
Uchwała nr 65/2018-2019 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych  

i organizacyjnych oraz szczególnych uprawnień tych pracowników 

 

Na podstawie §52 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w związku  

z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia z 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669),  uchwala się co następuje: 

 Założenia ogólne 

§1 

Pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanej dalej Uczelnią, może być 

kierowany za granicę w celu:   

1) prowadzenia badań naukowych,  

2) odbycia kształcenia za granicą, w szczególności na:  

a) studia podyplomowe,  

b) studia doktoranckie,  

c) staż naukowy albo dydaktyczny,  

d) kurs językowy lub inny podnoszący kwalifikacje zawodowe,  

e) wyjazdy szkoleniowe w ramach programów UE w tym  programu Erasmus, 

3) podjęcia działalności dydaktycznej, innej niż prowadzenia zajęć w ramach międzynarodowych 

programów dydaktycznych,  

4) udziału w kongresie, konferencji, zjeździe naukowym, wystawie specjalistycznej, 

5) organizacyjnym (podpisanie porozumienia, umowy, uzgodnień, udział w targach 
edukacyjnych itp. ),  

6) prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach międzynarodowego programu dydaktycznego, 

którego Uczelnia jest sygnatariuszem, np. programów UE w tym  programu Erasmus. 
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§2 

1. Warunkiem ubiegania się o wyjazd zagraniczny pracownika w celu, o którym mowa w §1 

jest: 

1) zgłoszenie wniosku o wyjazd w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie  

i realizację, 

2) właściwy dobór ośrodka zagranicznego, zgodnie z działalnością naukową lub 

dydaktyczną prowadzoną w kraju, 

3) potwierdzenie przez ośrodek zagraniczny gotowości przyjęcia pracownika , 

4) w przypadku ubiegania się o wyjazd na konferencję/kongres, czynny udział określony 

we wniosku, 

5) uzyskanie zgody na wyjazd bezpośredniego przełożonego, a w przypadku pracownika 

zatrudnionego na wydziale także dziekana wydziału oraz akceptacji właściwego 

prorektora ds. nauki, wdrożeń i współpracy międzynarodowej, 

6) znajomość języka obcego, gwarantująca realizację programu pobytu potwierdzona 

złożonym oświadczeniem, 

7) wskazanie źródła finansowania i wysokości środków przeznaczonych na ten wyjazd, 

potwierdzone przez dysponenta tych środków, 

8) zapewnienie przez kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, realizacji 

planowych zajęć dydaktycznych i badawczych, podczas nieobecności wyjeżdżającego za 

granicę. 

 

2. Warunki ubiegania się nauczyciela akademickiego o wyjazd zagraniczny w celu 

prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach międzynarodowego programu dydaktycznego, 

programów UE w tym  programu Erasmus, określa deklaracja przystąpienia Uczelni do tego 

programu, zasady realizacji poszczególnych działań w ramach programu, do przestrzegania 

których zobowiązała się Uczelnia oraz zarządzenie rektora regulujące zasady uczestnictwa 
w tym programie nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni. 

§3 

1. Pracownikowi Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie kierowanemu za granicę w celu 

określonym w §1 pkt 1-6 Pracodawca zapewnia polisę ubezpieczeniową na czas podróży i pobytu 

za granicą obejmującą ubezpieczenie zdrowotne – koszty leczenia i ubezpieczenie od  

nieszczęśliwych wypadków. Koszty polisy pokryte będą ze środków przeznaczonych na wyjazd 

zgodnie z §2 pkt.7. 

2.W przypadku odbywania służbowych podróży zagranicznych, pracownik ma obowiązek 

zapoznania się z wymaganiami prawnymi państwa docelowego, szczególnie dotyczącymi rodzaju 

posiadanego dowodu tożsamości, terminu jego ważności, obowiązku posiadania wizy oraz 

szczepień obowiązkowych. 
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3. W przypadku pobierania przez pracownika zaliczki na zagraniczny wyjazd służbowy, 

rozliczenie kosztów podróży służbowej nastąpi według kursu sprzedaży walut w banku z dnia 

wypłaty zaliczki. 

 

4. Za zgodą pracodawcy, pracownik może przedłużyć podróż służbową w przypadku udzielenia 

mu przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego. Za czas pobytu prywatnego pracownik sam 

ponosi wydatki. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji pracodawca określa, kiedy podróż 

służbową faktycznie pracownik zakończył – uwzględniając dzień zakończenia i możliwość 

niezwłocznego powrotu. 

 

§4 

1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim kierowany za granicę w celu określonym  

w  §1pkt 1-6 może ubiegać się o: 

1) urlop szkoleniowy w wymiarze nieprzekraczającym jednego miesiąca w ciągu roku         

kalendarzowego, płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za     
urlop wypoczynkowy, 

2) bezpłatny urlop szkoleniowy, przy wyjazdach przekraczających jeden miesiąc w ciągu roku 

kalendarzowego, 

3) delegację służbową na wyjazd krótkoterminowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności  przysługujących 

pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167) 

4) skorzystanie ze środków finansowych zaplanowanych na wyjazd w kalkulacjach tematów 

badawczych, ze środków dydaktycznych, ze środków programów międzynarodowych  
i innych. 

2. Pracownik badawczo-dydaktyczny, zatrudniony w Uczelni na podstawie mianowania, 

kierowany za granicę w celu określonym w § 1pkt 1-6 może ubiegać się o: 

1) płatny urlop naukowy, udzielany na zasadach określonych w statucie, 

2) bezpłatny urlop naukowy, udzielany na zasadach określonych w statucie, 

3) delegację służbową na wyjazd krótkoterminowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności  

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167) 

4) skorzystanie ze środków finansowych zaplanowanych na wyjazd w kalkulacjach 

tematów badawczych, ze środków dydaktycznych, ze środków programów 

międzynarodowych  

i innych. 

3. Pracownik dydaktyczny lub pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony na podstawie 

umowy o pracę kierowany za granicę w celu określonym w § 1pkt 1-6 może ubiegać się o: 
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1) urlop szkoleniowy w wymiarze nieprzekraczającym 6 tygodni w ciągu roku 

akademickiego, płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za 

urlop, 

2) bezpłatny urlop szkoleniowy,  

3) delegację służbową na wyjazd krótkoterminowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności  

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167) 

4) skorzystania ze środków finansowych zaplanowanych na wyjazd w kalkulacjach 

tematów badawczych, ze środków dydaktycznych, ze środków programów 

międzynarodowych i innych.  

4. Nauczyciel akademicki wyjeżdżający za granicę w celu realizacji zajęć dydaktycznych  

w ramach międzynarodowego programu dydaktycznego, programów UE w tym  programu 

Erasmus, otrzymuje urlop szkoleniowy w wymiarze nieprzekraczającym 6 tygodni w ciągu roku 

akademickiego, płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop. 

5. Urlopów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 oraz w ust. 4 udziela 

rektor : 

1) pracownikom zatrudnionym na wydziale za zgodą bezpośredniego przełożonego  

i dziekana wydziału, 

2) pracownikom jednostek międzywydziałowych lub administracji za zgodą 

bezpośredniego przełożonego i prorektora nadzorującego działalność tej jednostki lub 

kanclerza. 

6. Urlopy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 , w ust. 2 pkt 1 i 2, w ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 4 
zaliczane są do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. 

 

§5 

 1. Po powrocie z podróży zagranicznej zagranicy pracownik zobowiązany jest do: 

 1) rozliczenia finansowego z przyznanych środków na wyjazd w terminie 14 dni od 

zakończenia podróży,  

2) złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego o realizacji zadań zgodnych  
z celem wyjazdu, w terminie 14 dni od zakończenia podróży.  

2. Rady wydziałów do 30 września 2019 r., a od 1 października 2019 r.- Rady dyscyplin 

zobowiązane są do dokonywania corocznej oceny efektywności współpracy  
z zagranicą realizowanej przez pracowników. 
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Wyjazdy za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach szkoleniowych 

§6 

 1. Pracownikowi kierowanemu za granicę w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach 

szkoleniowych, innych niż studia podyplomowe i doktoranckie, dysponent środków, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 , w zależności od możliwości finansowych, może przyznać:  

1) stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizowanych zadań, 

w ramach celów w jakich został skierowany za granicę, w wysokości : 

a) miesięcznie, wg stawki nie niższej niż 30% stawki dodatku zagranicznego bazowego, 

właściwego dla państwa do którego pracownik jest kierowany, ustalonej zgodnie z § 5 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku 

zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej (Dz.U. 2015 poz.1837.tj.), 

b) nie wyższej niż kwota stanowiąca równowartość diety w pełnej wysokości z tytułu podróży 

służbowych poza granicami kraju, właściwej dla państwa, do którego pracownik jest 

kierowany, określonej w Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 

stycznia 2013 r. w sprawie należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w 

państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej 

(Dz.U. 2013 poz. 167)— za każdy dzień w którym będzie otrzymywane stypendium, 

2) zwrot kosztów podróży, środkiem transportu określonym i zaakceptowanym we wniosku  
o wyjazd,  

3) środki finansowe w ramach delegacji służbowej, jeżeli nie zostało przyznane mu 

Stypendium, 

4) zwrot opłat wizowych, 

5) zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych, związanych z realizacją celów, w jakich 
pracownik został skierowany za granicę. 

 

§7 

Pracownikom skierowanym do odbycia podróży zagranicznej  przez Ministerstwo Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego celem odbycia studiów podyplomowych lub doktoranckich, dysponent 
środków, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, może przyznać następujące świadczenia:  

1) zwrot kosztów podróży na terenie kraju do którego pracownik został skierowany, jeżeli 

zmiana miejsca pobytu wynika z planu odbywania tych studiów,  

2) zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania studiów i z powrotem :  

a) w przypadku studiów stacjonarnych - raz w ciągu roku akademickiego,  
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b) w przypadku studiów niestacjonarnych — nie więcej niż 12 razy w ciągu całego okresu 

trwania studiów,  

3) zwrot kosztów pomocy naukowych, niezbędnych do realizacji programu studiów,  

4) zwrot opłat wizowych. 

 

Wyjazdy w celu podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej 

      §8 

1. Pracownikowi kierowanemu za granicę w celu podejmowania i prowadzenia działalności 
dydaktycznej , dysponent środków, o którym mowa w §2 ust.1 pkt 7, może przyznać: 

1) ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania, zgodnie z zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.  

w sprawie należności  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 

samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 
167) 

2) zwrot kosztów podróży do miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych i z powrotem 

raz w ciągu roku akademickiego, 

3) zwrot opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu za granicą. 

2. Nauczyciel akademicki wyjeżdżający za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 

w ramach międzynarodowego programu dydaktycznego, o którym mowa w § 1 pkt 6, 

otrzymuje świadczenia określone w umowie zawartej z Uczelnią , zgodnie z założeniami 

tego programu. 

 

Wyjazdy w celu uczestniczenia w konferencji naukowej, kongresie, zjeździe, wystawie 

specjalistycznej, lub w sprawach organizacyjnych i  innych, których nie wyczerpuje § 1 pkt 

1 do 3 

§9 

1. Pracownik może ubiegać się o wyjazd, jeżeli tematyka wyjazdu jest zbieżna  

z realizowanymi badaniami naukowymi i realizowanym przez niego programem 

dydaktycznym lub wynika z jego kompetencji służbowej.  

2. Pracownikowi kierowanemu za granicę w celu uczestniczenia w konferencji naukowej, 

kongresie, zjeździe, w wystawie specjalistycznej lub sprawach organizacyjnych dysponent 

środków, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 7 może przyznać: 

1) zwrot kosztów podróży, środkiem transportu określonym i zaakceptowanym we 
wniosku o wyjazd, 

2) środki finansowe w ramach delegacji służbowej 

3) zwrot opłat wizowych. 
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3. Pracownikowi kierowanemu za granicę z tytułu realizacji programów międzynarodowych 

dysponent środków, o którym mowa w § 2ust. 1 pkt7 może przyznać świadczenia określone 
w umowach łub w protokółach wykonawczych do tych umów. 

 

 

Przypisy końcowe 

§10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy- Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

§11 

Traci moc uchwała nr 4/2007-2008 Senatu UP w Lublinie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie 

warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

w celach naukowych, dydaktycznych, szkoleniowych i organizacyjnych oraz szczególnych 

uprawnień tych pracowników z późn zm. 

 

§12 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się prorektorowi właściwemu ds. nauki, wdrożeń i 
współpracy międzynarodowej. 

§13 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 

Rektor 

 

 

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 


