
ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 
 

Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w  Krakowie  z  dnia  1  marca  2012  roku  w  sprawie  ustalenia  kosztów 
przeprowadzenia  przewodu  doktorskiego  na  Akademii  Wychowania 
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie  
 
Działając na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 
o  stopniach  naukowych  i  tytule  naukowym  oraz  o  stopniach  i  tytule w  zakresie 
sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), § 12 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Nauki 
i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  05  października  2011  r.  w  sprawie  warunków 
wynagradzania za pracę  i przyznawania  innych świadczeń związanych z pracą dla 
pracowników  zatrudnionych w uczelni publicznej  (Dz. U. Nr  243, poz.  1447) oraz  
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,  postępowaniu  habilitacyjnym  oraz 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, poz. 1219), zarządza się co 
następuje: 
 

§ 1 
 

W Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie za przeprowadzenie przewodu 
doktorskiego ustala się następujące koszty: 

1) wynagrodzenie  za  recenzję  rozprawy  doktorskiej  –  w  wysokości  34% 
minimalnej  stawki  wynagrodzenia  zasadniczego  przewidzianego  dla 
profesora  zwyczajnego,  określonego  w  przepisach  o  wynagradzaniu 
nauczycieli akademickich; 

2) wynagrodzenie  za  promotorstwo w  przewodzie  doktorskim  –  jednorazowo 
100% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego 
określonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich; 

3) koszty delegacji służbowych i zakwaterowania recenzentów zamiejscowych; 
4) inne udokumentowane koszty, w tym narzuty na wynagrodzenie recenzenta  

i promotora , pracownika AWF; 
5) koszty  administracyjne  w  wysokości  30  %  kosztów  przewodu  ustalone  

w formie narzutu na koszty bezpośrednie przewodu.  
 

§ 2 
 

1. Koszty  ustalone  w  §  1  ponosi  jednostka  zatrudniająca  kandydata  do  stopnia 
naukowego  doktora  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  zawartej  przed 
wszczęciem przewodu doktorskiego. Wzór umowy  stanowi Załącznik nr  1 do 
niniejszego Zarządzenia.  
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2. Koszty ustalone w § 1 może przejąć jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się 
o  nadanie  stopnia  doktora  lub  bezpośrednio  ta  osoba  na  podstawie  umowy 
cywilnoprawnej  zawartej  przed  wszczęciem  przewodu  doktorskiego.  Wzór 
umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  

3. Koszty określone w § 1 dotyczą osób niebędących pracownikami AWF. 
 

§ 3 
 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenie powierza się Prorektorowi ds. Nauki. 
3. Z dniem wejścia w  życie niniejszego Zarządzenia,  tracą moc wszelkie  regulacje  

w  zakresie  zawierania  umów  w  sprawie  refundacji  kosztów  związanych  
z  czynnościami  przy  przeprowadzaniu  przewodów  doktorskich  dla  osób 
niebędących pracownikami AWF lub uczestnikami studiów doktoranckich.  

 
 
 
                          REKTOR 
 
               Prof. dr hab.  Andrzej Klimek  
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Załącznik nr 1 
do Zarządzenie nr 9/2012  
z dnia 1 marca  2012 roku 

 
UMOWA 

 
 
zawarta w  dniu ………………roku  pomiędzy Akademią Wychowania  Fizycznego  
w Krakowie , reprezentowaną przez: 
Rektora – …………………………………………………………………………………. 
z  kontrasygnatą  finansową  Kwestora  –  …………………………………………,  
zwaną w dalszej części umowy „AWF” 
 
a 
…………………………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres jednostki zatrudniającej Kandydata) 
reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………, 
zwaną  w  dalszej  części  umowy  „Jednostką  zatrudniającą  kandydata  do  stopnia 
naukowego” 
 
 

§ 1 
 

Akademia Wychowania Fizycznego zobowiązuje się do przeprowadzenia przewodu 
doktorskiego Pana/Pani …………………………………………………………..………… 
zatrudnionego/zatrudnionej w ……………………..…………………………………….... 
 

§ 2 
 

Jednostka  zatrudniająca  kandydata  do  stopnia  naukowego  zobowiązuje  się  do 
pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu wymienionego w § 1 obejmujących: 

1) wynagrodzenie  za  recenzję  i  promotorstwo w wysokości  ustalonej  zgodnie 
z § 3 umowy wraz z pochodnymi; 

2) koszty delegacji służbowych i zakwaterowania recenzentów zamiejscowych; 
3) koszty administracyjne w wysokości 30 % kosztów postępowania określonych 

w pkt 1‐3; 
4) inne udokumentowane koszty ………………. 

Szacunkowy koszt przewodu wyniesie:………………………………………………. 
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§ 3 
 

Wysokość  wynagrodzenia  za  recenzję  oraz  wysokość  wynagrodzenia  promotora  
w  przewodzie  doktorskim  określa  Rozporządzenie Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 05 października 2011  r. w  sprawie warunków wynagradzania za 
pracę  i  przyznawania  innych  świadczeń  związanych  z  pracą  dla  pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447) oraz Rozporządzenie 
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, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu 
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, poz. 1219).  
 

§ 4 
 

Jednostka  zatrudniająca  kandydata  do  stopnia  naukowego  zobowiązuje  się  do 
przekazania  zaliczki  w  wysokości  4.000  zł  (słownie:  cztery  tysiące  złotych)  
w  terminie  7  dni  od  daty  podpisania  umowy  oraz  wpłacenia  pozostałej  kwoty 
kosztów  przewodu  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  faktury  na  rachunek 
bankowy AWF ……………………………… 
 

§ 5 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia wszczęcia przewodu do dnia 
………………….. 

2. Wszelkie  zmiany  niniejszej umowy wymagają  zachowania  formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 6 
 

W  sprawach  nieuregulowanych w  niniejszej  umowie mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7 
 

W  przypadku  sporów  wynikających  z  niniejszej  umowy  sądem  właściwym  do 
rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby AWF. 
 

§ 8 
 

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla 
każdej ze stron.  

 
Uczelnia:                                                                     Jednostka zatrudniająca kandydata: 
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Załącznik nr 2 
do Zarządzenie nr 9/2012  
z dnia 1 marca  2012 roku 

 
UMOWA 

 
 
zawarta w  dniu ………………roku  pomiędzy Akademią Wychowania  Fizycznego  
w Krakowie , reprezentowaną przez: 
Rektora – …………………………………………………………….................……………. 
z  kontrasygnatą  finansową  Kwestora  –  ………………………………………., 
zwaną w dalszej części umowy „AWF” 
a 
……………………………………………………………………….............………………... 
(imię i nazwisko kandydata do stopnia naukowego) 
………………………………………………….............……………………………………….. 
(adres zamieszkania) 
………………………………………………………………………...............………………, 
zwanego w dalszej części umowy „Kandydatem do stopnia naukowego” 
 
 

§ 1 
 

Akademia Wychowania Fizycznego zobowiązuje się do przeprowadzenia przewodu 
doktorskiego Pana/Pani …………………………………………………………..…………  
 
 

§ 2 
 

Kandydat  do  stopnia  naukowego  zobowiązuje  się  do  pokrycia  kosztów 
przeprowadzenia przewodu wymienionego w § 1 obejmujących:  
1) wynagrodzenie  za  recenzję  i  promotorstwo  w  wysokości  ustalonej  zgodnie  

z § 3 umowy wraz z pochodnymi; 
2) koszty delegacji służbowych i zakwaterowania recenzentów zamiejscowych; 
3) koszty administracyjne w wysokości 30 % kosztów postępowania określonych  

w pkt 1‐3; 
4) inne udokumentowane koszty ……………………………………. 
Szacunkowy koszt przewodu wyniesie:………………………………………………. 



  6

§ 3 
 

Wysokość  wynagrodzenia  za  recenzję  oraz  wysokość  wynagrodzenia  promotora  
w  przewodzie  doktorskim  określa  Rozporządzenie Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 05 października 2011  r. w  sprawie warunków wynagradzania za 
pracę  i  przyznawania  innych  świadczeń  związanych  z  pracą  dla  pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447) oraz Rozporządzenie 
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, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu 
o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 206, poz. 1219).  
 

§ 4 
 

Kandydata  do  stopnia  naukowego  zobowiązuje  się  do  przekazania  zaliczki  
w wysokości  4.000  zł  (słownie:  cztery  tysiące  złotych) w  terminie  7  dni  od  daty 
podpisania umowy oraz wpłacenia pozostałej kwoty kosztów przewodu w terminie 
14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy AWF …………………… 
 

§ 5 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia wszczęcia przewodu do dnia 
………………….. 

2. Wszelkie  zmiany  niniejszej umowy wymagają  zachowania  formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
§ 6 
 

W  sprawach  nieuregulowanych w  niniejszej  umowie mają  zastosowanie  przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 7 
 

W  przypadku  sporów  wynikających  z  niniejszej  umowy  sądem  właściwym  do 
rozpoznania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby AWF. 
 

§ 8 
 

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  dla 
każdej ze stron.  

 
 
Uczelnia:                                                                      Kandydat do stopnia naukowego 


