Zarządzenie Nr 42/2012/2013
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów umów w zakresie stypendiów doktorskich oraz
kosztów postępowania o nadanie stopni naukowych
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U.
Nr 65, poz. 595) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca
2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód
doktorski
postanawiam,
co następuje:
§1
1. Wprowadzam wzory umów zawieranych między pracownikami a Uniwersytetem
Kazimierza Wielkiego w zakresie:
a) stypendiów doktorskich – załącznik Nr 1,
b) postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego –
załącznik Nr 2.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawierane są odpowiednio w następujących
przypadkach:
a) przyznania stypendium doktorskiego w związku z wszczęciem przewodu
doktorskiego poza studiami doktoranckimi,
b) na sfinansowanie kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora lub doktora
habilitowanego.
§2
Dotychczasowe umowy zawarte między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a jego
pracownikami – na podstawie zarządzenia Nr 22/2005/2006 Rektora UKW z dnia 3 stycznia
2006 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów w zakresie stypendiów doktorskich
i habilitacyjnych oraz kosztów postępowania o nadanie stopni naukowych, zmienionego
Nr 40/2005/2006 Rektora UKW z dnia 31 marca 2006 r. zmieniającego zarządzenie
w sprawie wprowadzenia wzorów umów w zakresie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
oraz kosztów postępowania o nadanie stopni naukowych, zachowują moc obowiązującą do
czasu wypełnienia warunków zawartych w treści umowy.

§3
Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam Prorektorowi
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
§4
Traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 22/2005/2006 Rektora UKW z dnia 3 stycznia 2006
r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów w zakresie stypendiów doktorskich
i habilitacyjnych oraz kosztów postępowania o nadanie stopni naukowych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2013 r.

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 42/2012/2013
Rektora UKW
z dnia 1.02.2013 r.

Umowa
Zawarta w dniu …….r. w Bydgoszczy pomiędzy:
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego (UKW)
adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
reprezentowanym przez:
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - …………………………………………
zwanym dalej Pracodawcą
a mgr …………………………………………………………………………………………………….
ul…………………………………………………………………………………………………………
zatrudnioną w ………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Pracownikiem
§1
Na wniosek Pracownika w związku z wszczęciem jego przewodu doktorskiego poza studiami
doktoranckimi Pracodawca przyznaje Pracownikowi stypendium doktorskie w kwocie 730zł
miesięcznie.
§2
Pracownik otrzymywać będzie stypendium doktorskie w okresie od ………….. do …………
nie dłużej jednak niż do obrony pracy doktorskiej.
Stypendium doktorskie wypłaca Pracodawca miesięcznie z góry.
§3
1. Pracownik
zobowiązuje
się
przedstawiać
Pracodawcy
(Dział
Nauki)
co 6 miesięcy informację o postępach w pracy naukowej zaopiniowaną przez promotora.
2. Pracownik zobowiązuje się pisemnie zawiadomić Pracodawcę (Dział Nauki)
o przystąpieniu do publicznej obrony rozprawy doktorskiej w ciągu siedmiu dni od daty
przystąpienia do obrony.
§4
Pracodawca cofa stypendium doktorskie w przypadku stwierdzenia u Pracownika:
a) nie wykazywania dostatecznych postępów w pracy naukowej,
b) nie przedstawienia w wymaganym terminie informacji, o której stanowi § 3 pkt 1
niniejszej umowy.
§5
Pracownik zobowiązany jest do zwrotu pobranej kwoty stypendium doktorskiego
w przypadku:
a) podjęcia przez Pracodawcę decyzji o cofnięciu stypendium doktorskiego
z przyczyn określonych w § 4 niniejszej umowy,
b) nie przystąpienia do obrony pracy doktorskiej w ciągu dwóch lat od daty upływu
okresu, na który stypendium zostało przyznane,
c) wypowiedzenia stosunku pracy przez Pracownika przed przystąpieniem do
obrony pracy doktorskiej,
d) wypowiedzenia stosunku pracy przez Pracodawcę przed przystąpieniem do
obrony pracy doktorskiej z przyczyn zależnych od Pracownika,
e) wypowiedzenia stosunku pracy przez Pracownika w ciągu trzech lat od daty
uchwały o nadaniu stopnia doktora,

f) wypowiedzenia stosunku pracy przez Pracodawcę przed przystąpieniem do
obrony pracy doktorskiej z przyczyn zależnych od Pracownika,
g) wygaśnięcia stosunku pracy z przyczyn zależnych od Pracownika
h) zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego.
§6
1. Decyzja Pracodawcy o cofnięciu stypendium doktorskiego skutkuje natychmiastowym
wypowiedzeniem niniejszej umowy i obowiązkiem zwrotu kwoty pobranego
stypendium doktorskiego na zasadach określonych przez Pracodawcę.
2. W sprawach dotyczących cofnięcia i zwrotu stypendium doktorskiego rozstrzyga
w imieniu Pracodawcy - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:
1) 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.),
2) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód
doktorski. (Dz. U. Nr 160 poz .956),
3) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572
z późn. zm.)
§9
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

............................................
(Pracodawca)

............................................
(Kwestor – kontrasygnata)

.......................................
(Pracownik)

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 42/2012/2013
Rektora UKW
z dnia 1.02.2013 r.

Umowa
Zawarta w dniu …….r. w Bydgoszczy pomiędzy:
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego (UKW)
adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
reprezentowanym przez:
Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - …………………………………………
zwanym dalej Pracodawcą
a
……………………………………………………………………………………………………………
ul…………………………………………………………………………………………………………
zatrudnioną w ………………………………………………………………………………………….
zwaną dalej Pracownikiem
§1
1. Na wniosek Pracownika Pracodawca zobowiązuje się sfinansować Pracownikowi
koszty postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego
ustalone na podstawie przepisów 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.).
2. Powyższe koszty postępowania Pracodawca pokrywa wyłącznie jeden raz.
3. Powyższe koszty Pracodawca pokrywa wyłącznie w czasie zatrudnienia Pracownika
u Pracodawcy.
§2
Koszty, o których mowa w § 1 na dzień zawarcia niniejszej umowy wynoszą kwotę ….zł
(słownie:……………..) i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów stanowiących
podstawę ich ustalenia lub ich zmiany wynikającej z faktury przedłożonej przez ……po
zakończeniu przewodu.
§3
Pracownik zobowiązany jest do zwrotu kosztów postępowania o nadanie stopnia naukowego
doktora /doktora habilitowanego w kwocie określonej w § 2 w przypadku:
a) wypowiedzenia stosunku pracy przez Pracownika przed uzyskaniem stopnia
naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
b) wypowiedzenia stosunku pracy przez Pracownika w ciągu trzech lat od uzyskania
stopnia doktora lub doktora habilitowanego,
c) rozwiązania stosunku pracy z Pracownikiem przez Pracodawcę bez wypowiedzenia, w
ciągu trzech lat od uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,

d) wygaśnięcia stosunku pracy z przyczyn zależnych od Pracownika w ciągu trzech lat
od daty uzyskania stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
e) nieprzystąpienia przez Pracownika do konkursu na wolne stanowisko naukowodydaktyczne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przed uzyskaniem stopnia
naukowego doktora lub doktora habilitowanego,
f) upływu okresu zatrudnienia o którym stanowi art. 120 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012, poz. 572 z późn. zm.)
g) zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego.
§4
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy:
1) 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.),
2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za
recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 206, poz. 1219 z późn.zm.).
3) Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572
z późn. zm.)
§6
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie
właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla stron.

............................................
(Pracodawca)

............................................
(Kwestor – kontrasygnata)

.......................................
(Pracownik)

