
UMOWA O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O NADANIE STOPNIA 

NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO 

NR…………………. 

 

zawarta w dniu ……………………... we Wrocławiu  

 

pomiędzy: 

Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 

118/120, NIP: 896-000-69-97, reprezentowanym przez: 

Dziekana Wydziału ………………………………., 

zwanym w dalszej części umowy „Uniwersytetem”, 

 

a  

zwaną dalej „Jednostką zatrudniającą”/Pana/Panią*

………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

§ 1 

1. Uniwersytet na wniosek ………………………………………………………..…… przeprowadzi 

postępowanie o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Pana/Pani  

dr …………………………………….. 

2. Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, o którym mowa w ust. 1, zostanie 

przeprowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), dalej jako Ustawa 

 

§ 2 

1. Jednostka zatrudniająca/Pan/Pani* ………………………..……. zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów   przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, na które 

składają się:  

1) wynagrodzenie za recenzje w wysokości określonej w Ustawie, 

2) wynagrodzenia dla członków komisji habilitacyjnej w wysokości określonej w Ustawie, 

3) pozostałe koszty, w szczególności: 

a) narzuty na składki ZUS i FP od wynagrodzeń określonych w pkt.. 1-2 naliczonych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

b) kosztów podróży i noclegów recenzentów ustalonych zgodnie z właściwymi przepisami 

określającymi należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, 

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

kwot wynagrodzeń i narzutów, o których mowa w pkt. 1-2. 

d) inne uzasadnione koszty postępowania poniesione przez Uniwersytet Ekonomiczny 

we Wrocławiu. 

2. Na dzień podpisania umowy wstępny koszt przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego określa wstępna kalkulacja kosztów, stanowiąca  Załącznik Nr 1 

do niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Jednostka zatrudniająca/Pan/Pani* …………………………………. zobowiązuje się w ciągu 14 dni 

od daty podpisania umowy do wpłaty zaliczki w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych) przelewem na konto Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o numerze 

07 10902529 0000 0006 3400 0503. Uniwersytet w ciągu 7 dni od otrzymania zapłaty wystawi 



 2 

fakturę VAT na kwotę zaliczki. Na przelewie należy umieścić nazwisko osoby ubiegającej się o 

nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz informację, w jakiej dyscyplinie 

przeprowadzane jest postępowanie. 

2. Częściowe rozliczenie kosztów będzie następowało każdorazowo po ich powstaniu w trakcie 

przeprowadzania postępowania, na podstawie częściowej faktury VAT wystawionej przez 

Uniwersytet, płatnej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury Jednostce 

zatrudniającej/Panu/Pani*…………………………...  

3. Uniwersytet sporządzi końcowe rozliczenie kosztów uwzględniające różnicę między faktycznie 

poniesionymi przez Uniwersytet kosztami, a dokonanymi już wpłatami i przekaże je Jednostce 

zatrudniającej/Panu/Pani*…………………………... wraz z końcową fakturą VAT. 

4. Jednostka zatrudniająca/Pan/Pani*…………………………... zobowiązuje się do zapłaty faktury 

w ciągu 14 dni od dnia jej wystawienia. 

 

 

§ 4 

W przypadku umorzenia postępowania na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia naukowego, 

Jednostka zatrudniająca/Pan/Pani*……………………………………... jest zobowiązana do pokrycia 

rzeczywiście poniesionych przez Uniwersytet kosztów. 

 

§ 5 

Integralną cześć umowy stanowi załącznik Nr 1 – Wstępna kalkulacja kosztów przeprowadzenia 

postępowania. 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienie bądź rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W razie skierowania sprawy na drogę sądową, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie 

sąd  miejscowo właściwy dla siedziby Uniwersytetu. 

 

§ 7 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Uniwersytetu i jeden dla 

Jednostki zatrudniającej/Pana/Pani*………………………….... 

 

Uniwersytet Jednostka zatrudniająca/Pani/Pan* 

 

 

 

__________________ 

  

__________________                                                     

Dziekan Wydziału 

 
 

 

 
 

 

__________________                                                     

Kwestor 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Niewłaściwe skreślić. 


