Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 148
Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 6 listopada 2019 r.

Umowa
zawarta w dniu ....................... w Katowicach pomiędzy:
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12 działającym dla Wydziału .................
.................................. i reprezentowanym z upoważnienia Rektora przez Dziekana Wydziału
p. .............................................................. zwanym w treści umowy „Uczelnią”
i
.......................................................................................................................................................
NIP ............................................, KRS ............................................ rejestr ............................
..................................................w .................................................. (x) reprezentowanym przez :
1) ...................................................,
2) ....................................................
działających na podstawie .............................................................. zwanym(ą) w treści umowy
„Jednostką”, następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Jednostki do wniesienia opłaty Uczelni za
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora zwanego dalej
postępowaniem p. ........................................................................................................................
zam. .........................................................................................................................................
§2
Jednostka zobowiązuje się zapłacić Uczelni opłatę, o którym mowa
w wysokości określonej uchwałą Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Opłata ta obejmuje:
1)
2)
3)
4)
5)

w

§

1

wynagrodzenie promotora, promotorów, promotora pomocniczego;
wynagrodzenie za recenzje;
koszty podróży służbowych recenzentów;
koszty podróży służbowych promotora, promotorów, promotora pomocniczego;
koszty pośrednie związane z przeprowadzeniem postępowania.
§3

Opłata za przeprowadzenie postępowania następować będzie w dwóch ratach:
1) I rata — o charakterze zaliczkowym, płatna przed podjęciem przez radę naukową
instytutu lub komisję interdyscyplinarną decyzji o przeprowadzeniu postępowania;
2) II rata — jako rozliczenie kosztów, płatna po zakończeniu postępowania, bez względu
na wynik postępowania. Rata ta ma charakter rozliczenia całości kosztów
postępowania.

§4
1. Wysokość pierwszej raty określa załącznik do niniejszej umowy, przygotowany na
podstawie specyfikacji kosztów określonych w § 2.
2. Wysokość drugiej raty określi specyfikacja poniesionych kosztów na dzień zakończenia
postępowania, zgodna z § 2, wyliczonych na podstawie § 3 pkt 2. Specyfikację, Uczelnia
doręczy Jednostce wraz z fakturą, o której mowa w § 5 niniejszej umowy.
§5
1.

2.

Zapłata każdej z rat nastąpi na podstawie odrębnej faktury, wystawionej w imieniu
Uczelni przez wydział właściwy dla dziedziny i dyscypliny, w której przeprowadzane jest
postępowanie. Strony ustalają, że zapłata faktury nastąpi przelewem na konto bankowe
w niej wskazane i w terminie do dwudziestu jeden dni od daty doręczenia faktury.
Opóźnienie zapłaty faktury skutkuje obowiązkiem zapłaty ustawowych odsetek.
Za datę dokonania płatności rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Uczelni
kwotą przelewu.
§6

Ostateczny wynik postępowania tzn. nadanie stopnia naukowego lub odmowa jego nadania,
nie ma znaczenia dla określonego niniejszą umową obowiązku Jednostki zapłacenia Uczelni
kosztów postępowania w wysokości wynikającej z postanowień umowy.
§7
Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik do uchwały Senatu Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach stanowiący szczegółową kalkulacją wysokości opłaty za
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora
habilitowanego.
§8
Ewentualne spory z niniejszej umowy strony poddają rozpatrzeniu przez właściwy sąd
powszechny.
§9
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – każdy na prawach
oryginału, z których dwa otrzymuje Uczelnia, a jeden Jednostka.
(x) niepotrzebne skreślić
Uczelnia :
..................................

Jednostka :
...................................
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