Umowa w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania
Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zawarta 1 października 2020 r.
Na podstawie niniejszej umowy:
1) Uniwersytet Śląski z siedzibą w Katowicach (40-007), przy ul. Bankowej 12,
NIP 634-019-71-34, REGON: 000001347 reprezentowany przez: JM Rektora prof. dr. hab.
Ryszarda Koziołka
2) Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (01-452) przy ul. Księcia
Janusza 64, wpisany do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII18/98, reprezentowany przez: Dyrektora - prof. dr hab. Beatę Orlecką-Sikorę
3) Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Sopocie (81-712) przy ul. Powstańców
Warszawy 55, wpisany do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-VII14/98, reprezentowany przez: Dyrektora - prof. dr. hab. Jana Marcina Węsławskiego
4) Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-656), przy ul.
Śniadeckich 8, wpisany do Rejestru Instytutów Polskiej Akademii Nauk pod numerem RIN-III19/98 reprezentowany przez Dyrektora - prof. dr. hab. Łukasza Stettnera,
zwani dalej „Partnerami”, tworzą Międzynarodową Środowiskową Szkołę Doktorską przy Centrum
Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (zwaną dalej MŚSD). Partnerzy stwierdzają
co następuje:
1. MŚSD prowadzona jest w zakresie uprawnień akademickich i uprawnień do nadawania stopni
naukowych posiadanych przez Partnerów.
2. Doktoranci będący uczestnikami MŚSD są doktorantami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
jako podmiotu odpowiedzialnego za szkołę doktorską, realizując część programu kształcenia
w jednostkach Partnerów.
3. Uniwersytet Śląski w Katowicach zobowiązany jest do wprowadzenia danych do systemu POLON
zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(tekst jednolity Dz. U. poz. 85, z późn. zm.).

4. MŚSD finansowana jest z subwencji Ministerstwa właściwego dla nauki i szkolnictwa wyższego,
zwanego dalej „Ministerstwem”, środków własnych Partnerów, w których afiliowani są doktoranci
oraz ze środków zewnętrznych pozyskanych przez MŚSD lub Partnerów.
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach jest uprawniony do otrzymania subwencji z Ministerstwa na
wspólne kształcenie w szkole doktorskiej (na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz
potencjału badawczego) przyznanej Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach jako jednostce
prowadzącej szkołę doktorską.
6. MŚSD oraz Partnerzy mogą wnioskować o krajowe i zagraniczne środki finansowe na dodatkowe
działania dydaktyczne, badawcze, rozwojowe, stażowe i stypendialne w ramach MŚSD. Kwestie
finansowo-prawne związane z dodatkowym finasowaniem MŚSD regulowane będą odrębnymi
umowami i regulaminami.
7. Uniwersytet Śląski w Katowicach nie później niż 31 grudnia przedstawi Partnerom MŚSD
informację dotyczącą subwencji w roku budżetowym, a w szczególności:
a. Wysokości subwencji przyznanej MŚSD w ramach składnika doktoranckiego i
umiędzynarodowienia;
b. Informacji odnośnie zwiększenia subwencji, w części odnoszącej się do MŚSD, jeśli takowe
zwiększenie miało miejsce;
c. Kwoty kosztów pośrednich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeznaczonej na
administrację MŚSD stanowiącą 30% otrzymanej subwencji;
d. Kwoty subwencji wymienionej w pkt. 7, lit. a i b przypadającej na jednego doktoranta
MŚSD po odliczeniu wymienionych w pkt. 7 lit. c kosztów obsługi administracyjnej, którą
zapewnia Uniwersytet Śląski w Katowicach.
8. Partnerzy wystawią Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach w terminie nie przekraczającym
20 stycznia następnego roku notę obciążeniową za poniesione i udokumentowane koszty
dydaktyczne i organizacyjne MŚSD oraz stypendia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne za poprzedni rok budżetowy, w kwocie nie przekraczającej iloczynu kwoty
przypadającej na jednego doktoranta o której mowa w pkt. 7 lit. d i liczby doktorantów
afiliowanych do Partnera. Jeżeli stypendium doktoranckie pokrywane jest z Projektów i doktorant
decyzją Władz Jednostki otrzymuje tylko stypendium z Projektu, Partnerzy nie uwzględniają jego
wysokości w wystawianej nocie księgowej.

9. Rozliczenia o których mowa w pkt. 7 i pkt. 8 obejmują środki przekazane przez Ministerstwo na
funkcjonowanie szkół doktorskich w Uniwersytecie Śląskim w formie subwencji od 1 października
2019.
10. Stypendia doktoranckie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane
z subwencji dla uczestników MŚSD są wypłacane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, zgodnie
z regulacjami wewnętrznymi. Uniwersytet Śląski w Katowicach wystawia notę z terminem
płatności do 14 dni dla Partnerów tytułem refundacji poniesionych kosztów stypendiów wraz ze
składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne uczestników MŚSD, afiliowanych do danej
jednostki. Partnerzy na podstawie otrzymanej noty księgują koszty tych stypendiów.
11. Stypendia doktoranckie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne finansowane
ze środków zewnętrznych dla uczestników MŚSD są wypłacane przez Partnera MŚSD będącego
dysponentem tych środków, a potwierdzenie dokonania wypłaty stypendium zostaje
przedstawione Dziekanowi MŚSD. W przypadku zaprzestania wypłat stypendiów doktoranckich ze
środków zewnętrznych Partner będący dysponentem tych środków niezwłocznie przekazuje
informację Dziekanowi MŚSD wraz z uzasadnieniem wstrzymania wypłat. Dziekan MŚSD może
podjąć decyzję o kontynuacji wypłaty stypendium ze środków pochodzących z subwencji
Ministerstwa zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
12. Organizację kształcenia w MŚSD określa Regulamin Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły
Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, uchwalony
przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
13. Nabór do MŚSD odbywa się zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji do Międzynarodowej
Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, uchwalonymi przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
14. Elementy oraz efekty kształcenia doktorantów w ramach MŚSD zawarte są w programie
kształcenia, uchwalonym przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a kształcenie zaleca
się prowadzić w języku angielskim dla umożliwienia uczestnictwa w nim cudzoziemców.
15. Doktorant MŚSD afiliowany jest do jednostki Partnera, w której zatrudniony jest jego promotor
krajowy.
16. Na podstawie pisemnego oświadczenia doktoranta Partnerzy są upoważnieni do wykazania
osiągnięć doktoranta afiliowanego do danego Partnera dla celów ewaluacji jakości działalności
naukowej.

17. Promotorem lub promotorami doktorantów są pracownicy Partnerów posiadający stopień
doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Promotorem pomocniczym może być osoba
zatrudniona w jednostce tworzącej MŚSD lub osoba spoza jednostek partnerskich posiadająca co
najmniej stopień doktora. Drugim promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora
habilitowanego lub tytuł profesora niebędąca pracownikiem jednostek współtworzących szkołę
doktorską, a także osoba niespełniająca warunków posiadania stopnia doktora habilitowanego lub
tytuł profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ
nadający stopień uzna, że osoba posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych,
których dotyczy rozprawa doktorska.
18. Postępowanie o nadanie stopnia doktora prowadzone będzie w jednostce, do której afiliowany
jest doktorant przez właściwy dla danego Partnera organ, odpowiedzialny za nadawanie stopnia
doktora w dyscyplinie lub w dziedzinie, w której ma on być nadany danemu doktorantowi.
19. Koszty postępowania o nadanie stopnia doktora pokrywane są przez jednostkę, do której
afiliowany jest doktorant.
20. Każdy z Partnerów zobowiązuje się corocznie do przedstawienia w rekrutacji do MŚSD co najmniej
jednej propozycji projektu doktorskiego, ale nie więcej niż sześciu (za wyjątkiem projektów,
których realizacja, w tym wypłaty stypendium doktoranckiego, są finansowane ze źródeł
zewnętrznych).
21. Uniwersytet Śląski w Katowicach jako jednostka odpowiedzialna za MŚSD powołuje 6 osób do
Rady MŚSD, a pozostali Partnerzy po 2 osoby z każdej jednostki.
22. Członkowie Rady MŚSD winni posiadać tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinach, w których prowadzona jest szkoła doktorska.
23. Posiedzenia Rady MŚSD odbywają się rotacyjnie w siedzibach Partnerów MŚSD lub innych
lokalizacjach przez nich wskazanych, a w uzasadnionych przypadkach w formie zdalnej. Koszty
organizacji posiedzeń MŚSD są pokrywane przez Partnerów MŚSD. Koszty podróży Członków Rady
MŚSD na posiedzenia finansowane są przez Partnerów których reprezentują.
24. Dziekana MŚSD powołuje Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rada MŚSD rekomenduje
Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kandydata na Dziekana MŚSD.

25. Pracownicy zagranicznych uczelni lub instytucji naukowych w liczbie maksymalnie 5 osób mogą
zostać włączeni w skład Rady MŚSD lub Międzynarodowego Zespołu Doradczego MŚSD, w trybie
określonym odrębnie.
26. Koszty udziału osób wymienionych w pkt. 25 w działalności MŚSD, w tym udziału w posiedzeniach
Rady MŚSD i Międzynarodowego Zespołu Doradczego MŚSD pokrywane są ze środków Partnerów,
przez których zostali rekomendowani.
27. Badania naukowe niezbędne dla realizacji rozprawy doktorskiej, praktyki zawodowe doktorantów,
seminaria, zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego i kursy specjalistyczne zagraniczne w
wymiarze określonym w programie kształcenia organizowane są przez Partnerów dla afiliowanych
do nich doktorantów. Koszty badań naukowych niezbędnych dla realizacji rozprawy doktorskiej,
praktyk zawodowych, seminariów, zajęć ze specjalistycznego języka angielskiego i kursów
specjalistycznych zagranicznych pokrywane są przez Partnerów lub ze środków pozyskanych z
zewnątrz.
28. Koszty podróży doktorantów na zjazdy dydaktyczne finansowane są przez Partnerów do których
afiliowani są doktoranci.
29. Koszty organizacji zjazdów dydaktycznych, w tym obligatoryjne zajęcia z wykładowcami z zagranicy
w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny dydaktyczne w roku akademickim, pokrywane są przez
Partnerów organizujących zjazd.
30. Koszty przeprowadzenia rekrutacji do MŚSD pokrywane są przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
za
wyjątkiem
wynagrodzenia
dla
członków
komisji
rekrutacyjnych
w
postępowaniach kwalifikacyjnych dla kandydatów, których stypendia doktoranckie
finansowane lub współfinansowane będą ze źródeł zewnętrznych i wypłacane ze środków
Partnera będącego dysponentem środków na stypendia doktoranckie.
31. Koszty administracyjne MŚSD pokrywane są przez Uniwersytet Śląski w Katowicach ze środków
subwencji. Kwota obliczana jest ryczałtowo w wysokości 30% od przyznanej subwencji dla MŚSD.
32. Uniwersytet Śląski w Katowicach jako jednostka odpowiedzialna za MŚSD, zobowiązuje się do
udostępnienia do dyspozycji MŚSD pomieszczeń i infrastruktury biurowej, niezbędnych do
zapewnienia prawidłowej obsługi administracyjnej doktorantów.
33. MŚSD oraz Partnerzy w ramach środków własnych lub pozyskanych środków zewnętrznych oraz
zgodnie z wewnętrznymi regulacjami mogą finansować działania i osoby odpowiedzialne za

funkcjonowanie MŚSD, zwłaszcza pełnomocników Dziekana MŚSD, koordynatorów modułów
dydaktycznych, wykładowców, promotorów i promotorów pomocniczych, członków komisji ds.
oceny śródokresowej, obsługę administracyjną, techniczną i inne.
34. Po przesłaniu not księgowych przez Partnerów rozliczających rok kalendarzowy, Dziekan MŚSD na
podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów koryguje plan rzeczowo – finansowy MŚSD i
przedkłada Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach do akceptacji.
35. Partnerzy udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) swoich reprezentantów
wskazanych w niniejszej umowie, których przetwarzanie jest konieczne dla potrzeb zawarcia
i wykonania przedmiotowej umowy; wypełnienia zadania publicznego wynikającego z art. 11 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. e i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej RODO. Ponadto, Partnerzy
oświadczają, że wobec swoich reprezentantów spełniły obowiązek informacyjny, o którym mowa
w art. 13 lub art. 14 RODO.
36. Wszelkie zmiany regulacji wynikające z niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu
zaakceptowanego przez wszystkich Partnerów tworzących MŚSD.
37. Wszelkie zmiany regulacji wynikające z niniejszej umowy wymagają przyjęcia przez Partnerów
tworzących MŚSD.
38. Niniejsza umowa rozwiązuje umowę w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania
Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z dnia 20 grudnia 2018 r.
39. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
40. Każdy z Partnerów ma prawo wypodziedzieć niniejszą umowę za trzymiesięcznym okresem
wypowiedzenia, z tym że wypowiedzenie umowy nie zwalnia Partnerów z realizacji niezbędnych
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy do czasu ich zakończenia.
41. Wszelkie wątpliwości i spory, jakie mogą wyniknąć z treści lub wykonywania niniejszej umowy,
Partnerzy będą usiłowali rozwiązać na drodze ugody. W przypadku nieuzyskania porozumienia
Partnerzy poddają sprawę do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
42. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa o szkolnictwie
wyższym i nauce oraz kodeksu cywilnego.

43. Umowa została sporządzona w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach.
PODPISY:

______________________
Uniwersytet Śląski
w Katowicach

______________________
Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk

______________________
Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk

______________________
Instytut Matematyczny
Polskiej Akademii Nauk

