
ZARZĄDZENIE NR 149 / 2020 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

 
 

 

w sprawie: zasad ustalania wysokości kosztów postępowań o nadanie stopnia 

naukowego doktora i doktora habilitowanego w Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 

w Gdańsku 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 85 ze zm.) oraz 26 lit. f oraz art. 11 
ust. 2 i art. 25 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku z dnia 19 czerwca 2019 r. (tekst jednolity stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały Senatu AWFiS nr 90 z dnia 25 czerwca 2020 r.) 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Do kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora zalicza się: 

1) wynagrodzenie promotora w wysokości: 83 % wynagrodzenia profesora;  

2) wynagrodzenie promotora pomocniczego w wysokości: 50 % wynagrodzenia 

profesora; 

3) wynagrodzenie recenzenta w wysokości: 27 % wynagrodzenia profesora;  

4) składki na ZUS w wysokości: 17,19 % wynagrodzenia; 

5) składki na FP w wysokości: 2,45 %, a w przypadku kobiet, które ukończyły 55 r.ż, 

oraz mężczyzn, którzy ukończyli 60 r.ż., - 0 %; 

6) koszty podróży służbowych i zakwaterowania osób, o których mowa w pkt 1-3, 

w wysokości: równe rzeczywiście poniesionym kosztom; 

7) koszty pośrednie w wysokości: 30 % sumy kosztów, o których mowa w pkt 1-5. 

 

 

 



§ 2 

Do kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego zalicza się:  

1) wynagrodzenie przewodniczącego komisji habilitacyjnej w wysokości: 

33% wynagrodzenia profesora; 

2) wynagrodzenie sekretarza komisji habilitacyjnej w wysokości: 

33% wynagrodzenia profesora; 

3) wynagrodzenie członka komisji habilitacyjnej w wysokości: 17% wynagrodzenia 

profesora; 

4) wynagrodzenie recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w wysokości: 

33% wynagrodzenia profesora;  

5) składki na ZUS w wysokości: 17,19 % wynagrodzenia; 

6) składki na FP w wysokości: 2,45 %, a w przypadku kobiet, które ukończyły 55 r.ż, 

oraz mężczyzn, którzy ukończyli 60 r.ż., - 0 %; 

7) koszty podróży służbowych i zakwaterowania osób, o których mowa w pkt 1-4, 

w wysokości: równe rzeczywiście poniesionym kosztom; 

8) koszty pośrednie w wysokości: 30 % sumy kosztów, o których mowa w pkt 1-7. 

§ 3 

Pod pojęciem „wynagrodzenia profesora” rozumie się wynagrodzenie w wysokości 

minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni 

publicznej regulowanego odrębnymi przepisami.  

 § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

REKTOR 

 

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk 


