
UMOWA nr …………………….. 
 

 

                                                                                           
                            
Zawarta w dniu …………… roku pomiędzy Panem/Panią …………………………………… 

                                                                                                    

ur. ……………………………………. w ……………………………………………………... 

Zamieszkały/a:  

 

…………………………………………………………………………………………….......... 

 

Seria i nr dowodu osobistego  …………………………………………………………………. 

               

PESEL  ……………………………………………………………………………………........ 

 

a 

 

Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zwaną dalej 

jednostką przeprowadzającą przewód habilitacyjny, reprezentowaną przez: 

 

1. dr hab. prof. AWF Jerzego Nowocienia      Dziekan WWF 

2. mgr inż. Annę Szymanderę     Kwestor 

 

 

 

§ 1 

                    

Pan/Pani ………………………………………………. zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

przewodu habilitacyjnego w wysokości 22.000 zł, zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii 

Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Nr 81/2012/2013 § 1, z dnia 

8 lipca 2013 roku. 

Koszty przewodu habilitacyjnego: 

 - wynagrodzenie dla trzech Recenzentów 

 - wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komisji 

 - wynagrodzenie dla Sekretarza Komisji 

 - wynagrodzenie dla dwóch Członków Komisji 

 - wynagrodzenie dla Recenzentów za udział w pracach Komisji  

 - koszty delegacji recenzentów zamiejscowych wg odrębnych przepisów 

 - koszty administracyjne. 

 

§ 2 

 

Wynagrodzenie za recenzje określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 14.09.2011r. (z późn. zm.) 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. z 2011r. Nr 206, 

poz.1219) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.09.2011 r. 

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych 

z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. 



§ 3 

 

                  

Pan/Pani ………………………………………………. dokona zapłaty na podstawie 

podpisanej przez strony umowy po otrzymaniu przez Radę Wydziału Wychowania 

Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

dokumentów o powołaniu Komisji Habilitacyjnej.  

AWF wystawi fakturę w ciągu 7 dni od dnia wpływu na rachunek bankowy. 

 

§ 4 

 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o szkolnictwie wyższym wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi. 

 

§ 5 

 

Spory wynikłe na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla miejsca zamieszkania kandydata do stopnia naukowego. 

 

§ 6 

 

Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostka przeprowadzająca przewód     Kandydat ubiegający się o nadanie 

          stopnia naukowego 

  

 

 

 

 


