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R-B-SOP.014.1.77.2021 

ZARZĄDZENIE NR 77/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 25 czerwca 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za 

przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu 

profesora 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 478 i 619), w związku z § 18a ust. 1-2 załącznika do uchwały Nr R.0000.109.2019 Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu 

postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego (uchwała Nr 

R.0000.41.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r. ) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu 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 wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

 

“w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłat i pokrywania kosztów za przeprowadzenie 

postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym, doktora 

habilitowanego lub tytułu profesora”; 

 

2) w podstawie prawnej: 

 

a) wskazanie podstawy prawnej rozpoczyna się od wyrażenia: “Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11”, 

b) po tytule powołanej ustawy dotychczasową metrykę zastępuje się oznaczeniem: “Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478 i 619”, 

c) po przytoczeniu pełnego tytułu ustawy dodaje się wyrażenie: “w związku z § 18a ust. 1-2 załącznika 

do uchwały Nr R.0000.109.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 

września 2019 r. w sprawie trybu działania i sposobu postępowania Rady Naukowej dyscypliny w 

postępowaniach w sprawie nadania stopnia naukowego (uchwała Nr R.0000.41.2021 Senatu 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2021 r.)”;   

 

3) § 1 otrzymuje brzmienie: 

“Zarządzenie określa tryb wnoszenia opłat i pokrywania kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia 

doktora w trybie eksternistycznym i stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a także pokrywania kosztów postępowań w sprawie 
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nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.”; 

 

4) w § 2: 

 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

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

nauczycielem akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wnosi na rzecz 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu opłatę za przeprowadzenie postępowania, które zostało 

wszczęte na jej wniosek.”, 

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

“Opłata nie może przekraczać kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia 

doktora habilitowanego.”; 

 

5)  w § 3: 

 

a) ust. 1: 

- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 

“Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym obejmuje:”, 

 

- uchyla się pkt 2, 

 

- w pkt 3 wyraz “wynagrodzenia” zmienia się na “wynagrodzenie”, 

 

- w pkt 4: 

 

- - lit. a po wyrazie “pkt” skreśla się znak interpunkcyjny “,” i liczebnik “2”, 

 

- - lit. c: 

 

- - - wyraz “przewodu” zmienia się na “postępowania”, 

 

- - - po wyrazie “pkt 1” znak interpunkcyjny “-” zastępuje się spójnikiem “i”, 

 

b) uchyla się ust. 2, 

 

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

 

“ust. 3. Koszty postępowania wylicza się na podstawie kalkulacji wstępnej i weryfikuje w kalkulacji 

końcowej uwzględniającej wszystkie koszty określone w pkt 1,3 i 4; 

 

 ust. 4. Pokrycie kosztów postępowania realizowane jest w II ratach:  
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1) I rata – po podjęciu przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na 

przeprowadzenie postępowania; rata ma charakter zaliczkowy i wynosi 10 000 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych);  

2) II rata – po podjęciu przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego 

doktora i obejmuje pozostałą sumę poniesionych kosztów.”; 

 

6) w § 4: 

 

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

 

„Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego obejmuje:”, 

 

b) w pkt 1 lit. b wyrażenie „(dotyczy także recenzentów)” skreśla się; 

 

7) w § 7: 

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz osoby, które ukończyły 

kształcenie w Szkole Doktorskiej, ubiegające się o nadanie stopnia naukowego doktora nie wnoszą opłat, o 

których mowa w § 3 za wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.”, 

 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

“Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ubiegającym 

się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Uczelnia pokrywa koszty postępowania za 

wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.”, 

 

c) uchyla się ust. 3, 

 

d) uchyla się ust. 4; 

8) w § 9:  

dotychczasową metrykę wskazanego tam rozporządzenia „t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1837” zmienia się na „Dz. 

U. z 2021 r. poz. 676”. 

   

§ 2 

Traci moc zarządzenie Nr 151/2019 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. 

w sprawie szczegółowego trybu wnoszenia opłaty i pokrywania kosztów za przeprowadzenie postępowania o 

nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym. 

 

§ 3 

Tekst jednolity zarządzenia 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 



 

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu   ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław    www.ue.wroc.pl 
tel:. +48 71 36 80 100, fax: +48 71 36 72 778 
e-mail: kontakt@ue.wroc.pl 

postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora, 

obejmujący wprowadzone zmiany, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                         

                 Rektor  

  

  

                                                                                                                             Prof. dr hab. Andrzej Kaleta  
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Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 77/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. 

 

R-B-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 w 

sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym, doktora habilitowanego lub tytułu 

profesora 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 182 ust. 1-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), dalej jako Ustawa i w związku z § 18a ust. 1-2 załącznika do uchwały 

Nr R.0000.109.2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu 

działania i sposobu postępowania Rady Naukowej Dyscypliny w postępowaniach w sprawie nadania stopnia 

naukowego (uchwała Nr R.0000.41.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 

2021 r. ) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa tryb wnoszenia opłat i pokrywania kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w 

trybie eksternistycznym i stopnia doktora habilitowanego przeprowadzanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu, a także pokrywania kosztów postępowań w sprawie nadania 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 wnosi na rzecz 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu opłatę za przeprowadzenie postępowania, które zostało wszczęte 

na jej wniosek. 

2. Opłata nie może przekraczać kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub stopnia doktora 

habilitowanego. 

 

§ 3 

1. Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym obejmuje: 

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) (uchylony) 

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

4) pozostałe koszty, w szczególności: 

a) narzuty na składki ZUS i FP od wynagrodzeń określonych w pkt 1 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. 2013 

poz. 167), 

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

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

d) inne uzasadnione koszty postępowania ponoszone przez Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu. 

2. (uchylony) 

3. Koszty postępowania wylicza się na podstawie kalkulacji wstępnej i weryfikuje w kalkulacji końcowej 

uwzględniającej wszystkie koszty określone w pkt. 1, 3 i 4.  

4. Pokrycie kosztów postępowania realizowane jest w II ratach:  

1) I rata – po podjęciu przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na przeprowadzenie 

postępowania; rata ma charakter zaliczkowy i wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);  

2) II rata – po podjęciu przez Radę Naukową Dyscypliny uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i 

obejmuje pozostałą sumę poniesionych kosztów.  

 

§ 4 

Opłata za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego obejmuje: 

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 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. 2013 poz. 167), 

c) opłaty na pokrycie pozostałych kosztów przeprowadzenia  postępowania 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.  
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§ 6 

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

naukowego doktora lub doktora habilitowanego określa umowa zawierana między Uniwersytetem 

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 kształcenie w Szkole Doktorskiej, ubiegające się o nadanie stopnia naukowego doktora nie wnoszą 

opłat, o których mowa w § 3 z wyjątkiem opłat za wydanie odpisu dyplomu.  

2. Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ubiegającym się o 

nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego Uczelnia pokrywa koszty postępowania z wyjątkiem opłat 

za wydanie odpisu dyplomu. 

3. (uchylony) 

4. (uchylony) 

§ 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 2021 r. poz.  676). 

 

§ 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 


