Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 13/2021
Dyrektora IITD PAN
z dnia 19 maja 2021 r.

UMOWA NR

………….

dotycząca odpłatności za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora osoby niebędącej pracownikiem Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
zawarta w dniu ………………………. pomiędzy:
Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej
Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12,
nr identyfikacyjny NIP 896-000-56-96, REGON 000325883
reprezentowanym przez:
prof. dra hab. Andrzeja Gamiana– Dyrektora Instytutu
zwanym w dalszej części "jednostką przeprowadzającą”
a
jednostką …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zatrudniającą Pana/Panią ……………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną w dalszej części "jednostką zatrudniającą”
oraz
Panem/Panią* ………………………………………..………………………...
zamieszkałym/zamieszkałą …………………………………………………
zwanym/ą dalej „osobą ubiegającą się”
Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia z dnia 11 września 2019
r. . Zawarcie umowy nie narusza art. 16, 17, 28 i nast. oraz 99 i nast. ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

§1
Przedmiot umowy
1.

2.

Przedmiotem umowy jest określenie wysokości opłat oraz warunków ich pobierania
przez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk za
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (zwanego dalej
postępowaniem doktorskim) Pana/Pani ………………………………………………., tj. osoby nie
będącej pracownikiem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika
Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk z siedzibą we Wrocławiu.
Jednostka przeprowadzająca oświadcza, że spełnia wymagania przewidziane do
nadania stopnia doktora - zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.
§2
Oświadczenia stron

1.

Strony zgodnie oświadczają, że wszczęcie procedury przeprowadzenia postępowania
w sprawie nadania Panu/Pani* ………………………………………………… stopnia doktora w
dziedzinie …………………………………………….…… w dyscyplinie ……………….………………., nastąpi
zgodnie z przepisami wskazanymi w art. 192 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018, poz. 1693 ze zm.)

2.

Jednostka zatrudniająca Pana/Panią* ………………………………… zobowiązuje się do
pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania
doktorskiego, o którym mowa w §1 Umowy, na zasadach określonych w niniejszej
Umowie.

3.

W przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na wysokość kosztów
przeprowadzenia postępowania, Jednostka zatrudniająca zobowiązuje się do
rozliczenia kosztów z uwzględnieniem tych zmian.
§3
Koszty postępowania doktorskiego

1.

Podstawowe koszty postępowania doktorskiego, o których mowa w §1, na dzień zawarcia
niniejszej Umowy wynoszą: ...................... zł, wg wstępnej kalkulacji stanowiącej
Załącznik nr 1 do umowy.

2.

W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa stanowiących
podstawę opracowania kalkulacji, koszty będą ustalane z uwzględnieniem tych zmian.

3.

Koszty składek społecznych i Funduszu Pracy ponoszone przez pracodawcę, dotyczą
wyłącznie wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Jednostce przeprowadzającej.

4.

Strony ustalają, że rozliczenie umowy nastąpi na podstawie końcowej noty księgowej
obciążeniowej, sporządzonej na podstawie kalkulacji końcowej, sporządzonej według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy. Ostateczne rozliczenie kosztów nastąpi
w ciągu 3 tygodni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
naukowego.

5.

Końcowa nota księgowa obciążeniowa będzie płatna przelewem na wskazane w niej
konto bankowe Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, w terminie 14
dni od daty jej otrzymania przez Jednostkę zatrudniającą Pana/Panią*
.................................................. . Na przelewie należy umieścić dane osoby,
której dotyczy postępowanie.

6.

Jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego doktora
upoważnia Jednostkę przeprowadzającą postępowanie doktorskie do wystawiania noty
księgowej obciążeniowej bez jej podpisu.

7.

W przypadku zwłoki w zapłacie noty księgowej obciążeniowej obowiązują odsetki
ustawowe za opóźnienie.
§4

Ostateczny wynik postępowania doktorskiego, o którym mowa w § 1 Umowy nie ma
znaczenia
dla
określonego
niniejszą
Umową
obowiązku
zapłaty
Jednostce
przeprowadzającej postępowanie kwoty końcowej noty księgowej obciążeniowej w
wysokości wynikającej z postanowień Umowy.
§5
Zwrot poniesionych kosztów
1.

W przypadku rezygnacji z przeprowadzenia postępowania, przerwania postępowania
lub zamknięcia postępowania doktorskiego przez radę Jednostki przeprowadzającej z
innych przyczyn, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora jest
zobowiązana do pokrycia kosztów już poniesionych przez Jednostkę przeprowadzającą
postępowanie, określonych w kalkulacji stanowiącej załącznik do umowy, a niepokrytych
uprzednio przez Jednostkę zatrudniającą, zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 2.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Jednostce zatrudniającej przysługuje
uprawnienie do obciążenia osoby ubiegającej się obowiązkiem zwrotu wszelkich
kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania doktorskiego, o którym mowa
w § 1 Umowy, pokrytych przez Jednostkę zatrudniającą, w sposób wskazany w § 3
Umowy.
§6
Okres obowiązywania Umowy

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia zakończenia wszystkich
czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora,
o którym mowa w § 1 Umowy.
§7
Ochrona danych osobowych
1.
2.

Strony ustalają, że dane osobowe osoby, o której mowa w § 1, przetwarzane będą w
celu realizacji niniejszej umowy oraz w celach archiwizacyjnych i statystycznych w
sposób niezautomatyzowany.
Strony niniejszej umowy zobowiązują się do współdziałania przy wypełnianiu
obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych osobowych – RODO) względem osoby, o której mowa w § 1, w tym w
szczególności obowiązków określonych w art. 15-23 RODO.
§8
Postanowienia końcowe

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane na podstawie obowiązujących
przepisów, w szczególności:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
- ustawy z dnia z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§9
Ewentualne sprawy sporne związane z realizacją niniejszej umowy, nierozwiązane na
drodze polubownej, rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na
siedzibę Jednostki przeprowadzającej postępowanie.
§ 10
1.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i będą wiążące po ich
zatwierdzeniu przez obie strony pod rygorem nieważności.

2.

Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

3.

Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
Jeden egzemplarz umowy otrzymuje Jednostka zatrudniająca osobę ubiegającą się o
nadanie stopnia naukowego, jeden osoba ubiegająca się, dwa egzemplarze Jednostka
przeprowadzająca.

Jednostka przeprowadzająca

Jednostka zatrudniająca

Osoba ubiegająca się
o nadanie stopnia doktora

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1
do umowy nr ……………..
z dnia ………………………….

Wstępna kalkulacja kosztów
przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora
Nr zawartej umowy i data zawarcia ………………………………………………………….

Pozycje kalkulacji
1

Wynagrodzenie za recenzje rozprawy doktorskiej (3x)

2

Wynagrodzenie promotora
(po zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

3

Wynagrodzenie promotora pomocniczego
(po zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)*

4

Pochodne od wynagrodzeń pracowników IITD PAN
(składki społeczne, Fundusz Pracy)

5

Inne poniesione koszty
(m.in. koszty egzaminów doktorskich, delegacji, koszty administracyjne)
Łączne koszty przeprowadzenia postępowania

*

niewłaściwe skreślić

Kwota

Załącznik nr 2
do umowy nr ……………..
z dnia ………………………….

Końcowa (wynikowa) kalkulacja kosztów
przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia
doktora
Nr zawartej umowy i data zawarcia ………………………………………………………….

Pozycje kalkulacji
1

Wynagrodzenie za recenzje rozprawy doktorskiej (3x)

2

Wynagrodzenie promotora
(po zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)

3

Wynagrodzenie promotora pomocniczego
(po zakończeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora)*

4

Pochodne od wynagrodzeń pracowników IITD PAN
(składki społeczne, Fundusz Pracy)

5

Inne poniesione koszty
(m.in. koszty egzaminów doktorskich, delegacji, koszty administracyjne)
Łączne koszty przeprowadzenia postępowania
*

niewłaściwe skreślić

Kwota

