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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 12 paêdziernika 2006 r.

w sprawie warunków kierowania osób za granic´ w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
oraz szczególnych uprawnieƒ tych osób

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Osoby majàce sta∏e miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spe∏niajà
warunki okreÊlone przez podmiot zagraniczny, mogà
byç kierowane za granic´ w celu: 

1) prowadzenia badaƒ naukowych — je˝eli uczestni-
czà w realizacji badaƒ naukowych w kraju; 

2) podejmowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci dydak-
tycznej; 

3) szkoleniowym na: 
a) odbycie cz´Êci jednolitych studiów magister-

skich lub studiów pierwszego stopnia albo stu-
diów drugiego stopnia, 

b) studia podyplomowe, 
c) studia doktoranckie — je˝eli posiadajà odpo-

wiedni dorobek naukowy i co najmniej roczny
sta˝ pracy w danej specjalnoÊci, 

d) sta˝e naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne, 
e) kursy j´zykowe i inne kursy podnoszàce kwalifi-

kacje zawodowe, 
f) praktyki zawodowe. 

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1, zwane dalej
„osobami kierowanymi”, mogà byç kierowane za gra-
nic´ przez jednostki organizacyjne nale˝àce do sekto-
ra finansów publicznych, a w szczególnoÊci jednostki
paƒstwowej i samorzàdowej sfery bud˝etowej oraz

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego
(Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144,
poz. 1043.



jednostki prowadzàce kszta∏cenie lub badania nauko-
we, zwane dalej „jednostkami kierujàcymi”, w celu
prowadzenia badaƒ naukowych lub w celach szkole-
niowych na koszt:

1) w∏asny;

2) podmiotu nieb´dàcego jednostkà kierujàcà;

3) jednostki kierujàcej — w zakresie obejmujàcym
stypendium lub inne Êwiadczenia, o których mo-
wa w § 3—5.

§ 3. Osobom kierowanym za granic´ w celu pro-
wadzenia badaƒ naukowych lub w celach szkolenio-
wych jednostka kierujàca mo˝e przyznaç miesi´czne
stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwa-
terowania na okres realizowania zadaƒ w ramach ce-
lów, w jakich zosta∏y skierowane za granic´, z zastrze-
˝eniem § 5, w wysokoÊci: 

1) nie ni˝szej ni˝ 30 % stawki dodatku zagranicznego
bazowego, w∏aÊciwego dla paƒstwa, do którego
osoba jest kierowana, ustalonej zgodnie z § 5 roz-
porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie dodatku zagranicz-
nego i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom s∏u˝-
by zagranicznej wykonujàcym obowiàzki s∏u˝bo-
we w placówce zagranicznej (Dz. U. Nr 239,
poz. 2048, z 2004 r. Nr 50, poz. 480 oraz z 2005 r.
Nr 122, poz. 1026); 

2) nie wy˝szej ni˝ kwota stanowiàca równowartoÊç
diety w pe∏nej wysokoÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bo-
wych poza granicami kraju, w∏aÊciwej dla paƒ-
stwa, do którego osoba jest kierowana, okreÊlonej
w za∏àczniku do rozporzàdzenia Ministra Pracy
i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania na-
le˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnio-
nemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce
sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza
granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r.
Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz
z 2005 r. Nr 186, poz. 1555) — za ka˝dy dzieƒ,
w którym b´dzie otrzymywane stypendium. 

§ 4. Osobom kierowanym za granic´ w celu pro-
wadzenia badaƒ naukowych lub w celach szkolenio-
wych jednostka kierujàca mo˝e przyznaç Êwiadczenia
inne ni˝ stypendium, o którym mowa w § 3, w szcze-
gólnoÊci: 

1) zwrot kosztów podró˝y do miejsca prowadzenia
badaƒ naukowych lub odbywania szkolenia i z po-
wrotem, a w przypadku gdy okres prowadzenia
badaƒ naukowych lub odbywania szkolenia trwa
d∏u˝ej ni˝ rok akademicki — zwrot kosztów podró-
˝y do miejsca prowadzenia badaƒ naukowych lub
odbywania szkolenia, raz w ciàgu roku akademic-
kiego; 

2) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na
wypadek choroby lub nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków; 

3) zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych zwiàza-
nych z realizacjà celów, w jakich osoby te zosta∏y
skierowane za granic´; 

4) zwrot op∏at wizowych lub op∏at zwiàzanych z lega-
lizacjà pobytu za granicà. 

§ 5. 1. Osobom kierowanym za granic´ na studia
doktoranckie jednostka kierujàca mo˝e przyznaç sty-
pendium, o którym mowa w § 3: 

1) w przypadku stacjonarnych studiów doktoranc-
kich — na okres trwania studiów nie d∏u˝szy ni˝
3 lata, wyp∏acane nie d∏u˝ej ni˝ przez 11 miesi´cy
w jednym roku akademickim; 

2) w przypadku niestacjonarnych studiów dokto-
ranckich — na okres 8 miesi´cy do wykorzystania
w czasie trwania studiów, nie d∏u˝szym ni˝ 4 lata. 

2. Jednostka kierujàca mo˝e przyznaç osobie,
o której mowa w ust. 1, Êwiadczenia inne ni˝ stypen-
dium wymienione w § 3, w szczególnoÊci: 

1) zwrot kosztów przygotowania rozprawy doktor-
skiej; 

2) zwrot kosztów przejazdów w kraju odbywania stu-
diów doktoranckich, je˝eli zmiana miejsca pobytu
wynika z planu odbywania tych studiów; 

3) zwrot kosztów przejazdu:

a) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 —
do miejsca odbywania studiów doktoranckich
i z powrotem, raz w ciàgu roku akademickiego, 

b) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 —
do miejsca odbywania studiów doktoranckich
i z powrotem, przy czym liczba przejazdów wy-
nikajàca z programu studiów nie mo˝e przekra-
czaç 12 przejazdów w ca∏ym okresie trwania
studiów; 

4) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na
wypadek choroby lub nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków; 

5) zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych zwià-
zanych z odbywanymi studiami doktoranckimi; 

6) zwrot op∏at wizowych lub op∏at zwiàzanych z lega-
lizacjà pobytu za granicà.

§ 6. Osobom kierowanym za granic´ w celu podej-
mowania i prowadzenia dzia∏alnoÊci dydaktycznej jed-
nostka kierujàca mo˝e przyznaç: 

1) rycza∏t na pokrycie kosztów utrzymania i zakwate-
rowania — w wysokoÊci nieprzekraczajàcej 150 %
stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalo-
nego dla paƒstwa, do którego osoba jest kierowa-
na, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 3
pkt 1;

2) zwrot kosztów podró˝y do miejsca prowadzenia
zaj´ç dydaktycznych i z powrotem, raz w ciàgu ro-
ku akademickiego; 
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3) zwrot kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej na
wypadek choroby lub nast´pstw nieszcz´Êliwych
wypadków; 

4) zwrot op∏at wizowych lub op∏at zwiàzanych z lega-
lizacjà pobytu za granicà. 

§ 7. Âwiadczenia przyznane przez jednostk´ kieru-
jàcà osobie kierowanej za granic´ sà wyp∏acane za po-
Êrednictwem polskich przedstawicielstw dyploma-
tycznych lub urz´dów konsularnych albo w sposób
ustalony przez strony. 

§ 8. 1. Osobie kierowanej za granic´ jednostka kie-
rujàca wydaje skierowanie okreÊlajàce: 

1) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej osoby skierowanej; 

2) cel skierowania za granic´;

3) okres, na który osoba zostaje skierowana za grani-
c´; 

4) zakres Êwiadczeƒ przyznanych osobie skierowanej
i podmioty, które przyzna∏y te Êwiadczenia. 

2. Na uzasadniony wniosek osoby kierowanej za
granic´, a w przypadku osoby kierowanej za granic´
pozostajàcej w zatrudnieniu — za zgodà jej pracodaw-
cy, jednostka kierujàca mo˝e przed∏u˝yç okres, na któ-
ry osoba zosta∏a skierowana za granic´, nie d∏u˝ej ni˝
do 12 miesi´cy, okreÊlajàc jednoczeÊnie, czy w okresie
tym osoba skierowana otrzymuje Êwiadczenia. 

§ 9. 1. Osoba pozostajàca w zatrudnieniu mo˝e zo-
staç skierowana za granic´, je˝eli uzyska zgod´ praco-
dawcy oraz zostanie jej udzielony urlop szkoleniowy
lub urlop bezp∏atny. 

2. W przypadku gdy osoba jest kierowana za gra-
nic´ na okres nieprzekraczajàcy miesiàca, zatrudniajà-
cy jà pracodawca udziela jej urlopu szkoleniowego
p∏atnego wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy oblicza-
niu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

3. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1,
jest kierowana za granic´ na okres przekraczajàcy mie-
siàc lub w stosunku do której d∏ugoÊç okresu skiero-
wania zosta∏a przed∏u˝ona, na pozosta∏y okres skiero-
wania zatrudniajàcy jà pracodawca mo˝e udzieliç jej
urlopu szkoleniowego. 

§ 10. 1. Jednostka kierujàca mo˝e zawrzeç z osobà
kierowanà za granic´ umow´, w której zobowiàzuje
si´ do wyp∏acania na jej rzecz Êwiadczeƒ wymienio-
nych w § 3—6.

2. W umowie mogà byç ustalone warunki cofni´-
cia przyznanych Êwiadczeƒ. 

§ 11. 1. Do osoby kierowanej za granic´ w celu
prowadzenia badaƒ naukowych lub w celach szkole-
niowych, na koszt podmiotu nieb´dàcego jednostkà

kierujàcà, której przyznane zosta∏o stypendium przez
instytucj´ zagranicznà, organizacj´ systemu Narodów
Zjednoczonych lub przez innà organizacj´ mi´dzyna-
rodowà, a tak˝e której przyznane zosta∏o stypendium
na podstawie umowy mi´dzynarodowej, stosuje si´
przepisy § 10 i § 12 ust. 1. 

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, zatrudniajàcy jà
pracodawca mo˝e udzieliç urlopu zgodnie z § 9. 

§ 12. 1. Osoba skierowana za granic´ na koszt jed-
nostki kierujàcej na okres d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy zo-
bowiàzana jest z∏o˝yç raz w ciàgu roku akademickiego
sprawozdanie z rezultatów osiàgni´tych w realizacji
celów, w jakich zosta∏a skierowana za granic´. 

2. Kierownik jednostki kierujàcej mo˝e odwo∏aç
osob´ skierowanà za granic´ w terminie 14 dni od
dnia otrzymania informacji o przypadku naruszenia
przez t´ osob´ przepisów prawa lub o przypadku nie-
dostatecznych post´pów w nauce lub badaniach na-
ukowych, zawinionych przez osob´ skierowanà, albo
niez∏o˝enia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku odwo∏ania osoby skierowanej za
granic´ kierownik jednostki kierujàcej informuje za-
granicznego opiekuna naukowego lub zagranicznà
jednostk´ prowadzàcà kszta∏cenie oraz podmiot nie-
b´dàcy jednostkà kierujàcà, który przyzna∏ Êwiadcze-
nia tej osobie, o zaistnieniu okolicznoÊci uzasadniajà-
cych odwo∏anie osoby skierowanej. 

4. Jednostka kierujàca mo˝e cofnàç wyp∏acanie
stypendium, o którym mowa w § 3, lub rycza∏tu, o któ-
rym mowa w § 6 pkt 1, w przypadkach, o których mo-
wa w ust. 2, a tak˝e na wniosek zagranicznego opieku-
na naukowego lub zagranicznej jednostki prowadzàcej
kszta∏cenie, je˝eli osoba skierowana za granic´ nie re-
alizuje zadaƒ w ramach celów, w jakich zosta∏a skiero-
wana. 

§ 13. Osobom skierowanym za granic´ przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia Êwiadczenia
przyznane na podstawie dotychczas obowiàzujàcych
przepisów wyp∏aca si´ do koƒca okresu, na który
Êwiadczenia te zosta∏y przyznane. 

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego:
M. Seweryƒski

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 kwiet-
nia 2005 r. w sprawie warunków kierowania osób za gra-
nic´ w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
oraz szczególnych uprawnieƒ tych osób (Dz. U. Nr 69,
poz. 613), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szego rozporzàdzenia na podstawie art. 275 ust. 3 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328,
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043).
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