UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
BR-0161-I-79/2013

Zarządzenie Nr 79/2013
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 15 października 2013r.
w sprawie zasad ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie w Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przewodów doktorskich, postępowania
habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, osób niebędących
pracownikami Uniwersytetu i będących uczestnikami niestacjonarnych studiów
doktoranckich w Uniwersytecie
Na podstawie art. 30 ust. 2 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 z późn.
zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz. U. z 2011 Nr 204 poz. 1200 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, oraz § 38 ust. 4
Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zarządza się, co następuje:

§1
Zasady ogólne
1. Zarządzenie określa zasady ustalania i pobierania opłat za przeprowadzanie
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zwanym dalej UKSW,
przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie
tytułu profesora, zwanych dalej opłatami.
2. Zarządzenie stosuje się do osób niebędących pracownikami UKSW lub będących
uczestnikami niestacjonarnych studiów doktoranckich, ubiegających się w UKSW,
o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego, albo tytułu profesora.
3. Przepis ust. 1 stosuje się również do byłych uczestników studiów doktoranckich
w UKSW, którzy ubiegają się o nadanie stopnia naukowego doktora.
§2
Podstawa pobierania opłat
1. Podstawą pobierania opłat jest umowa w formie pisemnej zawarta między UKSW
reprezentowanym przez upoważnionego do tego na podstawie pełnomocnictwa Rektora
UKSW, kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej UKSW przeprowadzającej
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przewód lub postępowanie, zwanego dalej Dziekanem Wydziału, a osobą ubiegającą się
o nadanie stopnia naukowego lub tytułu profesora albo jednostką finansującą to
postępowanie, określająca zasady przejęcia obowiązku uiszczenia opłaty.
Umowa podpisywana jest przed rozpoczęciem czynności związanych z procedurą nadania
stopni lub tytułu, a w przypadku postępowania habilitacyjnego, po poinformowaniu
Dziekana Wydziału przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, zwaną dalej Centralną
Komisją, o wyborze Wydziału UKSW jako miejscu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego. W terminie trzech dni po podpisaniu umowy Dziekan Wydziału
przekazuje umowę wraz z kalkulacją kosztów do Kwestury UKSW.
Dziekan Wydziału zobowiązany jest do przestrzegania zgodności kosztów poniesionych
przez UKSW i kosztów przejmowanych do zwrotu na podstawie umów.
Wzory umów o przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego
oraz postępowania o nadanie tytułu profesora oraz wzory kalkulacji opłat określają
załączniki do niniejszego zarządzenia.
Kalkulacje opłat stanowią integralną część każdej umowy i podlegają zatwierdzeniu przez
Kwestora UKSW przed podpisaniem umowy przez Dziekana Wydziału.
§3
Kalkulacja opłaty i jej uiszczanie

1. Na opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1, składają się:
1) koszty bezpośrednie, w tym w szczególności koszty wynagrodzeń osób
zaangażowanych bezpośrednio w przeprowadzenie przewodu lub postępowań,
o których mowa w niniejszym zarządzeniu;
2) koszty pośrednie stanowiące 30% kosztów bezpośrednich przewodu lub
postępowania, będące narzutem kosztów uczelnianych.
2. Podstawę naliczania wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi minimalna
stawka wynagrodzenia profesora zwyczajnego określona w rozporządzeniu, zwana dalej
stawką wynagrodzenia.
3. Koszty pośrednie dzieli się następująco:
1) Koszty stanowiące narzut kosztów wydziałowych – 50% kosztów pośrednich;
2) Koszty stanowiące narzut kosztów ogólnouczelnianych – 50% kosztów pośrednich.
4. Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub
postępowania o nadanie tytułu profesora, wnoszone są jednorazowo po podpisaniu
umowy o przeprowadzenie przewodu lub postępowania, a przed ich otwarciem, na
podstawie faktury wystawionej przez Kwesturę UKSW.
.
§4
Opłaty za przeprowadzanie przewodów doktorskich
1. Na opłatę za przeprowadzenie przewodu doktorskiego składają się:
1) koszty bezpośrednie w postaci:
a) jednorazowego wynagrodzenia promotora przewodu w wysokości 100%
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego;
b) wynagrodzenia recenzentów w przewodzie doktorskim w wysokości 34 % stawki
wynagrodzenia;
c) składek ZUS i innych obciążeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
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d) diety, koszty noclegów oraz podróży służbowych recenzentów i promotora,
niezbędnych do realizacji ich obowiązków w przewodzie doktorskim.
2) koszty pośrednie w wysokości 30% kosztów bezpośrednich.
2. Wynagrodzenie promotora, o którym mowa w ust. 1, przysługuje po podjęciu przez
właściwą Radę Wydziału uchwały o nadaniu stopnia doktora. Wynagrodzenie
recenzentów, o którym mowa w ust. 1, przysługuje po przekazaniu Dziekanowi Wydziału
recenzji.
3. Wynagrodzenie promotora, o którym mowa w ust. 1, może zostać podwyższone o 50 %
w przypadku, gdy:
1) przewód doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym;
2) przewód doktorski dotyczył osoby niepełnosprawnej, a rodzaj niepełnosprawności
wymagał od promotora szczególnych kwalifikacji.
§5
Opłaty za przeprowadzanie postępowania habilitacyjnego
1. Na opłatę za przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego składają się:
1) koszty bezpośrednie w postaci:
a) jednorazowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji
habilitacyjnej wskazanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni
i Tytułów oraz przez właściwą Radę Wydziału, w tym dla:
- przewodniczącego Komisji habilitacyjnej w wysokości 40 % stawki
wynagrodzenia,
- sekretarza Komisji habilitacyjnej w wysokości 35 % stawki wynagrodzenia,
- recenzentów w wysokości 10% stawki wynagrodzenia,
- innych członków Komisji w wysokości 20% stawki wynagrodzenia;
b) wynagrodzenia recenzentów za recenzję w wysokości 40% stawki
wynagrodzenia;
c) składki ZUS i inne obciążenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
d) diety, koszty noclegów oraz podróży służbowych osób wskazanych
w pkt 1 lit. a, niezbędnych do realizacji ich obowiązków w postępowaniu
habilitacyjnym;
e) wynagrodzenie osób przygotowujących na wniosek Centralnej Komisji opinię
inną niż wymieniona w pkt 1 lit. b, przysługuje wynagrodzenie w wysokości
30 % stawki wynagrodzenia.
2) koszty pośrednie w wysokości 30% kosztów bezpośrednich.
2. Wynagrodzenie recenzentów, o których mowa w ust. 1, przysługuje po przekazaniu
Dziekanowi Wydziału recenzji. Wynagrodzenia pozostałych osób, o których mowa w ust.
1, przysługują po zakończeniu czynności, do których zostały powołane.
§6
Opłaty za przeprowadzanie postępowania o nadanie tytułu profesora

1. Na opłatę za przeprowadzenie postępowania o nadanie tytułu profesora składają się:
1) koszty bezpośrednie w postaci:
a) wynagrodzenia dla recenzentów za recenzje w wysokości 50 % stawki
wynagrodzenia,
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b) składki ZUS i inne obciążenia wynikające z obowiązujących przepisów
prawa,
c) diety, koszty noclegów oraz podróży służbowych recenzentów niezbędnych
do realizacji ich obowiązków związanych z postępowaniem o nadanie tytułu
profesora.
2) koszty pośrednie w wysokości 30% kosztów bezpośrednich.
§7
Przepisy przejściowe
Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego albo
postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte przed wejściem w życie niniejszego
zarządzenia pobiera się na dotychczasowych zasadach.
§8
Przepisy końcowe
Nadzór nad wykonywaniem Zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju
i Prorektorowi ds. Finansowych i Infrastruktury.
§9
Utrata mocy obowiązującej
Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 10/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie pokrywania kosztów
przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu
naukowego przez osoby niebędące pracownikami UKSW lub uczestnikami studiów
doktoranckich w UKSW;
2) Zarządzenie nr 12/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz
postępowań o nadanie tytułu naukowego przez osoby niebędące pracownikami UKSW
lub uczestnikami studiów doktoranckich w UKSW.
§ 10
Wejście w życie
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
R e k t o r UKSW
Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
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