
Załącznik Nr 5 
do zarządzenia Nr 168/21  

 

 

Nr rej: ……………………… 
 

UMOWA  
 

zawarta w Katowicach ……………………. pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice,  
reprezentowanym przez: 
Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej         - ……………………………….………….. 
przy kontrasygnacie Kwestor                            - ……………………………….………….. 
NIP 634 000 88 25, REGON 000001548               
zwanym dalej w treści umowy „Zleceniobiorcą”  
a 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
reprezentowaną/ym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
NIP……………………. REGON …………………….   

zwaną/ym dalej w treści umowy „Zleceniodawcą” 
o następującej treści: 
 

§ 1  
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do przeprowadzenia postępowanie w sprawie 
nadania stopnia doktora (zwane dalej „postępowaniem”) Pani/u ………………………………………………..  
 

§ 2  
1. Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić Zleceniobiorcy koszty związane z przeprowadzeniem 

postępowania, o którym mowa w § 1. Stawki wynagrodzeń i innych kosztów związanych  
z przeprowadzeniem powyższego postępowania wynikają z postanowień ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uchwały nr 123/2018/2019 Senatu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września 2019 roku w przedmiocie 
sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Ekonomicznym  
w Katowicach (z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr …/21 z dnia ……… 2021 roku Rektora 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zwrotu kosztów z tytułu 
przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora 
habilitowanego osobom niebędącym nauczycielami akademickimi lub pracownikami 
naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dostępnych na stronie 
https://bip.ue.katowice.pl/regulacje-prawne.html.  

2. Zwrot kosztów postępowania jest realizowany w dwóch ratach płatnych zaliczkowo oraz na 
podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 5:  
1) pierwsza – płatna w terminie określonym w ust. 3, w wysokości 7.500 zł (słownie: siedem 

tysięcy pięćset złotych); 
2) druga – płatna przed zakończeniem postępowania bez względu na wynik postępowania  

w terminie określonym w ust. 3 w wysokości 7.500 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset 
złotych). 

3. Płatności zostaną dokonane na podstawie faktur pro forma, przelewem na konto 
Zleceniobiorcy wskazane na fakturze pro forma, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury 
pro forma.  



 

 

4. Koszty podróży recenzentów, promotora/ów oraz promotora pomocniczego niezbędnych dla 
realizacji ich obowiązków związanych ze wszczętym postępowaniem pokrywa Zleceniodawca 
na podstawie rozliczenia łącznych kosztów postępowania sporządzanego po zakończeniu 
postępowania i rozliczeniu faktycznych kosztów delegacji, zgodnie z ust. 5, jeśli Zleceniobiorca 
uzyskał dokumenty potwierdzające koszty delegacji do dnia sporządzenia rozliczenia.  
W przypadku gdy do dnia sporządzenia rozliczenia Zleceniobiorca nie uzyskał dokumentów 
potwierdzających koszty delegacji związanych z przeprowadzonym postępowaniem, 
Zleceniodawca zostanie obciążony tymi kosztami po uzyskaniu tych dokumentów przez 
Zleceniobiorcę. 

5. Po zakończeniu postępowania, bez względu na jego wynik, ustalane są łączne koszty 
postępowania poniesione przez Zleceniobiorcę, obejmujące również koszty podróży, o których 
mowa w ust. 4 (jeśli Zleceniobiorca uzyskał dokumenty potwierdzające koszty delegacji do dnia 
sporządzenia rozliczenia). Jeśli suma rat wniesionych przed zakończeniem postępowania przez 
Zleceniodawcę przekracza wysokość łącznych kosztów postępowania, wystawiana jest faktura 
korygująca do faktury zaliczkowej, a nadpłata jest zwracana przez Zleceniobiorcę w terminie  
21 dni od wystawienia faktury korygującej. Jeśli suma rat wniesionych przed zakończeniem 
postępowania przez Zleceniodawcę nie pokrywa łącznych kosztów postępowania, wystawiana 
jest faktura końcowa rozliczeniowa określająca kwotę do zapłaty, a Zleceniodawca 
zobowiązany jest do pokrycia niedopłaty w terminie określonym na fakturze.  

6. W przypadku gdy do dnia sporządzenia rozliczenia Zleceniobiorca nie uzyskał dokumentów 
potwierdzających koszty delegacji związanych z przeprowadzonym postępowaniem, 
Zleceniodawca zostanie obciążony tymi kosztami po uzyskaniu tych dokumentów przez 
Zleceniobiorcę. 

7. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i posiadają NIP: 
1) Zleceniobiorca – 634-000-88-25; 
2) Zleceniodawca – ……………………… 

 
§ 3 

1. Końcowy wynik postępowania, tj. nadanie stopnia lub odmowa jego nadania, nie ma znaczenia 
dla określonego niniejszą umową obowiązku Zleceniodawcy do zapłacenia kosztów 
przeprowadzenia postępowania w wysokości wynikającej z postanowień umowy. 

2. W przypadku podjęcia przez Komitet Naukowy uchwały o zakończeniu postępowania,  
w szczególności na skutek odmowy dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej, cofnięcia 
wniosku kandydata o wszczęcie postępowania lub umorzenia postępowania na wniosek 
kandydata, wpłacona rata nie podlega zwrotowi. W takim przypadku Zleceniodawca 
zobowiązany jest także do zwrotu innych poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów 
związanych z postępowaniem do czasu zakończenia postępowania.  

 
§ 4 

Opóźnienie w uiszczaniu należności stanowić będzie podstawę do naliczania odsetek ustawowych 
za opóźnienia począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.  
 

§ 5 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia zakończenia postępowania, o którym mowa 
w § 1. 
 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uchwały 



 

 

nr 123/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 19 września  
2019 roku w przedmiocie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr …/21 z dnia ……… 
2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie zwrotu kosztów z tytułu 
przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego 
osobom niebędącym nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach. 
 

§ 7 
Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

§ 8 
W przypadku sporów związanych z wykonywaniem niniejszej umowy sądem właściwym do ich 
rozstrzygania będzie sąd siedziby Zleceniobiorcy. 
 

§ 9 
1. Z odpowiednią klauzulą informacyjną Zleceniobiorcy można zapoznać się w siedzibie 

Zleceniobiorcy, na stronie internetowej Zleceniobiorcy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Zleceniobiorcy. 

2. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem w zakresie wykonywania 
przedmiotowej umowy wypełnia przesłanki określone m.in. w art. 6 ust. 1 lit. b RODO1 
(niezbędność do wykonania umowy). 

 
§ 10 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 

 

 Zleceniodawca Zleceniobiorca 

 

 

 ............................................. ............................................. 
 
 

 ............................................. ............................................. 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.) 


