
 
Załącznik nr 2 
do Zarządzenia nr 16 
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku 
z dnia 30 marca 2020 r. 

 
 

UMOWA 
zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy Uniwersytetem w Białymstoku, 
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B, NIP: 542-23-83-747, REGON: 050562207, zwany dalej 
„Uniwersytetem”, który reprezentuje:  
 
Przewodniczący …………………..…………………………………………………………….. 

(nazwa organu) 
a   

……………………………………………………………………………………………………,  
                                       (nazwa, adres, NIP, REGON jednostki pokrywającej koszty) 
zwaną dalej „Jednostką pokrywającą koszty postępowania” 
reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………………………………………………………. 
2. ................................................................................................................................................. 

 
§ 1 

Uniwersytet oświadcza, że    …………………………………………………………………… 
                                                                            (nazwa organu, adres) 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego  
 
…………………………………………………………………………………………………..  

(wpisać odpowiednio: doktora, doktora habilitowanego) 
 
Pana/i ……………………………………………………………………………………………, 
zwanego/ej dalej Kandydatem/ką 

 
§ 2 

1. Jednostka pokrywającą koszty postępowania zobowiązuje się do wniesienia opłaty 
związanej z przeprowadzeniem postępowania Kandydata/ki. Wstępna kalkulacja kosztów 
stanowi Załącznik do niniejszej umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem 
postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora/doktora habilitowanego określa § 4 
Uchwały Nr 2540 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r.  
w sprawie zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia 
naukowego oraz zwalniania z tej opłaty. 

2. Zaliczkę w wysokości  ………..……… słownie …………………………………………. 
Jednostka pokrywającą koszty postępowania zobowiązuje się wpłacić do 
dnia……………………………………. 

3. Zapłata przez Jednostkę pokrywającą koszty postępowania pozostałych części kosztów 
następuje w terminie 14 dni od daty poniesienia kosztów związanych z przeprowadzeniem 
postępowania i wystawienia przez Uniwersytet faktury. Jednostka pokrywająca koszty 



postępowania zobowiązana jest do opłacenia faktury w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania, na konto Uniwersytetu wskazane w fakturze. 

4. Obowiązek zapłaty kosztów postępowania przez Jednostkę pokrywającą koszty 
postępowania jest niezależny od wyniku postępowania o nadanie stopnia naukowego. 

5. W przypadku nieterminowego regulowania należności Jednostka pokrywającą koszty 
postępowania zobowiązana jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 
wymagalności bez dodatkowego wzywania do zapłaty przez Uniwersytet. 

 
§ 3 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie przez właściwy Sąd                                       
w Białymstoku. 

 
§ 4 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 5 
Umowę sporządzono w trzech jednakowych egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 
otrzymuje Uniwersytet, a jeden egzemplarz Jednostka pokrywająca koszty postępowania. 
 
 
      Jednostka pokrywająca                 Uniwersytet 
  koszty postępowania         
 1. ......................................................           .......................................................... 
 
2. ......................................................    
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