
 
 
 
 

 
 

Zarządzenie Nr R-77/2012 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 27 grudnia 2012 r.  
 

 
 

w sprawie ustalenia kosztów przeprowadzenia przewodu  
doktorskiego, postępowania habilitacyjnego  

oraz postępowania o nadanie tytułu profesora 

 
  
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                        
o szkolnictwie wyższym  (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572),  art. 30 ust. 3  Ustawy  
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), 
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, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 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) z a r z ą d z a m,  co następuje: 
 

§ 1. 
 

W Politechnice Lubelskiej za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,  
postępowania habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora określa się następujące koszty: 
1) wynagrodzenie za recenzję rozprawy doktorskiej w wysokości 34% 

minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego 
określonego w Załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r., zwanej dalej „stawką 
wynagrodzenia”; 

2) wynagrodzenie za recenzję w postępowaniu habilitacyjnym w wysokości 
40% stawki wynagrodzenia; 

3) wynagrodzenie za recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  
w wysokości 50% stawki wynagrodzenia; 
 



4) wynagrodzenia członków komisji habilitacyjnej odpowiednio w wysokości:  
a) 40% stawki wynagrodzenia dla przewodniczącego, 
b) 35% stawki wynagrodzenia dla sekretarza, 
c) 20% dla członka, 
d) 10% dla recenzenta; 

5)  wynagrodzenie za promotorstwo w przewodzie doktorskim – 100%  
stawki wynagrodzenia (wypłacane jednorazowo po podjęciu uchwały rady 
wydziału o nadaniu stopnia doktora); 

6) koszty delegacji służbowych i zakwaterowania recenzentów 
zamiejscowych; 

7) inne udokumentowane koszty, w tym narzuty na wynagrodzenia 
określone w pkt 1-5; 

8) koszty administracyjne w wysokości 25% kosztów przewodu ustalone  
w formie narzutu na koszty bezpośrednie przewodu/postępowania 
określone w pkt 1-7. 

 

§ 2. 
 

1. Koszty ustalone w § 1, dotyczące osób niebędących pracownikami 
Politechniki Lubelskiej, ponosi jednostka zatrudniająca kandydata  
do stopnia naukowego/tytułu profesora lub sam kandydat na podstawie 
umowy cywilnoprawnej zawartej przed wszczęciem przewodu 
doktorskiego, postępowania habilitacyjnego (wzór stanowi Załącznik nr 1 
do niniejszego Zarządzenia) lub postępowania o nadanie tytułu profesora 
(wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia).  

2. Koszty przeprowadzania przewodów doktorskich, postępowań 
habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora pracowników 
Uczelni ponosi Politechnika Lubelska.  

  
 

§ 3. 
 

Zasady pokrywania kosztów przeprowadzania przewodów doktorskich, 
postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora, 
prowadzonych przez uprawnione rady wydziałów Politechniki Lubelskiej, 
stanowią Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.  

 
§ 4. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem obowiązują 
przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wraz  
z przepisami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
wraz z przepisami wykonawczymi.  

 



§ 5. 
 

1. Traci moc Zarządzenie Nr R–20/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia kosztów 
przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz 
nadawania tytułu naukowego profesora. 

2. Umowy, o których mowa w § 2 zawarte przed dniem wejścia w życie 
niniejszego Zarządzenia realizowane są na dotychczasowych warunkach 
zgodnie z Zarządzeniem Nr R–20/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia kosztów 
przeprowadzenia przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz 
nadawania tytułu naukowego profesora. 

 
 

§ 6. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 

                            R e k t o r 
 
 
                                                                              Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr R-77/2012 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 27 grudnia 2012 r.  

 
 

U M O W A 
 

 
zawarta w dniu …………….….. 20…... r. pomiędzy Politechniką Lubelską,  
zwaną w treści umowy „Politechniką”, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………….……………………………..…. 
 

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

a 
 

jednostką zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego, reprezentowaną 
przez:   

1. ………………………………………………………………………………………………….................., 

2. ………………………………………………………………………………………………………….…., 
3. ………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

lub 
 

kandydatem do stopnia naukowego* 

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

 

o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

Politechnika Lubelska zobowiązuje się do przeprowadzenia przewodu 
doktorskiego/postępowania habilitacyjnego* Panu/Pani*  …………………………… 
 

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

zatrudnionemu/zatrudnionej* w …………………………………………………….……….…… 
 

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

 
§ 2. 

 

Jednostka zatrudniająca kandydata/Kandydat* do stopnia naukowego 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu/ 
postępowania* wymienionego w § 1 obejmujących: 
1) wynagrodzenie za recenzje i promotorstwo w wysokości ustalonej zgodnie 

z § 3 umowy wraz z pochodnymi, 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 



1) koszty delegacji służbowych i zakwaterowania recenzentów 
zamiejscowych, 

2) koszty administracyjne w wysokości 25% kosztów postępowania 
określonych w pkt 1-3, 

3) inne udokumentowane koszty ……………………….………………………………….. 
…………………………………………….………….…………………………………………………… 

 

    Szacunkowy koszt postępowania wyniesie: ……………………………………… 

 
 

§ 3. 
 

Wysokość wynagrodzenia za recenzję oraz wysokość wynagrodzenia 
promotora w przewodzie doktorskim określa 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, z późn. zm.) oraz 
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  
z dnia 5 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).  
 

§ 4. 
 

Jednostka zatrudniająca kandydata/Kandydat* do stopnia naukowego 
zobowiązuje się do przekazania zaliczki w wysokości 5.000 zł 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 Politechniki Lubelskiej: ……….………………………………………………………… 

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

 
§ 5. 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia wszczęcia 

przewodu/postępowania* do dnia …………………………………………………….………… 
 

§ 6. 
 

Wszelkie zmiany umowy wymagają do swej ważności formy pisemnej  
w postaci aneksu do umowy.  
 
 

 
* - niepotrzebne skreślić 



§ 7. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003,  
Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

 
§ 8. 

 
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla Politechniki.  
 
 

§ 9. 
 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach: dwóch dla Politechniki Lubelskiej i jednym dla jednostki 
zatrudniającej kandydata/kandydata* do stopnia naukowego.  
 
 
 
 
  
 
 
 
Politechnika Lubelska                              Jednostka zatrudniająca     

                                                   kandydata/Kandydat 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr R-77/2012 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 27 grudnia 2012 r.  

U M O W A 
 

 
zawarta w dniu …………….….. 20…... r. pomiędzy Politechniką Lubelską,  
zwaną w treści umowy „Politechniką”, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………….……………………………..…. 
 

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

a 
 

jednostką zatrudniającą kandydata do tytułu profesora, reprezentowaną 
przez:   

1. .……………………………………………………………….……………………………………….., 
2. …………………………………………………………………………………………………………, 
3. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

lub 
 

kandydatem do tytułu profesora* 

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

o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

Politechnika Lubelska zobowiązuje się do przeprowadzenia  
postępowania o nadanie tytułu profesora Panu/Pani*  …………………..……………… 
 

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

zatrudnionemu/zatrudnionej* w …………………………………………………………….……. 
 

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

 
§ 2. 

 

Jednostka zatrudniająca kandydata/Kandydat* do tytułu profesora 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów przeprowadzenia postępowania 
wymienionego w § 1 obejmujących: 

1) wynagrodzenie za recenzje  w wysokości ustalonej zgodnie z § 3 
umowy wraz z pochodnymi, 

 
* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 



2) koszty delegacji służbowych i zakwaterowania recenzentów 
zamiejscowych, 

3) koszty administracyjne w wysokości 25% kosztów postępowania 
określonych w pkt 1-3, 

4) inne udokumentowane koszty ……………………….………………………………….. 
…………………………………………….………….…………………………………………………… 

 

       Szacunkowy koszt postępowania wyniesie: …………………………………………… 

 
§ 3. 

 
Wysokość wynagrodzenia za recenzję w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora określa 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, z późn. zm.) oraz Załącznik nr 1 do 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 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).  
 

§ 4. 
 

Jednostka zatrudniająca kandydata/Kandydat* do tytułu profesora 
zobowiązuje się do przekazania zaliczki w wysokości 5.000 zł w terminie 7 dni 
od daty podpisania umowy oraz wpłacenia pozostałej kwoty kosztów 
postępowania w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na rachunek 
bankowy Politechniki Lubelskiej: ………..….………………………………………. 

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

 
§ 5. 

 
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia wszczęcia 

postępowania do dnia ……………………………………………………………………………..… 
 

 
§ 6. 

 
Wszelkie zmiany umowy wymagają do swej ważności formy pisemnej  

w postaci aneksu do umowy.  
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 



§ 7. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) wraz z przepisami 
wykonawczymi oraz Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych  
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003,  
Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. 

 
§ 8. 

 
Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla Politechniki.  
 
 

§ 9. 
 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach: dwóch dla Politechniki Lubelskiej i jednym dla jednostki 
zatrudniającej kandydata/kandydata* do tytułu profesora.  
 
 
 
 
  
 
 
 
Politechnika Lubelska                              Jednostka zatrudniająca     

                                                   kandydata/Kandydat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr R-77/2012 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 27 grudnia 2012 r.  

 
Zasady pokrywania kosztów przewodów doktorskich,  

postępowań habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, 
prowadzonych przez uprawnione rady wydziałów Politechniki Lubelskiej 

 
1. Zasady dotyczą: 

1) pracowników Politechniki Lubelskiej, 
2) osób niebędących pracownikami Politechniki Lubelskiej, 
3) uczestników studiów doktoranckich (stacjonarnych, niestacjonarnych). 
 

2. Koszty przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz 
postępowania o nadanie tytułu profesora pracownika Politechniki 
Lubelskiej pokrywane są z Funduszu Prorektora ds. Nauki – Funduszu 
Rozwoju Kadry. 

 

3. Koszty przewodu doktorskiego uczestnika studiów doktoranckich 
będącego pracownikiem Politechniki Lubelskiej pokrywane są zgodnie  
z ust. 2. 

 

4. Koszty przewodu doktorskiego uczestnika studiów doktoranckich 
(stacjonarnych) niebędącego pracownikiem Politechniki Lubelskiej 
pokrywane są przez instytucję zatrudniającą kandydata lub ze środków 
wydziału prowadzącego te studia. 

 

5. Koszty przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz 
postępowania o nadanie tytułu profesora osoby niebędącej pracownikiem 
Politechniki Lubelskiej oraz uczestnika studiów doktoranckich 
(niestacjonarnych) pokrywane są przez instytucję zatrudniającą kandydata 
do stopnia naukowego/tytułu profesora lub samego kandydata na 
podstawie zawartej umowy (Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
Nr R-77/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 27 grudnia 2012 r.). 

 Przewód/postępowanie może być wszczęty/wszczęte po zawarciu 
umowy z instytucją zatrudniającą kandydata/kandydatem w sprawie 
pokrycia wyżej wymienionych kosztów oraz po wpłaceniu zaliczki na 
podstawie zawartej umowy. 

 

6. Dopuszcza się pokrycie kosztów postępowań wymienionych w ust. 5  
z innych środków finansowania, takich jak:  

− koszty własne wydziału, 

− projekty badawcze, promotorskie itp. 
    W takiej sytuacji wymagane jest złożenie na piśmie przez dysponenta 

środków odpowiedniego zobowiązania finansowego. 



7. W przypadku braku zobowiązań na pokrycie kosztów wymienionych  
w ust. 5 i 6 kosztami wszczęcia przewodu/postępowania obciążany jest 
wydział.  

 

8. Koszty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych, stępowania 
o nadanie tytułu profesora pracowników Politechniki Lubelskiej, które 
realizowane są poza Uczelnią, pokrywane są z funduszu, jak w ust. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


