
Załącznik Nr 1  

do  Zarządzenia Nr 26/2019/2020 

Rektora UKW 

z dnia 2 grudnia 2019 r. 

 

…………………………………….………….. 

miejscowość, data 

 

stopień/tytuł, imię i nazwisko: …………………………………….……………………………………. 

telefon: …………………..……………………………………………………………………………… 

adres mailowy: ………………………..………………………………………………………………… 

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

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

miejsce zatrudnienia: ……………………………………………………………………………………. 

 

Wyznaczenie promotora / promotora pomocniczego* nastąpiło uchwałą Rady Dziedziny [pełna nazwa 

rady] ..................................................................................... z dnia .................................................. 

roku. 

 

Oświadczenie 

o objęciu funkcji promotora / promotora pomocniczego* 

 

Oświadczam, że podejmuję się obowiązków promotora / promotora pomocniczego*,  

w szczególności polegających na sprawowaniu opieki naukowej nad przygotowaniem rozprawy 

doktorskiej przez kandydata
1
: 

 

………………………….................................................................................................................. 
imię i nazwisko kandydata 

podejmującego kształcenie w szkole doktorskiej / będącego uczestnikiem studiów doktoranckich 

/piszącego rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym*. 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). 

Oświadczam, że posiadam znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień, których dotyczy rozprawa 

doktorska. 

 

Zobowiązuję się do: 

                                                 

1
 Zakres obowiązków promotora / promotora pomocniczego określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), Regulamin postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora oraz odpowiednio Regulamin studiów doktoranckich i Regulamin Szkoły Doktorskiej 

UKW. 

* niepotrzebne skreślić 

 



1) osobistego wykonywania obowiązków promotora / promotora pomocniczego* w sposób 

rzetelny i uczciwy, 

2) dbania, by rozprawa przygotowywana przez kandydata spełniła wymagania określone w art. 

187 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), 

3) zawarcia z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego odrębnej umowy cywilnoprawnej 

w przypadku ustania zatrudnienia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

W przypadku niemożności sprawowania funkcji promotora / promotora pomocniczego* zobowiązuję 

się do bezzwłocznego poinformowania przewodniczącego rady dziedziny o zaistniałej przeszkodzie. 

 

 

PROMOTOR / PROMOTOR POMOCNICZY* 
 

 

…………………………………...…………………………………... 

(data, podpis) 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

1. Promotor / promotor pomocniczy otrzyma jednorazowe wynagrodzenie zgodne z art. 184  ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. 

zm.).  

2. Wynagrodzenie promotora wynosi 83% wynagrodzenia profesora.  

3. Wynagrodzenie promotora pomocniczego wynosi 50% wynagrodzenia profesora. 

4. Wynagrodzenie wypłaca się po zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, 

w wyniku którego został on nadany.  

5. Wynagrodzenie promotora / promotora pomocniczego* niebędącego pracownikiem Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego jest wypłacane po przedłożeniu rachunku (formularz zostanie przesłany 

na adres wskazany w oświadczeniu, wypłata nastąpi w terminie określonym w zarządzeniu rektora 

w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych). 

 

 
 

 

 

 


