną opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia 
doktora habilitowanego: 

- 40 % stawki wynagrodzenia – dla przewodniczącego, tj. 2156,00 zł, 

- 35 % stawki wynagrodzenia – dla sekretarza komisji, tj. 1886,50 zł, 

- 20 % stawki wynagrodzenia – dla członka, tj. 1078, 00 zł, 

- 10 % stawki wynagrodzenia – dla recenzenta, tj. 539, 00 zł. 

Oznacza to, że recenzent w postępowaniu habilitacyjnym otrzymuje wynagrodzenie za opracowanie 

recenzji w wysokości 40 % stawki wynagrodzenia oraz za sporządzenie opinii w wysokości 10 % stawki 

wynagrodzenia. 
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Osobom przygotowującym na wniosek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów inną opinię, aniżeli 

wyżej wymienione, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 % stawki wynagrodzenia, tj. 1617,00 zł, przy 

czym Przewodniczący Centralnej Komisji, w przypadku szczególnej złożoności szerokiego zakresu takiej opinii, 

może zwiększyć wysokość wynagrodzenia do 50 % stawki wynagrodzenia, tj. do 2695,00 zł.  

3. W postępowaniu o nadanie tytułu profesora: 

- 50 % stawki wynagrodzenia za recenzję, tj. 2695, 00 zł. 

II. Do procedur prowadzonych na podstawie przepisów dotychczasowych zastosowanie mają aktualne przepisy 

o wynagradzaniu nauczycieli akademickich oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz 

za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. Nr 178, poz. 1741), czyli: 

1. W przewodzie doktorskim:  

- 100 % stawki wynagrodzenia dla promotora rozprawy doktorskiej, tj. 5390,00 zł. Wynagrodzenie 

może być podwyższone 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, tj. 8085,00 zł, 

- 34 % stawki wynagrodzenia za recenzję, tj. 1832,60 zł. 

2. W przewodzie habilitacyjnym: 

- 50 % stawki wynagrodzenia za recenzję, tj. 2695,00 zł; 

3. W postępowaniu o nadanie tytułu profesora: 

 - 50 % stawki wynagrodzenia za recenzję, tj. 2695,00 zł; 

III. Wynagrodzenie za przygotowanie recenzji w procedurze nadania tytułu doktora honoris causa i tytułu 
profesora honorowego wynosi 1832,60 zł. 
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