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ZARZĄDZENIE Nr 109/2015 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

w Siedlcach 
 

z dnia 30 grudnia 2015 roku 
 

w sprawie okre ślenia zasad finansowania kosztów przewodów doktorsk ich, 
post ępowań habilitacyjnych oraz post ępowań o nadanie tytułu profesora,  

których uczestnikami s ą pracownicy UPH oraz osoby nieb ędące pracownikami  
lub doktorantami UPH 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), § 54 ust. 1 statutu UPH oraz 
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. z  2014 r. poz. 48) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
Zarządzenie stosuje się do pracowników UPH oraz osób niebędących pracownikami lub 
doktorantami UPH, ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora 
habilitowanego albo tytułu profesora.  

 
§ 2 

Do kosztów przewodów doktorskich zalicza się wszelkie koszty i wydatki, ponoszone przez 
UPH w związku z prowadzeniem przewodu doktorskiego, a w szczególności: 

1) jednorazowe wynagrodzenie promotora, po podjęciu przez radę wydziału uchwały      
o nadaniu stopnia doktora, w wysokości 100% minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego profesora zwyczajnego, określonego w przepisach o wynagradzaniu 
nauczycieli akademickich (zwanej dalej stawką wynagrodzenia) z tym,                       
że wynagrodzenie to może zostać podwyższone o 50% w przypadku, gdy przewód 
doktorski dotyczył cudzoziemca i był prowadzony w języku obcym lub osoby 
niepełnosprawnej, jeżeli rodzaj niepełnosprawności wymaga od promotora 
posiadania szczególnych kwalifikacji; 

2) wynagrodzenie za recenzję, w wysokości 34% stawki wynagrodzenia; 
3) wynagrodzenie członków komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie,                   

w wysokości określonej odrębnym zarządzeniem rektora; 
4) inne koszty, w szczególności koszty przejazdów i noclegów promotora oraz 

recenzentów, koszty administracyjne. 
                          

§ 3 
Do kosztów postępowania habilitacyjnego zalicza się wszelkie koszty i wydatki, ponoszone 
przez UPH w związku z prowadzeniem postępowania habilitacyjnego, a w szczególności: 

1) wynagrodzenie za recenzję, w wysokości 40% stawki wynagrodzenia; 
2) jednorazowe wynagrodzenie członków komisji habilitacyjnej za sporządzenie opinii   

w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w wysokości: 
a) 40% stawki wynagrodzenia, dla przewodniczącego, 
b) 35% stawki wynagrodzenia, dla sekretarza, 
c) 20% stawki wynagrodzenia, dla członka, 
d) 10% stawki wynagrodzenia, dla recenzenta; 

3) Inne koszty, w szczególności koszty przejazdów i noclegów członków komisji 
habilitacyjnej, koszty administracyjne. 
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§ 4 

Do kosztów postępowania o nadanie tytułu profesora zalicza się wszelkie koszty i wydatki, 
ponoszone przez UPH w związku z prowadzeniem postępowania o nadanie tytułu profesora, 
a w szczególności 

1) wynagrodzenie za recenzję, w wysokości 50% stawki wynagrodzenia; 
2) inne koszty, w szczególności koszty administracyjne. 

 
§ 5 

1. Koszty, o których mowa w § 2-4, ponosi podstawowa jednostka organizacyjna 
przeprowadzająca przewód doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie         
o nadanie tytułu profesora, z uwzględnieniem ust. 2 - 4. 

2. Koszty wynagrodzeń, o których mowa w § 2 pkt 1-2, § 3 pkt 1-2, § 4 pkt 1, w stosunku do 
pracowników UPH może przejąć bezpośrednio pracownik, na zasadach określonych       
w umowie zawartej z UPH.  

3. Koszty, o których mowa w § 2 – 4, w stosunku do osób niebędących pracownikami lub 
doktorantami  UPH może przejąć jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się                
o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, na zasadach 
określonych w umowie zawartej z UPH.   

4. Koszty, o których mowa w § 2 pkt 1-2, § 3 pkt 1-2, § 4 pkt 1 może przejąć osoba 
ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu 
profesora, niebędąca pracownikiem UPH, na zasadach określonych w umowie zawartej     
z UPH. 

§ 6 
UPH może sfinansować, w całości lub w części, ze środków będących w dyspozycji 
prorektora do spraw nauki, koszty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz 
postępowań o nadanie tytułu profesora, o których mowa w § 2-4,  których uczestnikami są 
pracownicy UPH, z zastrzeżeniem, że pracownicy ci mogą być obciążeni jedynie kosztami 
wynagrodzeń,  o których mowa w § 2 pkt 1-2, § 3 pkt 1-2, § 4 pkt 1, na podstawie zawartej    
z UPH umowy. 
 

§ 7 
1. Decyzje w sprawie sfinansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań 

habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora pracowników UPH, o których 
mowa w § 6, podejmuje prorektor do spraw nauki, po zasięgnięciu opinii Senackiej 
komisji do spraw badań naukowych i rozwoju kadry naukowej. 

2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie sfinansowania kosztów lub postępowań bierze     
się pod uwagę w szczególności: 
1) rzeczywiste potrzeby i interesy UPH, wynikające z realizowanej polityki kadrowej; 
2) potrzeby związane z pozyskiwaniem nowych uprawnień do nadawania stopni 

naukowych oraz uruchamianiem nowych kierunków studiów; 
3) racjonalną gospodarkę publicznymi środkami finansowymi. 

3. Sfinansowanie kosztów przez UPH, o których mowa w § 6, może nastąpić wyłącznie  
jednorazowo, w stosunku do jednego przewodu lub postępowania. 

4. Szczegółowe warunki finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań 
habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego ustala się w drodze umowy 
zawartej z pracownikiem.  

§ 8 
1. UPH może sfinansować, w całości lub w części, ze środków będących w dyspozycji 

kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej w której prowadzony jest przewód 
doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora lub ze 
środków będących w dyspozycji prorektora do spraw nauki, koszty przewodów 
doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora,      
o których mowa w § 2-4, których uczestnikami są osoby niebędące pracownikami lub 
doktorantami UPH, z zastrzeżeniem, że osoby te mogą być obciążone jedynie kosztami 
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wynagrodzeń, o których mowa w § 2 pkt 1-2, § 3 pkt 1-2, § 4 pkt 1, na podstawie 
zawartej z UPH umowy. 

2. Decyzje w przedmiocie sfinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1, podejmuje 
kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, w której prowadzony jest przewód 
doktorski, postępowanie habilitacyjne lub postępowanie o nadanie tytułu profesora,        
po zasięgnięciu opinii prorektora do spraw nauki. 

 
§ 9 

Nie finansuje się kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań 
o nadanie tytułu profesora, w przypadku, gdy są one prowadzone w zakresie dziedziny 
nauki, dyscypliny naukowej nie związanej z prowadzonymi przez UPH kierunkami studiów. 
 

§ 10 
Do wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia 
przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych lub postępowań o nadanie tytułu 
profesora stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia. 
 

§ 11 
 

Traci moc: 
1) Zarządzenie Nr 59/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego         

w Siedlcach z dnia 8 września 2015 r. w sprawie określenia zasad finansowania 
kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań          
o nadanie tytułu profesora prowadzonych przez UPH, których uczestnikami są osoby 
niebędące pracownikami lub doktorantami UPH oraz pracownicy UPH. 

 
§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

REKTOR 
 
                dr hab. Tamara Zacharuk 
               profesor UPH 
 
 
 


