
ZARZĄDZENIE 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Nr R.0211.9.2021 

z dnia 19 lutego 2021 roku 

 

w sprawie 

zasad uiszczania opłat przez uczestników studiów doktoranckich, którzy wszczęli 

postępowanie o nadanie stopnia doktora po dniu 30 września 2019 r., 

w okresie odbywania studiów doktoranckich 

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz §16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie, zarządza się, co następuje: 

 

§1 

Uczestnik studiów doktoranckich, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020 i wszczął postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora po dniu 

30 września 2019 r. nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za postępowanie w sprawie 

nadania stopnia doktora, jeżeli złoży kompletną rozprawę doktorską w okresie odbywania 

studiów doktoranckich. 

 

§2 

Uczestnik studiów doktoranckich, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem 

akademickim 2019/2020 i wszczął postępowanie o nadanie stopnia doktora po dniu 30 

września 2019 r., a wszczęcie postępowania nastąpiło w okresie odbywania studiów 

doktoranckich, może zostać zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty za postępowanie w 

sprawie nadania stopnia doktora, pod warunkiem złożenia kompletnej rozprawy doktorskiej 

najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.  

 

§3 

1. Warunki pobierania i zwolnienia z opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia 

doktora reguluje umowa, której wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

2. Uczestnik studiów doktoranckich podpisuje z Uczelnią umowę, o której mowa w ust. 1, 

przed złożeniem wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.  

 

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        REKTOR 

 

       dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

 

 

 

 



       

 WZÓR 

 

UMOWA nr ……………………….. 

 

(uczestnicy studiów doktoranckich -  doktoranci, którzy wszczęli 

postępowanie o nadanie stopnia doktora po dniu 30 września 2019 r., 

w okresie odbywania studiów doktoranckich) 

 

zawarta dnia ………………………… w Krakowie, pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, 

reprezentowanym przez: ……………..................................................................................,  

przy kontrasygnacie ……………………………………………………… - Głównego Księgowego,  

zwanym dalej „Uczelnią” 

 

a 

 

Panią/Panem ………………………………, zamieszkałym ………………………………………,  

zwaną/zwanym dalej „Doktorantem” 

 

a * 

……………......................................................................................... 

……………......................................................................................... 

zwanym/-ą dalej „Jednostką” reprezentowanym/-ą przez:  

 ……………......................................................................................... 

 ……………......................................................................................... 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Doktoranta / Jednostki * do zapłacenia Uczelni opłaty za 

przeprowadzenie przez Uczelnię postępowania w sprawie nadania stopnia doktora Pani/Panu * 

………………………………………, zwanego dalej „postępowaniem”.  

2. Doktorant / Jednostka * zobowiązuje się wnieść na rzecz Uczelni opłatę za postępowanie, w 

wysokości określonej wstępnie w kalkulacji stanowiącej załącznik do niniejszej umowy łącznie z 

ewentualną różnicą wynikającą z uaktualnienia wysokości opłaty zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w dniu jej powstania, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Doktorant / Jednostka  * nie jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za postępowanie w razie 

złożenia przez Doktoranta kompletnej rozprawy doktorskiej w okresie odbywania studiów 

doktoranckich. 

4. Uczelnia zwolni Doktoranta z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem 

złożenia kompletnej rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora najpóźniej do dnia 

31 grudnia 2023 r.  

 

§ 2 

Na koszty postępowania składają się: 

1) wynagrodzenie promotora; 

2) wynagrodzenie promotora pomocniczego;  

3) wynagrodzenia recenzentów;  

4) inne koszty bezpośrednie (delegacje, zakwaterowanie, itp.);  

5) koszty pośrednie w wysokości ……% kosztów wymienionych w pkt.1-4.  

 



§ 3 

1. W przypadku nieziszczenia się warunku, o których mowa w §1 ust. 4, Doktorant / Jednostka *  

zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Uczelni opłaty w pełnej wysokości wskazanej w §1 ust. 

2, w terminie do …… dni od upływu terminu wskazanego w §1 ust. 4.  

2. Opłatę wynikającą z postanowień umowy Doktorant / Jednostka * zapłaci niezależnie od wyniku 

postępowania, na rachunek bankowy Uczelni nr …………………………..……………………... 

 

§ 4 

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

2. Dla celów realizacji niniejszej umowy, Doktorant / Jednostka * podaje następujący adres 

do korespondencji: …………………………………………………………… . 

3. Kandydat / Doktorant  * zobowiązuje się do zawiadomienia Uczelni (jednostki organizacyjnej 

prowadzącej obsługę administracyjną postępowania) o każdej zmianie adresu, o którym mowa w 

ust. 2.  

4. Wszelką korespondencję wysłaną na ostatni znany Uczelni adres do korespondencji, 

tj. wskazany w ust. 2 lub w ostatnim powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, uważa się 

za doręczoną.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

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

ze stron. 

 

 

Załącznik – wstępna kalkulacja;  

 

 

 

 

 

_____________________    ______________________ 

Uczelnia      Doktorant / Jednostka * 

 

 

 

 

 

 
*/zastosować odpowiedni zapis, niepotrzebny usunąć; 

 

 

 

 


