
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 97 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 25 października 2021 r. 

 

 

w sprawie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki 

Warszawskiej w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),  w związku 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. z 2013 r. poz. 167) oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy  (Dz. U. z 2002 r. Nr 27 

poz. 271, z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie skierowania PW odbywają się wyjazdy za granicę pracowników, doktorantów 

i studentów Politechniki Warszawskiej w celach określonych w ust. 2. 

2. Wyjazdy za granicę pracowników, doktorantów i studentów PW na podstawie skierowania 

PW odbywają się w szczególności w celach:  

1) prowadzenia badań; 

2) podejmowania i prowadzenia działalności dydaktycznej; 

3) szkoleniowych na: 

a) odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia 

albo studiów drugiego stopnia, 

b) studia podyplomowe, 

c) studia doktoranckie albo kształcenie w szkole doktorskiej, 

d) staże naukowe i dydaktyczne, 

e) kursy językowe i inne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, 

f) praktyki zawodowe, 

g) sesje programu Athens. 

 

§ 2  

 

1. Decyzję w sprawie skierowania za granicę, o którym mowa w § 1, podejmują:  

1) Rektor w stosunku do prorektorów, kierowników podstawowych jednostek 

organizacyjnych, dyrektorów ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, 

kierowników i pracowników podległych mu jednostek organizacyjnych administracji 

centralnej oraz kanclerza; 

2) kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do studentów 

i pracowników jednostki; 

3) dyrektor ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do studentów 

i pracowników jednostki; 



 

4) dyrektor szkoły doktorskiej albo kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej 

prowadzącej studia doktoranckie; 

5) kanclerz w stosunku do pracowników podległych mu jednostek organizacyjnych 

administracji centralnej. 

2. Rektor może podjąć decyzję w sprawie skierowania za granicę także w stosunku do innych 

osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1 i 2, podejmuje się na podstawie „Wniosku - skierowania 

za granicę", sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w załączniku do zarządzenia.  

 

§ 3  

 

1. Koszt wyjazdu za granicę osób kierowanych przez Politechnikę Warszawską może być 

sfinansowany w całości lub w części przez osoby kierowane, Politechnikę Warszawską lub 

inny podmiot. 

2. Osobom, o których mowa w § 1, kierowanym za granicę w celu prowadzenia badań 

naukowych, w celach szkoleniowych lub w celu podejmowania i prowadzenia działalności 

dydaktycznej Politechnika Warszawska może przyznać następujące świadczenia:  

1) stypendium/ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania na okres realizowania zadań 

w ramach celu, w jakim zostały skierowane za granicę w wysokości nie wyższej niż 

kwota stanowiąca równowartość diety w pełnej wysokości z tytułu podróży służbowej, 

właściwej dla państwa, do którego osoba jest kierowana określonej w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności 

przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 

jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, zwanego dalej 

„rozporządzeniem”; 

2) koszty zakwaterowania w okresie realizowania zadań w ramach celu, w jakim zostały 

skierowane za granicę, w wysokości nie większej niż kwota limitu na nocleg dla danego 

kraju określonego zgodnie z rozporządzeniem; 

3) koszty przejazdu do miejsca realizowania zadań w ramach celu, w jakim zostały 

skierowane za granicę i z powrotem. Bilety na środki transportu komunikacji 

międzynarodowej rezerwuje i zakupuje Centrum Współpracy Międzynarodowej, zwane 

dalej „CWM”, na podstawie zamówienia na bilet złożonego w biurze podróży, 

wyłonionym w ramach postępowania przetargowego; 

4) koszty polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych 

wypadków, zakupionej przez PW; 

5) koszty opłat wizowych lub opłat związanych z legalizacją pobytu za granicą. 

3. Osoby korzystające przy wyjazdach za granicę ze środków programów krajowych 

i międzynarodowych lub przekazanych PW przez zewnętrzne podmioty kierujące otrzymują 

świadczenia zgodnie z zasadami określonymi w tych programach.  

 

 

§ 4 

 

1. Zakres i wysokość świadczeń, o których mowa w § 3, przyznanych danej osobie kierowanej 

przez Politechnikę Warszawską określa każdorazowo „Wniosek - skierowanie za granicę”. 

2. Osoba kierowana za granicę powinna załączyć do wniosku umowę o dofinansowanie 

wyjazdu, sporządzoną zgodnie z wymogami projektu lub programu lub kopię dokumentu 

potwierdzającego przyznanie świadczeń na ten cel w przypadku zewnętrznych podmiotów 

finansujących wyjazd.  



 

3. Na stronie CWM umieszcza się wzór „Wniosku - skierowania za granicę” w wersji 

edytowalnej do pobrania. 

4. Kwalifikacji wniosku pod względem formalnym i jego zgodności z obowiązującymi 

przepisami dokonuje CWM. 

 

§ 5 

 

Politechnika Warszawska, kierując pracownika za granicę, udziela mu płatnego urlopu na 

wyjazd, na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie pracy PW albo w Kodeksie 

pracy. 

 

§ 6 

 

Osobie kierowanej za granicę przez PW w celu prowadzenia badań naukowych, w celach 

szkoleniowych lub w celu podjęcia i prowadzenia zajęć dydaktycznych, której przyznane zostało 

stypendium przez instytucję zagraniczną, a także której przyznane zostało stypendium na 

podstawie umowy międzynarodowej, Politechnika Warszawska może przyznać inne 

świadczenia, o których mowa w § 3, z wyłączeniem świadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 

pkt 1.  

§ 7 

 

Osoba skierowana na wyjazd za granicę zobowiązana jest złożyć sprawozdanie z rezultatów 

osiągniętych w realizacji celów, w jakich została skierowana.  

 

§ 8 

 

Osobom skierowanym za granicę przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, 

świadczenia przyznane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów wypłaca się do 

końca okresu, na który zostały przyznane. 

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2021 r.  

 

 

 

 

                 R E K T O R 

 

 

 

               prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

 

 

 


