
ZARZĄDZENIE Nr 76/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

 

wprowadzające zmianę do zarządzenia Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 11 maja 2020 r. ustalającego wysokość opłat za 

postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i doktora 

habilitowanego oraz określającego wysokość  stawek wynagrodzeń członków 

komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w  postępowaniach 

dotyczących nadania stopni naukowych doktora i  doktora habilitowanego  

 

           Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, w związku z art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85, z późniejszymi zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora uczelni publicznej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1838) oraz uchwałą Nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni 

naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim zarządza się, 

co następuje: 

 
§ 1. W zarządzeniu Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 

maja 2020 r. ustalającym wysokość opłat za postępowanie w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz określającym wysokość  stawek 

wynagrodzeń członków komisji habilitacyjnych, promotorów i recenzentów w  

postępowaniach dotyczących nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w Załączniku Nr 2 do zarządzenia określającym wzór umowy na opracowanie 

recenzji § 10 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„§ 10 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

dwa egzemplarze (jeden egzemplarz z wzorem rachunku) dla Zamawiającego  i  jeden 

dla Recenzenta.”; 

 

2) w Załączniku Nr 5 do zarządzenia określającym wzór umowy dotyczącej 

pełnienia funkcji promotora/promotora pomocniczego w postępowaniu w 

sprawie nadania stopnia doktora w § 7 ust. 1  otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 

„1. Zleceniodawca jest administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy podanych w 

niniejszej Umowie. Zleceniodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@uwr.edu.pl.”. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

ds. nauki. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     

 

 

  prof. dr hab. Adam Jezierski 

                  REKTOR 
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