
ZARZĄDZENIE Nr 74/2012 
REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO- HUMANISTYCZNEGO  

w Siedlcach 
 
 

z dnia 7 września 2012 roku 
 
 

w sprawie kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe  
i artystyczne na terytorium Polski 

 
 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(tj: Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oraz § 52 ust. 1 statutu UPH zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 
1. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczyciele akademiccy UPH mogą być 

kierowani na staże naukowe lub artystyczne w jednostkach organizacyjnych 
prowadzących działalność naukowo-badawczą, funkcjonujących na terytorium Polski,  
a w szczególności: w szkołach wyższych, instytutach naukowych Polskiej Akademii 
Nauk, instytutach badawczych i badawczo-rozwojowych, międzynarodowych instytutach 
naukowych i naukowo-badawczych.     

2. Podstawowymi celami kierowania na staże, o których mowa w ust. 1, są: 
1) umożliwienie nauczycielowi akademickiemu zdobycia lub uzupełnienia  wiedzy            

i umiejętności w zakresie prowadzonych przez niego badań naukowych lub 
działalności artystycznej; 

2) umożliwienie jednostkom organizacyjnym UPH nawiązania współpracy naukowej  
i badawczej z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi i rozwojowymi  

 
§ 2 

1. Decyzję w sprawie skierowania na staż krajowy podejmuje prorektor ds. nauki na 
wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany w kolejności przez: 
1) bezpośredniego przełożonego i/lub dyrektora instytutu; 
2) właściwą radę wydziału.    

2. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach 
międzywydziałowych wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zaopiniowany przez 
bezpośredniego przełożonego i prorektora ds. studiów. 

 
§ 3 

1. Ustala się, że staż krajowy nie może trwać krócej niż trzy tygodnie. 
2. W przypadku, gdy staż krajowy trwa nie dłużej niż jeden miesiąc, nauczyciel akademicki 

ma prawo do zwolnienia z całości lub części dnia pracy i zachowuje prawo do pełnego 
wynagrodzenia.  

3. W przypadku, gdy staż krajowy przekracza okres jednego miesiąca, na okres 
przekraczający ten miesiąc nauczycielowi udziela się urlopu bezpłatnego dla celów 
naukowych. 

4. Poza wynagrodzeniem za pracę, o którym mowa w ust. 2, UPH nie pokrywa innych 
kosztów związanych z odbywaniem stażu, a w szczególności kosztów przejazdu, 
wyżywienia i zakwaterowania, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku, gdy staż krajowy jest związany z realizowanym w UPH projektem 
badawczym, za zgodą kierownika projektu, mogą być, ze środków projektu, pokrywane 
koszty przejazdów do miejsca i z miejsca odbywania stażu oraz koszty zakwaterowania 
nauczyciela akademickiego, do wysokości określonej przez prorektora ds. nauki. 

 
§4 

1. Wniosek nauczyciela akademickiego o skierowanie na staż krajowy powinien zawierać: 
1) imię i nazwisko oraz stanowisko i jednostkę organizacyjną nauczyciela 

akademickiego  ubiegającego się o staż krajowy; 



2) nazwę instytucji, w której będzie odbywany staż krajowy; 
3) okres odbywania stażu krajowego; 
4) uzasadnienie, w szczególności dokładne określenie celu odbycia stażu krajowego; 
5) stanowisko bezpośredniego przełożonego; 
6) stanowisko dyrektora instytutu. 

2. Do wniosku dołącza się: 
1) uchwałę właściwej rady wydziału; 
2) dokument potwierdzający przyjęcie na staż krajowy, wydany przez właściwą 

instytucję lub jej jednostkę organizacyjną. 
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 5 
Wnioski o skierowanie na staż krajowy winny być, w miarę możliwości, składane przed 
rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru,  aby staż nie kolidował z organizacją zajęć 
dydaktycznych. 
 

§ 6 
1. Po zakończeniu stażu, w terminie do 30 dni od jego zakończenia, nauczyciel akademicki 

sporządza krótkie sprawozdanie z przebiegu stażu, potwierdzone przez instytucję,  
w której staż odbywał. Sprawozdanie powinno w szczególności zawierać informację  
o tym, czy cele stażu zostały osiągnięte i opisywać jego efekty. 

2. Sprawozdanie przedkłada się prorektorowi ds. nauki, do akceptacji. Kopię sprawozdania 
przekazuje się do Działu Spraw Pracowniczych i dołącza do akt osobowych nauczyciela 
akademickiego. 

3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 7 
1. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do staży naukowych 

odbywanych przez nauczycieli akademickich w innych jednostkach niż określone w §1 
ust. 1, w szczególności do staży odbywanych u przedsiębiorców prowadzących 
działalność na terenie Polski, posiadających wyodrębnione komórki organizacyjne lub 
stanowiska do prowadzenia prac naukowych, badawczych i rozwojowych. 

2. Kierowanie nauczycieli akademickich na staże do jednostek, o których mowa w ust. 1 ma 
na celu w szczególności umożliwienie wzajemnego transferu wiedzy w zakresie 
prowadzonych prac naukowych, badawczych i rozwojowych, a także umożliwic 
komercjalizację badań naukowych prowadzonych w UPH. 

3. Odbycie stażu w jednostkach, o których mowa w ust. 1, poprzedza się zawarciem 
stosownej umowy, która szczegółowo reguluje zasady odbywania stażu, w tym kwestie 
związane z dostępem do informacji o prowadzonych pracach naukowych, badawczych i 
rozwojowych. 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym że osoby skierowane na staż 
krajowy, przed wejściem w życie zarządzenia odbywają go na wcześniej ustalonych 
zasadach, określonych w skierowaniu. 
 

 
 

REKTOR 
 

dr hab. Tamara Zacharuk 
profesor nadzwyczajny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


