
Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora 
nr 47 z dnia 8 sierpnia 2013 r.  

 
 

UMOWA Z JEDNOSTKĄ 
nr ……….. 

 
zawarta w dniu ……………………………….…., w Warszawie pomiędzy:  
Szkołą Główną Handlową w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, 
NIP 525-000-84-07, reprezentowaną przez 
Rektora/Dziekana* 
 ......................................................................................................................................  
zwaną w treści umowy „SGH” 

a 
 ......................................................................................................................................  
reprezentowanym/ą przez: 
 ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................  
zwanym/ą w treści umowy „Jednostk ą”, 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Jednostki  do przejęcia 

obowiązku pokrycia pełnych kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu 
doktorskiego / postępowania habilitacyjnego / postępowania o nadanie tytułu 
profesora* które ma być wszczęte dla Pana/i ...….……….……….……….………… 
……………………………………………. (kandydat) zatrudnionego/ej w Jednostce . 

2. Wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego / postępowania 
habilitacyjnego / postępowania o nadanie tytułu profesora* stanowi załącznik do 
umowy. 

§ 2 
1. SGH oświadcza, iŜ ………………….……….…………………………………………… 

posiada uprawnienia do nadania stopnia doktora / doktora habilitowanego / 
przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora*. 

2. Jednostka  zobowiązuje się pokryć koszty wypłaty wynagrodzenia 
promotora/promotorów, recenzenta/recenzentów, członków komisji habilitacyjnej* 
wraz z obciąŜeniami wynikającymi z przepisów prawa obowiązujących w dniu 
wypłaty wynagrodzenia (w szczególności składkami z tytułu ubezpieczeń 
społecznych oraz zdrowotnych, Funduszu Pracy) na zasadach określonych  
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego 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. 
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zm.) i ewentualne koszty podróŜy słuŜbowych oraz zakwaterowania 
promotora/promotorów, recenzenta/recenzentów i członków komisji habilitacyjnej* 
w toku postępowania habilitacyjnego. Wstępna kalkulacja ww. kosztów stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 

3. Jednostka  zobowiązuje się do zapłaty opłaty ryczałtowej w wysokości 30% kwoty, 
o której mowa w ust. 2, tytułem pokrycia kosztów obsługi administracyjnej. 

4. W przypadku zmiany przepisów stanowiących podstawę opracowania wstępnej 
kalkulacji, koszty będą ustalane wg nowych zasad bez konieczności zawierania 
aneksu do niniejszej umowy. O zmianie ww. przepisów i regulacji wewnętrznych 
SGH powiadomi Jednostk ę. 

§ 3 
1. Jednostka  zobowiązuje się zapłacić SGH koszty, o których mowa w § 2  

w wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia kosztów. Wstępną kalkulację 
kosztów stanowi załącznik do umowy. Ostateczne rozliczenie kosztów nastąpi 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu ich powstania oraz faktycznie 
poniesionymi kosztami. 

2. Koszty te obejmują*: 

1) w przewodzie doktorskim: 
a) wynagrodzenie promotora, promotora pomocniczego, 
b) wynagrodzenia za recenzje, 
c) inne koszty bezpośrednie (delegacje, zakwaterowanie, itp.), 
d) koszty pośrednie w wysokości 30% kosztów wymienionych w § 3 ust. 2  

pkt 1 lit. a-c. 

Zapłata kosztów przewodu realizowana będzie w dwóch ratach:  
− rata I – po wszczęciu przewodu doktorskiego, rata ma charakter 

zaliczkowy i wynosi 80% kwoty wynikającej ze wstępnej kalkulacji 
kosztów, 

− rata II – po podjęciu przez radę kolegium uchwały w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora i obejmuje koszty wynikające z ostatecznego 
rozliczenia pomniejszone o wpłaconą zaliczkę. 

2) w post ępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilit owanego: 
a) wynagrodzenia za recenzje, 
b) wynagrodzenia komisji habilitacyjnej, 
c) inne koszty bezpośrednie (delegacje, zakwaterowanie, itp.), 
d) koszty pośrednie w wysokości 30% kosztów wymienionych w § 3 ust. 2  

pkt 2 lit. a-c. 

Zapłata kosztów postępowania habilitacyjnego realizowana będzie w dwóch 
ratach: 

− rata I – po wszczęciu postępowania habilitacyjnego, rata ma charakter 
zaliczkowy i wynosi 80% kwoty wynikającej ze wstępnej kalkulacji 
kosztów, 
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− rata II – po podjęciu przez radę kolegium uchwały w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego i obejmuje koszty wynikające 
z ostatecznego rozliczenia pomniejszone o wpłaconą zaliczkę. 

3) w post ępowaniu o nadanie tytułu profesora: 
a) wynagrodzenia za recenzje, 
b) inne koszty bezpośrednie (delegacje, zakwaterowanie, itp.), 
c) koszty pośrednie w wysokości 30% kosztów wymienionych w § 3 ust. 2  

pkt 3 lit. a i b. 

Zapłata kosztów postępowania realizowana będzie w dwóch ratach: 
− rata I – płatna w terminie 14 dni od podpisania umowy, rata ma charakter 

zaliczkowy i wynosi 60% kwoty wynikającej ze wstępnej kalkulacji 
kosztów, 

− rata II – po podjęciu przez radę kolegium uchwały w sprawie nadania 
tytułu naukowego profesora i obejmuje koszty wynikające z ostatecznego 
rozliczenia pomniejszone o wpłaconą zaliczkę. 

§ 4 
Jednostka  dokona zapłaty naleŜności, o których mowa w § 3, na podstawie 
wystawionych przez SGH faktur VAT w ciągu 14 dni od daty ich wystawienia. Zapłata 
nastąpi na wskazane w fakturach VAT konto bankowe SGH. 

§ 5 
Jednostka  zapłaci naleŜności wynikające z postanowień niniejszej umowy bez 
względu na wynik przewodu doktorskiego / postępowania habilitacyjnego / 
postępowania o nadanie tytułu profesora*. 

§ 6 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia podjęcia uchwały o nadaniu 

stopnia doktora / stopnia doktora habilitowanego / w sprawie poparcia wniosku  
o nadanie tytułu profesora*, nie dłuŜszy jednak niŜ* ……..…. lata. 

2. Umowa moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron z zachowaniem 
dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy 
wymaga zachowania formy pisemnej. 

§ 7 
1. W przypadku rozwiązania umowy przez SGH z przyczyn leŜących po stronie SGH 

zapłacone przez Jednostk ę kwoty, o których mowa w § 3 pkt 1 tiret pierwszy, albo 
w § 3, pkt 2 tiret pierwszy, albo w § 3 pkt 3 tiret pierwszy, podlegają zwrotowi  
w całości. 

2. Odstąpienie, bądź rozwiązanie umowy przez Jednostk ę, jak równieŜ rozwiązanie 
umowy przez SGH z przyczyn leŜących po stronie Jednostki  lub kandydata oraz 
wygaśnięcie umowy z upływem terminu na jaki została zawarta nie zwalnia 
Jednostki  z obowiązku zapłaty kosztów w wysokości rzeczywiście poniesionych 
przez SGH, powiększonych o koszty pośrednie, o którym mowa w § 2 ust. 3. 
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§ 8 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby SGH. 

§ 9 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

§ 10 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla kaŜdej ze stron.  
 
 
 
Załączniki:  
− wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego / postępowania habilitacyjnego / 

postępowania o nadanie tytułu profesora*, 
− tabela wstępnej kalkulacji kosztów. 
 
 
 
 
 
…………………………      …………………………. 

Jednostka            SGH 
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