Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90 Rektora PK z dnia 29 października 2019 r.

UMOWA o refundację przez kandydata kosztów postępowania w sprawie nadania
stopnia doktora/doktora habilitowanego*
nr …………………………….
zawarta w dniu ……………………………………..……. w Krakowie pomiędzy:
Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul.
Warszawskiej
24,
reprezentowaną
przez
Dziekana
Wydziału
…………………………………………...............
przy kontrasygnacie finansowej Kwestora PK lub osoby upoważnionej:
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części „PK”
a
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz adres kandydata)
zwanym(ą) w dalszej części „Kandydatem”
§1
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie postępowania o nadanie Kandydatowi
stopnia doktora/doktora habilitowanego* na podstawie podjętej uchwały w sprawie
wszczęcia
postępowania
nr
……………………
z
dnia
…………………………………………
Rady
Naukowej
Wydziału
…………………………………………………..…………………… Politechniki Krakowskiej/
Senatu Politechniki Krakowskiej* oraz zobowiązanie Kandydata do pokrycia kosztów
tego postępowania, bez względu na jego wynik.
2. PK zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami określonymi
w uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 25 września 2019 r. nr 87/n/09/2019,
z późniejszymi zmianami oraz ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.
§2
1. Załącznikiem do umowy jest kalkulacja kosztów postępowania.
2. Kandydat zobowiązuje się do wniesienia opłaty na rzecz PK w wysokości określonej
w kalkulacji kosztów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu powstania kosztów,
z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku zaistnienia w trakcie postępowania okoliczności powodujących zmianę
wysokości kosztów postępowania, PK zobowiązuje się do przygotowania końcowego
zestawienia kosztów postępowania, które przekaże Kandydatowi wraz z fakturą.
4. Zapłata kosztów, o których mowa w ust. 2 będzie zrealizowana w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury na konto PK ...........................................................………………....
* niepotrzebne skreślić

§3
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające w niniejszej umowy będzie rozpatrywać sąd właściwy dla
siedziby Politechniki Krakowskiej.
§4
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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