
 

 

 

         

Zarządzenie nr 92 

 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zasad 

ustalania i wnoszenia opłat za postępowanie nostryfikacyjne stopni naukowych  

i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą, przeprowadzane w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach. 

Na podstawie art. 328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), § 8 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni  

w zakresie sztuki nadanych za granicą (Dz. U. poz. 1877) oraz rozporządzenia Ministra Nauki 

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

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz. U. poz. 

1838), zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni 

naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą ustala Rektor. 

 

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 ustala się w relacji do minimalnego 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej i wynosi  

50% tego wynagrodzenia. 

 

3. Opłatę za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego należy wnieść na rachunek 

bankowy lub w kasie Uczelni, w terminie do 21 dni. 

 

4. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania,  

o którym mowa w ust. 1 opłaty nie pobiera się. 

 

5. Rektor lub osoba przez Rektora upoważniona, na wniosek osoby ubiegającej się  

o przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach 

uzasadnionych względami losowymi, w szczególności możliwościami płatniczymi, 

może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu jej z opłaty. 

 

6. Zwolnienie z całości lub części opłaty, stanowi dla osoby wnioskującej przychód  

w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczelnia w takim 

przypadku wystawi PIT-11 - informację o dochodach z innych źródeł oraz pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy i będzie to stanowić podstawę rozliczenia się osoby 

ubiegającej się o przeprowadzenie postępowania z Urzędem Skarbowym i zapłatę przez 

nią należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

7. Rektor przekazuje osobie wnioskującej, Dziekanowi oraz Działowi Płac decyzję                 

o zwolnieniu z części opłaty. 
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   REKTOR 

  

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
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