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Pracownicy ACMiN 
 

Szanowni Państwo, 

Coraz częściej wyjeżdżamy zagranicę w celu prowadzenia badań naukowych, 

kształcenia, etc. I bardzo się z tego cieszę: współpraca z dobrymi ośrodkami 

zagranicznymi to najlepsza metoda podnoszenia poziomu naszych publikacji (tak 

przynajmniej mówią statystyki zrobione dla AGH). Nasze wyjazdy finansujemy  

z projektu "Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe" (NAWA) i z własnych 

grantów. Aplikujemy też o granty typu UWERTURA, a już niebawem przedstawię 

Państwu możliwości wyjazdów w ramach projektu POWER-2 (w którym też 

uczestniczymy). 

Zgodnie z przepisami art. 130 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym          

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) i par. 34 i 36 Regulaminu pracy, Rektor może 

udzielić: 

(a) nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy 

doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnych urlopów 

naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu 

przeprowadzenia badań. Warunkiem udzielenia urlopu naukowego jest załączenie 

do wniosku o jego udzielenie planu prac badawczych, które mają zostać wykonane 

w czasie tego urlopu. Po zakończeniu urlopu nauczyciel akademicki składa Rektorowi 

sprawozdanie z wykonanych w czasie jego trwania badań zaopiniowane przez 

kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel wykonuje pracę. 

(b) nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu w celu odbycia za granicą 

kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa  

w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych 

prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy                    

o współpracy naukowej. Urlopu udziela się na wniosek nauczyciela 

akademickiego skierowany do Rektora, zaopiniowany uprzednio przez kierownika 

jednostki organizacyjnej w której nauczyciel wykonuje pracę. Do wniosku należy 

załączyć odpowiednio umowę o realizację kształcenia, umowę o realizację stażu, 

umowę o współpracy naukowej z podmiotem zagranicznym, program kształcenia, 

program stażu, program konferencji. 

Zgodnie z ww. przepisami limitowane do 12 miesięcy w okresie 7 lat są płatne 

urlopy naukowe udzielane w celu prowadzenia badań naukowych (a), a płatne 

urlopy w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, 

uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych 



prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy 

naukowej są limitowane do 12 miesięcy jednorazowego trwania (b). 

Ze względów finansowych, w ACMiN AGH „płatny urlop w celu odbycia za 

granicą kształcenia, stażu naukowego, etc.” udzielany jest z zasady na 

pierwszy miesiąc pobytu. Na kolejne miesiące „płatny urlop w celu odbycia 

za granicą kształcenia, stażu naukowego, etc.” jest udzielany lub nie  

w zależności od źródła i wysokości finansowania wyjazdu. 

Pobyt za granicą dłuższy niż wynikający z udzielonego „płatnego urlopu  

w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego, etc.” jest możliwy 

w ramach urlopu bezpłatnego przyznawanego na zasadach określonych  

w Kodeksie Pracy. 

O urlop (najczęściej początkowo „płatny w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu 

naukowego, etc.”, a później bezpłatny na zasadach określonych w Kodeksie 

Pracy) wnioskujemy do Rektora zawsze wtedy, gdy pobyt za granicą przekroczy 14 

dni. Pobyty krótsze będziemy traktować/rozliczać jako delegacje (które nie są 

wliczane do limitu 12 miesięcy). 

Na okres przyznanego „płatnego urlopu w celu odbycia za granicą 

kształcenia, stażu naukowego, etc.” składamy w DWZ AGH „wniosek na 

podróż służbową poza granice kraju”. W okresie „płatnego urlopu w celu 

odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego, etc.” pracownik 

zachowuje wszelkie prawa np. do dodatkowego wynagrodzenia z tytułu 

okresowo zwiększonych obowiązków. 

Na okres pobytu za granicą w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego na 

zasadach Kodeksu Pracy prawa pracownicze ulegają zawieszeniu. Na okres 

urlopu bezpłatnego nie składamy „wniosku na podróż służbową poza 

granice kraju”. Nie jest też wtedy możliwe pokrywanie pracownikowi 

jakichkolwiek kosztów czy to związanych z pobytem za granicą, czy ze 

zwiększonymi obowiązkami służbowymi. 

Uprzejmie proszę o przestrzeganie powyższych zasad. 

Pozdrawiam - 

 
 
 
 

 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresaci, 
2. a/a. 


