
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 80/2021 

Rektora UWM w Olsztynie 

z dnia 29 lipca 2021 roku 

 

Umowa Nr…….. 

w sprawie wysokości i warunków wnoszenia opłaty  

za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

w trybie eksternistycznym 

 

zawarta w dniu …….…………………… r., w Olsztynie, między: 

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kod pocz. 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2,  

NIP: 739-30-33-097, REGON 510884205,  

reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim” 

a 

Panią/Panem* .............................................................................................................................................  

zamieszkałą/łym*: ......................................................................................................................................  

dowód osobisty:……………………………………………………………………………….................. 

PESEL:…………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/-ym* dalej „Kandydatem” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Kandydata do pokrycia pełnych kosztów związanych  

z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.  

2. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1 ustala się na podstawie  art. 184 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), nie może 

przekraczać faktycznych kosztów postępowania i uwzględnia wysokość kosztów pośrednich 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 39/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wysokości kosztów pośrednich. 

3. Kandydat zobowiązuje się zapłacić Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu opłatę w wysokości 

określonej we wstępnej kalkulacji kosztów, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, w ciągu 14 dnia 

od dnia podpisania umowy na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

prowadzony w Banku …………… o numerze ………………………..… 

4. Do czasu pokrycia przez Kandydata opłaty, o której mowa w ust. 3 rada naukowa dyscypliny nie 

podejmie żadnych czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora.   

5. Kandydat zobowiązuje się uiścić ewentualną powstałą różnicę pomiędzy kosztami rzeczywiście 

poniesionymi, których nie uwzględniono we wstępnej kalkulacji kosztów a  opłatą, o której mowa 

w ust. 3.  

6. W przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na wysokość kosztów, o którym mowa  

w ust. 1 rozliczenie kosztów zostanie dokonane z uwzględnieniem tych zmian.  

§ 2 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zobowiązuje się, do przeprowadzenia postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora wszczętego na wniosek Kandydata. 

* niepotrzebne skreślić 



 

§ 3 

1. Należności, o których mowa w §1 ust. 5 i 6 płatne będą na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury wraz ze specyfikacją rzeczywistych 

kosztów, zgodnie z zasadami określonymi w § 1. 

2. W przypadku zwłoki w zapłacie, obowiązują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

3. Kandydat dokona zapłaty należności na wskazany w fakturze VAT rachunek bankowy. 

 

§ 4 

Kandydat zapłaci należności wynikające z postanowień niniejszej umowy niezależnie od nadania bądź 

odmowy nadania Kandydatowi stopnia doktora.  

 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązywać polubownie,  

a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia poddadzą je rozstrzygnięciu właściwego sądu 

powszechnego.  

 

§ 6 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 

egzemplarze otrzymuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a jeden egzemplarz – Kandydat. 

 

 

 

 

 

Kandydat 

 

 

……………………………………… 

 

 

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski 

w Olsztynie 

 

…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki nr 1 do Umowy Nr ………….  

z dnia…………………...……………...... 

 

 

 

 

Wstępna kalkulacja kosztów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora 

 

POZYCJE KALKULACJI KWOTA 

I. koszty bezpośrednie (1+2+3+4+5+6+7+8+9)  

1 wynagrodzenie promotora I  

2 wynagrodzenie promotora II*  

3 wynagrodzenie promotora pomocniczego*  

4 wynagrodzenie recenzenta I  

5 wynagrodzenie recenzenta II  

6 wynagrodzenie recenzenta III  

7 składki ZUS od wynagrodzeń z pozycji………..  

8 egzaminy doktorskie  

9 koszty podróży i zakwaterowania (szacunkowo)  

II. koszty pośrednie (30% od pozycji I)  

1 wydziałowe 15%  

2 ogólnouczelniane 15%  

III. razem (I+II)  

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


