
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 76 / 2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 14 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie opłat za przeprowadzenie  postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz 

doktora habilitowanego 

 

Na podstawie  art. 23 ust. 1 i art. 182 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

oraz doktora habilitowanego obejmuje koszty, o których mowa odpowiednio w § 2 i § 3, 

przy czym opłatę w wysokości ustalonej na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik 

do decyzji wnosi się odpowiednio przed wszczęciem postępowania w sprawie nadania 

stopnia doktora albo w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

2. Wniesione opłaty, o których mowa w ust. 1, są rozliczane po zakończeniu odpowiednio 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego,  

z uwzględnieniem faktycznie poniesionych w tych postępowaniach kosztów, nie później 

niż w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.  

3. Opłata za każdą przeprowadzoną weryfikację osiągniętych efektów uczenia się dla 

kwalifikacji na poziomie 8 PRK wynosi 1700 zł i jest wnoszona przed  

jej przeprowadzeniem.  

§ 2 

Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora obejmuje 

następujące koszty: 

1) jednorazowe wynagrodzenie dla promotora w wysokości 83% wynagrodzenia 

profesora – dla każdego wyznaczonego w postępowaniu promotora, o ile w wyniku 

tego postępowania został nadany stopień doktora; 

2) jednorazowe wynagrodzenie dla promotora pomocniczego w wysokości 50% 

wynagrodzenia profesora, o ile został wyznaczony oraz w wyniku tego postępowania 

został nadany stopień doktora;  

3) jednorazowe wynagrodzenie dla recenzenta w wysokości 27% wynagrodzenia  

profesora – dla każdego wyznaczonego w postępowaniu recenzenta; 

4) koszty administracyjne: narzuty na składki ZUS i ZFŚS od wynagrodzeń określonych 

w pkt 1-3, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz koszty podróży  

i noclegów osób, o których mowa w pkt 1-3, naliczone zgodnie z faktycznie 

poniesionymi kosztami i wyliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 

budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167); 

5) pozostałe koszty - w wysokości 30% sumy kosztów określonych w pkt 1-4. 

      § 3 

Opłata za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego obejmuje następujące koszty:  



 

1) jednorazowe wynagrodzenie dla recenzenta w wysokości 33% wynagrodzenia 

profesora – dla każdego wyznaczonego w postępowaniu recenzenta; 

2) jednorazowe wynagrodzenie dla członka komisji habilitacyjnej, tj. dla: 

a) przewodniczącego - w wysokości 33% wynagrodzenia profesora, 

b) sekretarza - w wysokości 33% wynagrodzenia profesora, 

c) pozostałego członka - w wysokości 17% wynagrodzenia profesora; 

3)  koszty administracyjne: narzuty na składki ZUS i ZFŚS od wynagrodzeń określonych 

w pkt 1 i 2, naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty podróży  

i noclegów osób, o których mowa w pkt 1 i 2, naliczone zgodnie z faktycznie 

poniesionymi kosztami i wyliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;  

4) pozostałe koszty - w wysokości 30% sumy kosztów określonych w pkt 1-3. 

§ 4 

1.  W przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 2 albo § 3,  

w całości lub w części, wniosek o zwolnienie z tej opłaty osoba ubiegająca się  

o nadanie stopnia doktora albo doktora habilitowanego składa do Rektora,  

za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki.  

2. Wniosek o zwolnienie z opłaty składany jest wraz z wnioskiem o wszczęcie 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo doktora habilitowanego.  

Do wniosku o zwolnienie z opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora dołącza się opinię promotora. 

 § 5 

1. Opłaty, o których mowa w § 2 albo § 3, oraz rozliczenie tych opłat, o którym mowa  

w § 1 ust. 2, wnosi się na rachunek bankowy Politechniki Warszawskiej:  

Bank PEKAO S.A. IV oddział Warszawa numer rachunku: 

81124010531111000005005664, wskazując w tytule przelewu: „doktorat: nazwa 

dyscypliny/habilitacja: nazwa dyscypliny.  

2. Opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w wysokości ustalonej na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik 

do decyzji, wnosi się w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.  

3. Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 3, wnosi się na rachunek, o którym mowa w ust. 1, 

wskazując w tytule przelewu: „weryfikacja osiągniętych efektów uczenia  

dla  kwalifikacji na poziomie 8 PRK”.  

§ 6 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

REKTOR 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

  

 


