
UCHWAŁA Nr 9/2018 
SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 

W SIEDLCACH 
 

z dnia 28 lutego 2018 roku 
 
 

w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów 
i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 

 
 

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania 
osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych 
uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz.1405) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 
Pracownicy, doktoranci i studenci UPH mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają warunki określone przez podmiot zagraniczny, 
mogą być kierowani za granicę w celu: 

1) prowadzenia badań naukowych - jeżeli uczestniczą w realizacji badań naukowych  
w kraju; 

2) podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej; 
3) szkoleniowym na: 

a) odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia 
albo studiów drugiego stopnia, 

b) studia podyplomowe, 
c)  studia doktoranckie – jeżeli posiadają odpowiedni dorobek naukowy i co najmniej 

roczny staż pracy w danej specjalności,  
d) staże naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne, 
e) kursy językowe i inne kursy, podnoszące kwalifikacje zawodowe, 
f) praktyki zawodowe. 

 
§ 2 

1. Staże naukowe, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. d, są jedną z form wspomagania rozwoju 
naukowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników UPH w zagranicznych ośrodkach 
akademickich i naukowo-badawczych lub instytucjach branżowych. Ich celem jest 
zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy 
naukowo-dydaktycznej w UPH oraz dodatkowej wiedzy w tym zakresie, w ramach 
wymiany doświadczeń. 

2. Ustala się, że staż naukowy nie może trwać krócej niż jeden miesiąc.  
3. Na staże naukowe mogą być kierowani pracownicy, którzy: 

1) są zatrudnieni na stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych na 
podstawie umowy o pracę lub mianowania; 

2) prowadzą badania i działalność dydaktyczną, których zakres jest zgodny                    
z  działalnością prowadzoną przez podmiot zagraniczny, w szczególności w zakresie   
badań naukowych, dydaktyki i nowych metod kształcenia; 



3) uzyskali zgodę właściwej Rady Wydziału i właściwego Dziekana w zakresie 
dotyczącym planowanego programu stażu i na odbycie stażu. 

4. Po zakończeniu stażu naukowego składa się sprawozdanie z przebiegu stażu do Działu 
Nauki i Współpracy z Zagranicą, nie później niż w terminie jednego miesiąca od jego 
zakończenia. 

 
§ 3 

Decyzję w sprawie skierowania za granicę na staż naukowy podejmuje prorektor właściwy 
ds. nauki, po uzyskaniu zgody właściwej Rady Wydziału i właściwego Dziekana. 

 
§ 4 

1. Osoby ubiegające się o skierowanie za granicę w celach, o których mowa w § 1, 
składają w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą wniosek w tej sprawie zaopiniowany 
przez: 
1) bezpośredniego przełożonego i Dziekana Wydziału - w przypadku pracowników 

naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i inżynieryjno-technicznych; 
2) bezpośredniego przełożonego i Kanclerza - w przypadku pracowników administracji 

centralnej i wydziałowej; 
3) kierownika studiów doktoranckich, opiekuna lub promotora i Dziekana Wydziału –        

w przypadku doktorantów; 
4) Dziekana Wydziału – w przypadku studentów. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa Rektor w drodze zarządzenia. 
3. W przypadku wyjazdu na staż naukowy do wniosku dołącza się commitment for the 

internship, którego wzór określa załącznik Nr 1 do uchwały. 
4. Wniosek wraz z załącznikami składa się najpóźniej w terminie 14 dni przed planowanym 

wyjazdem. 
 

§ 5 
Decyzję w sprawie skierowania za granicę na staż naukowy podejmuje prorektor właściwy 
ds. nauki, po uzyskaniu zgody właściwej Rady Wydziału i właściwego Dziekana; 

 
§ 6 

1. Pracownicy, doktoranci i studenci mogą być kierowani za granicę: 
1) na koszt własny; 
2) na koszt UPH; 
3) na koszt strony przyjmującej; 
4) na koszt innego podmiotu, niż wymienione w pkt 2 i 3.                                                                  

2. Doktoranci i studenci mogą być także kierowani za granicę w ramach programów,           
w których uczestniczy UPH lub podstawowa jednostka organizacyjna UPH oraz               
w ramach umów bilateralnych, w których UPH jest stroną, na zasadach określonych  
w tych umowach. 

 
§ 7 

1. Pracownikowi, doktorantowi i studentowi  skierowanemu za granicę mogą być 
przyznane świadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za 



granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych 
uprawnień tych osób. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się ze środków będących w dyspozycji 
jednostki zatrudniającej osobę skierowaną za granicę, w szczególności ze środków 
przeznaczonych na badania naukowe i dydaktykę. 

3. Pracownikowi skierowanemu za granicą na okres do trzech tygodni przyznawane są 
świadczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi 
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). 

 
§ 8 

1. Pracownikowi skierowanemu za granicę udziela się płatnego urlopu szkoleniowego albo 
urlopu bezpłatnego. 

2. W przypadku gdy pracownik jest kierowany za granicę na okres nieprzekraczający  
jednego miesiąca, udziela mu się płatnego urlopu szkoleniowego. Za okres urlopu 
szkoleniowego płatnego wypłaca się wynagrodzenie w wysokości ustalonej według 
zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

3. W przypadku gdy pracownik jest kierowany za granicę  na okres przekraczający jeden  
miesiąc, udziela mu się płatnego urlopu szkoleniowego na jeden miesiąc, a na pozostały 
okres pobytu za granicą  udziela się urlopu bezpłatnego, z zastrzeżeniem ust 4. 

4. W szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek pracownika, można udzielić 
płatnego urlopu szkoleniowego na okres przekraczający jeden miesiąc. 

 
§ 9 

Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej, prorektor właściwy ds. nauki, po uzyskaniu opinii 
bezpośredniego przełożonego osoby skierowanej za granicę, może przedłużyć okres, na 
który osoba została skierowana za granicę, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy, określając 
jednocześnie, czy w okresie tym osoba skierowana otrzymuje świadczenia. 
 

§ 10 
Osoba skierowana za granicę może zostać odwołana z pobytu za granicą oraz mogą być jej 
cofnięte świadczenia z tego tytułu na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach 
naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób. 

 
§ 11 

Traci moc Uchwała Nr 72/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego  
w Siedlcach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę 
pracowników, doktorantów i studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. 
  

§ 12 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodnicząca Senatu 
 

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH 



Załącznik do Uchwały Senatu UPH Nr 9/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. 
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Research and International
Relation Office

Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
phone: +48 25 643 19 42, fax.: +48 25 643 19 17

e-mail reknauka@uph.edu.pl;
www.uph.siedlce.pl
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Stating an internship programme with its benefits, explanation of the project of 
internship, its objectives, values and impact. 
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By signing this document, The research staff member, The Sending Institution and 
The  Receiving Institution confirm that they approve the proposed internship, with its 
programme.  
The research staff member will share her/his experience, in particular its impact on 
her/his professional development and on the sending institution , as source of 
inspiration to others. 
The sending institution will recognize it as a component in any evaluation or 
assessment of the research staff member. 
The research staff member and the receiving institution will communicate to the 
sending institution any problems or changes regarding the internship. 
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