
Zarządzenie Nr 002-6 /2015 

z dnia 25 marca 2015 r. 

 

Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach  

 

w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie  

oraz wzorów umów o warunkach uczestnictwa  

w stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich w IUNG-PIB 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 i art. 24 ust.1 pkt 6 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. Nr 96, poz.618 z późń. zm.) oraz § 3 ust. 3 pkt 2 Statutu Instytutu 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego, zarządzam, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

1. Ustala się wysokość czesnego na studiach doktoranckich niestacjonarnych na 1500 zł za 

rok studiów. 

2. Wysokość opłat za powtarzanie roku na studiach niestacjonarnych jest równa wysokości 

czesnego za dany rok studiów. 

 

§ 2 

1. Kwoty opłat rocznych dzieli się na opłaty semestralne. 

2. Opłaty semestralne powinny być wnoszone w terminach określonych w umowie zawartej 

z doktorantem w sprawie warunków uczestnictwa w niestacjonarnych studiach 

doktoranckich.  

 

§ 3 

Wprowadzam wzory umów w sprawie warunków uczestnictwa w stacjonarnych studiach 

doktoranckich oraz niestacjonarnych studiach doktoranckich, stanowiące załącznik nr 1 i 2 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 
Załączniki: 

1. Wzór umowy w sprawie warunków uczestnictwa w stacjonarnych studiach doktoranckich 
2. Wzór umowy w sprawie warunków uczestnictwa w niestacjonarnych studiach doktoranckich 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 002-6/2015  

Dyrektora IUNG-PIB w Puławach  

z dnia 25.03.2015 r. 

  

 

Umowa w sprawie warunków uczestnictwa w stacjonarnych studiach doktoranckich 
 
 
 

W dniu  ……………….r. pomiędzy Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 
Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, zwanym w tekście umowy Instytutem, 

reprezentowanym przez 

 Prof. dr hab. …………………………………………………  

 mgr Barbarę Jóźwicką – Kozak-  Głównego Księgowego   

 

a 

 ………………………… zamieszkałym  …………………….., nr PESEL……………………… 

zwanym w tekście umowy Doktorantem, 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Instytut na rzecz Doktoranta usług 
edukacyjnych w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauki rolnicze 
w dyscyplinie agronomia lub kształtowanie środowiska oraz określenie wzajemnych praw 
i obowiązków Stron. 

2. Studia trwają 4 lata, z podziałem na 8 semestrów. W szczególnie uzasadnionych 
wypadkach Rada Naukowa wyraża zgodę z skrócenie okresu trwania studiów do 2 lat.  

 
§ 2 

Oświadczenia Stron  
1. Instytut oświadcza, że spełnia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym 

wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na studiach doktoranckich, o 
których mowa w § 1 Umowy.  

2. Ponadto, Instytut oświadcza, że:  
1) spełnia warunki, jakie powinny spełniać jednostki naukowe, aby prowadzić studia 

doktoranckie, zgodnie z art. 195 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  
2) organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki 

doktoranta określa Regulamin studiów doktoranckich, 
3) studia doktoranckie w Instytucie są prowadzone według programu studiów 

doktoranckich uchwalonego przez Radę Naukową,  
4) podjęte przez Doktoranta studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem 

stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia lub 
kształtowanie środowiska, do nadawania którego Instytut ma uprawnienia i 
zobowiązuje się je utrzymywać do końca planowanego okresu studiów doktoranckich, 
wybranych przez Doktoranta,  

5) doktorant podlegać będzie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.  



3. Doktorant oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem studiów doktoranckich  
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
  

§ 3 
Zobowiązania Stron  
1. Instytut zobowiązuje się do:  

1) pokrywania kosztów wyjazdów niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej. Zwrot 
kosztów uzależniony jest od uprzedniej pisemnej zgody (z podaniem nośnika 
kosztów) opiekuna Doktoranta. 

2) zapewnienia doktorantowi opieki naukowej i wsparcia w samodzielnej pracy 
badawczej sprawowanej przez opiekuna naukowego, 

3) wydania dyplomu doktorskiego, zgodnego z ukończonymi studiami doktoranckimi  
i uzyskanym stopniem naukowym doktora,  

4) zapewnienia Doktorantowi pomocy materialnej, zgodnie z zasadami przyznawania 
świadczeń pomocy materialnej, 

5) zapewnienia Doktorantowi stypendium doktoranckiego, zgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie studiów doktoranckich, 

6) przestrzegania praw Doktoranta przewidzianych w Ustawie prawo o szkolnictwie 
wyższym  i Regulaminie studiów doktoranckich.  

2. Doktorant zobowiązuje się do:  
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Ustawa prawo  

o szkolnictwie wyższym, Statut IUNG-PIB oraz Regulamin studiów doktoranckich, 
2) pisemnego powiadamiania Instytutu o zmianie jego danych osobowych zawartych w 

niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania wykonania tego 
obowiązku obciążać będą Doktoranta, 

3. Doktorant zobowiązuje się ponosić opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności za wydanie legitymacji doktoranta. 
 

§ 4 
W przypadku nie wykazywania dostatecznych postępów w pracy naukowej lub nie 
przestrzegania Regulaminu studiów doktoranckich, a zwłaszcza nie wykonywania 
określonych w harmonogramie etapów pracy doktorskiej, Doktorant może zostać 
skreślony z listy uczestników Studium Doktoranckiego. Decyzje o skreśleniu podejmuje 
Kierownik studiów. Od tej decyzji przysługuje Doktorantowi odwołanie do dyrektora 
IUNG-PIB w terminie 14 dni od jej otrzymania.  

 
§ 5 

1. Doktorantowi, po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, 
nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze. 

2. Instytut przewiduje możliwość zatrudnienia Doktoranta po ukończeniu studiów 
doktoranckich. 

 
§ 6 

Termin i warunki obowiązywania Umowy  
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów doktoranckich, określony w 

programie studiów doktoranckich, w dziedzinie/dyscyplinie studiów, o których mowa w § 
1 Umowy, tj. na okres ...................... semestrów.  

2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji studiów doktoranckich w przypadkach 
wskazanych w Regulaminie studiów doktoranckich, okres obowiązywania umowy ulega 
odpowiedniemu przedłużeniu.  

3. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 w 
przypadku ostatecznego skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.  



4. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów doktoranckich przez 
Doktoranta.  
 

§ 7 
Wypowiedzenie Umowy  
Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno nastąpić w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 8 
 
Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieobjętych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Ustawy prawo o 

szkolnictwie wyższym, przepisy wykonawcze do tejże ustawy oraz wprowadzone na ich 
podstawie przepisy wewnętrzne wydane przez uprawnione organy Instytutu, a w 
zakresie w nich nieunormowanym przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania 
Cywilnego.  

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.  

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Studiów Doktoranckich uchwalony 
przez Radę Naukową IUNG-PIB. 
 

 

 

 

 

 Doktorant Główny Księgowy Dyrektor 

 

............................... .............................. ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    Załącznik nr 2 

      do Zarządzenia nr 002-6/2015      

      Dyrektora IUNG-PIB  w Puławach 

      z dnia 25.03.2015 r. 

 

 

Umowa w sprawie warunków uczestnictwa w niestacjonarnych studiach 
doktoranckich 

 
 
 

W dniu  …….. .….r.  pomiędzy Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - 
Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, zwanym w tekście umowy Instytutem, 

reprezentowanym przez 

 Prof. dr hab. ……………………………………………………… 

 mgr Barbarę Jóźwicką – Kozak-  Głównego Księgowego 

 

a  

……………………..……… zamieszkałym  …………………..….., nr PESEL……………………  

zwanym w tekście umowy Doktorantem, 

 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Instytut na rzecz Doktoranta usług 
edukacyjnych w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz określenie 
szczegółowych warunków odpłatności za studia doktoranckie w dziedzinie nauki rolnicze 
w dyscyplinie agronomia lub kształtowanie środowiska.   

2. Studia trwają 4 lata, z podziałem na 8 semestrów. W szczególnie uzasadnionych 
wypadkach Rada Naukowa wyraża zgodę z skrócenie okresu trwania studiów do 2 lat.  

 
§ 2 

Oświadczenia Stron  
1. Instytut oświadcza, że spełnia warunki, w tym kadrowe i związane z niezbędnym 

wyposażeniem materialnym, do prowadzenia kształcenia na studiach doktoranckich, o 
których mowa w § 1 Umowy.  

2. Ponadto, Instytut oświadcza, że:  
1) spełnia warunki, jakie powinny spełniać jednostki naukowe, aby prowadzić studia 

doktoranckie, zgodnie z art. 195 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym,  
2) organizację i tok studiów doktoranckich oraz związane z nimi prawa i obowiązki 

doktoranta określa Regulamin studiów doktoranckich, 
3)  studia doktoranckie w Instytucie są prowadzone według programu studiów 

doktoranckich uchwalonego przez Radę Naukową,  



4) podjęte przez Doktoranta studia kończą się obroną pracy doktorskiej i uzyskaniem 
stopnia naukowego doktora w dziedzinie w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie 
agronomia lub kształtowanie środowiska, do nadawania którego Instytut ma 
uprawnienia i zobowiązuje się je utrzymywać do końca planowanego okresu studiów 
doktoranckich, wybranych przez Doktoranta,  

5) pobiera opłaty wyłącznie za usługi edukacyjne, o których mowa jest w art. 99 ust. 1 
Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.  

3. Doktorant oświadcza, że zapoznał się ze Regulaminem studiów doktoranckich i 
zobowiązuje do jego przestrzegania.  
 

§ 3 
Zobowiązania Stron  
1. Instytut zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia doktorantowi opieki naukowej i wsparcia w samodzielnej pracy 
badawczej sprawowanej przez opiekuna naukowego, 

2) wydania dyplomu doktorskiego, zgodnego z ukończonymi studiami doktoranckimi i 
uzyskanym stopniem naukowym doktora,  

3) zapewnienia Doktorantowi pomocy materialnej, zgodnie z zasadami przyznawania 
świadczeń pomocy materialnej, 

4)  przestrzegania praw Doktoranta przewidzianych w Ustawie prawo o szkolnictwie 
wyższym i Regulaminie studiów doktoranckich.  

2. Doktorant zobowiązuje się do:  
1) przestrzegania wszelkich obowiązków, jakie nakłada na niego Ustawa prawo o 

szkolnictwie wyższym, Statut IUNG-PIB oraz Regulamin studiów doktoranckich, 
2) pisemnego powiadamiania Instytutu o zmianie jego danych osobowych zawartych w 

niniejszej Umowie, w tym adresu zamieszkania. Skutki zaniechania wykonania tego 
obowiązku obciążać będą Doktoranta, 

3) terminowego wnoszenia czesnego przez cały okres trwania studiów. Zgodnie z 
zarządzeniem Dyrektora IUNG-PIB wysokość opłaty za rok studiów 
wynosi.................................................................. 
(słownie:.......................................................................................................................) .  

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wnoszona jest za każdy semestr oddzielnie, w 
wysokości ¹/2 opłaty za dany rok studiów, nie później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia 
semestru.  

4. W przypadku osób przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszą opłatę należy wnieść w 
terminie 7 dni od dnia zawarcia „Umowy w sprawie warunków uczestnictwa w 
niestacjonarnych studiach doktoranckich”.  

5. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany wysokości czesnego w przypadku zmiany 
wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do prowadzenia w Instytucie 
Studiów – jednak nie więcej niż o 20% rocznie.  

6. Niezależnie od opłaty czesnego, Doktorant zobowiązuje się wnosić opłaty w wysokości 
ustalonej w zarządzeniu Dyrektora Instytutu w sprawie wysokości opłat za 

niestacjonarne studia doktoranckie, obowiązującym w roku akademickim, w którym dana 
usługa jest realizowana, za powtarzanie roku z powodu niezadowalających wyników w 
nauce oraz opłaty przewidziane przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w 
szczególności za: wydanie legitymacji doktoranta, dyplomu doktorskiego oraz ich 
duplikatów, a nadto kosztów doktoryzowania (np. koszty recenzji pracy itp.).  
 

§ 4 
Szczegółowe zasady pobierania opłat  
1. Opłaty za usługi edukacyjne, o których mowa w § 3 Umowy, wnoszone są na rachunek 

bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Instytut. Zmiana numeru rachunku 
bankowego nie wymaga zmiany umowy. O zmianie numeru rachunku bankowego 
Instytut zawiadamia doktoranta.  



2. W razie pełnej realizacji zajęć przewidzianych planem i programem studiów 
doktoranckich obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy pełnej wysokości czesnego, 
obowiązującej za cały okres odbywania studiów. Dyrektor, na pisemny wniosek 
Doktoranta, może zwolnić go z obowiązku uiszczenia opłaty za pozostały okres studiów.  

3. Od doktorantów studiujących na studiach niestacjonarnych korzystających  
z przedłużenia studiów doktoranckich, nie pobiera się czesnego. 

4. Za datę dokonania opłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Instytutu.  
5. Od nieterminowo wnoszonych opłat Instytut nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie.  
6. Doktorant, na wezwanie Instytutu, jest zobowiązany do okazania dowodu wniesienia 

opłaty.  
7. Instytut nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałe na 

skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku 
wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.  

8. W przypadku niewniesienia przez doktoranta w terminie opłaty kierownik studiów 
doktoranckich, może skreślić z listy uczestników studiów doktoranckich z powodu 
niewniesienia opłat, po uprzednim wezwaniu do wniesienia opłat.  

 
§ 5 

Zwolnienie z opłat  
Doktorant ma prawo wnioskować do Dyrektora Instytutu o zwolnienie z opłat, o których 
mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 oraz ust. 6 Umowy.  
 

§ 6 
Termin i warunki obowiązywania Umowy  
1. Niniejsza Umowa zawarta jest na okres trwania studiów doktoranckich, określony w 

programie studiów doktoranckich, w dziedzinie/dyscyplinie studiów, o których mowa w § 
1 Umowy, tj. na okres ...................... semestrów.  

2.  W przypadku przedłużenia okresu realizacji studiów doktoranckich w przypadkach 
wskazanych w Regulaminie studiów doktoranckich, okres obowiązywania umowy ulega 
odpowiedniemu przedłużeniu.  

3. Niniejsza Umowa rozwiązuje się przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 w 
przypadku ostatecznego skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich;  

4. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą ukończenia studiów doktoranckich przez 
Doktoranta.  

 
§ 7 

Wypowiedzenie Umowy  
Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie. Wypowiedzenie powinno nastąpić w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 8 
Zwrot wniesionych opłat  
1. Doktorant może domagać się zwrotu opłat za studia w całości, w przypadku 

wypowiedzenia niniejszej umowy przed rozpoczęciem nauczania.  
2. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu nauczania lub w przypadku 

skreślenia z listy doktorantów, Doktorantowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za 
studia w wysokości proporcjonalnej do nieodbytych zajęć objętych planem studiów i 
ponoszonych przez Instytut  kosztów, licząc od dnia w którym Doktorant wypowiedział 
umowę lub został skreślony z listy doktorantów. Rozstrzygnięcie w tej sprawie podejmuje 
Dyrektor Instytutu.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, Doktorant winien złożyć u Kierownika Studiów 
Doktoranckich, niezwłocznie po wypowiedzeniu umowy lub skreśleniu z listy 
doktorantów.  

4. W przypadku wypowiedzenia umowy po rozpoczęciu nauczania lub skreślenia z listy 
doktorantów i niewniesienia wymaganych opłat Instytut wszczyna postępowanie 



windykacyjne, w którym dochodzi należności w wysokości proporcjonalnej do odbytych 
zajęć objętych programem studiów doktoranckich i ponoszonych przez Instytut kosztów.  

 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieobjętych niniejszą Umową, stosuje się przepisy Ustawy prawo o 

szkolnictwie wyższym, przepisy wykonawcze do tejże ustawy oraz wprowadzone na ich 
podstawie przepisy wewnętrzne wydane przez uprawnione organy Instytutu, a w zakresie 
w nich nieunormowanym przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Postępowania 
Cywilnego.  

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron.  

4. Integralną częścią niniejszej umowy jest Regulamin Studiów Doktoranckich uchwalony 
przez Radę Naukową IUNG-PIB. 
 

 

 

 

 

 Doktorant Główny Księgowy Dyrektor 

 

  ...............................   .................................   ................................ 


