
 

 
 

 

R-B-SOP.021.1.113.2022 

ZARZĄDZENIE NR 113/2022 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 8 sierpnia 2022 r. 

 

w sprawie określenia zasad odbywania staży naukowych  

przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Na podstawie § 8 ust. 3 oraz § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządzam,  

co następuje:  

§ 1 

1. Niniejsze zarządzenie określa zasady kierowania nauczyciela akademickiego zatrudnionego  

w UEW na staż naukowy, niebędący zagranicznym stażem naukowym, o którym mowa w art. 130 

pkt 3 oraz art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.). Zagraniczny staż naukowy uprawnia nauczyciela akademickiego 

do złożenia wniosku o udzielenie płatnego urlopu - na zasadach i w trybie określonych  

w Regulaminie Pracy UEW. 

2. Pod pojęciem zagranicznego stażu naukowego, o którym mowa w ust. 1, rozumie się także 

prowadzenie działalności na terenie UEW, w ramach uczestnictwa we wspólnych badaniach 

naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy 

naukowej. 

3. W nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu sprawach dotyczących staży naukowych decyzje 

podejmuje Prorektor właściwy ds. nauki. Prorektor właściwy ds. nauki sprawuje także ogólny 

nadzór nad wdrożeniem i przestrzeganiem zasad określonych niniejszym zarządzeniem. 

 

§ 2  

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają: 

1) jednostka naukowa – podmiot prawa, którego przedmiotem działalności jest wyłącznie albo  

w części prowadzenie badań naukowych; 

2) jednostka naukowa przyjmująca – jednostka naukowa organizująca staż naukowy; 

3) jednostka naukowa wysyłająca – UEW; 

4) kandydat lub stażysta – osoba zatrudniona w UEW na podstawie umowy o pracę, posiadająca 

stopień lub tytuł naukowy, wnioskująca o zgodę na staż naukowy (kandydat) albo biorąca 

udział w stażu naukowym (stażysta) zorganizowanym przez jednostkę naukową przyjmującą;  

5) opiekun stażysty – osoba wskazana przez jednostkę naukową przyjmującą, nadzorująca 

prawidłową realizację stażu naukowego przez stażystę oraz bezpośrednio uczestnicząca  



 

 
 

w badaniach lub pracach rozwojowych wraz ze stażystą; 

6) staż naukowy – powiązane ze sobą działania o charakterze naukowym, konsultacyjnym  

lub szkoleniowym, organizowane i realizowane przez jednostkę naukową przyjmującą, 

trwające od 14 do 180 dni, których celem jest prowadzenie lub uczestniczenie w badaniach 

naukowych lub pracach badawczo-rozwojowych jednostki naukowej przyjmującej oraz 

wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy, poprzez bezpośredni udział stażysty w pracach tej 

jednostki; ponadto, jeżeli przewiduje to indywidualny program stażu stażysta mający 

odpowiednie kompetencje dydaktyczne może uczestniczyć w kształceniu studentów  

i doktorantów jednostki przyjmującej; 

7) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, z późn. zm.). 

§ 3 

1. Warunkiem skierowania nauczyciela akademickiego UEW do realizacji stażu naukowego  

w określonej jednostce naukowej przyjmującej, jest zgodność celów naukowych, które mają być 

osiągnięte w ramach stażu naukowego, z ogólnymi kierunkami działalności naukowej UEW oraz 

uzyskanie zgody na odbycie stażu naukowego w drodze decyzji Prorektora właściwego ds. nauki, 

poprzedzonej złożeniem wniosku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Realizacja stażu naukowego z pominięciem przepisów niniejszego zarządzenia traktowana jest 

jako prywatne działanie pracownika i nie zalicza się do osiągnięć pracownika rejestrowanych  

i uznawanych w UEW. 

3. Zgoda na odbycie stażu naukowego może zostać udzielona pracownikowi, którego ostatnią oceną 

okresową była ocena pozytywna.  

4. Gdy odbycie stażu naukowego uniemożliwi lub znacznie utrudni realizację obowiązków 

wynikających ze stosunku pracy, wniosek o odbycie stażu naukowego wymaga złożenia przez 

pracownika oraz rozpatrzenia przez pracodawcę wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu 

(Załącznik nr 1).  

5. Opinię co do wpływu odbywania stażu naukowego na realizację obowiązków wynikających  

ze stosunku pracy przedstawia bezpośredni przełożony (Załącznik nr 1), uwzględniając przy tej 

okazji, że wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego oraz wykonywanie zajęć 

dydaktycznych poza Uczelnią może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w § 43 

Regulaminu Pracy UEW. 

6. W sytuacjach wyjątkowych, gdy odbycie stażu uniemożliwi lub znacznie utrudni realizację 

obowiązków wynikających ze stosunku pracy, Prorektor właściwy ds. nauki może udzielić zgody 

na odbycie stażu naukowego pomimo braku wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego.  

W sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uwzględnia się charakter i czas trwania 



 

 
 

stażu naukowego, jego znaczenie dla rozwoju naukowego kandydata lub Uczelni, rodzaj jednostki 

naukowej przyjmującej oraz możliwość pozyskiwania przez kandydata finansowania w trakcie 

odbywania stażu naukowego od jednostki naukowej przyjmującej lub w przypadku projektów 

finansujących staże krajowe nauczycieli akademickich - ze źródeł zewnętrznych.  

7. Koszty odbywania stażu naukowego przez nauczyciela akademickiego UEW w jednostce 

naukowej przyjmującej mogą być dofinansowane ze środków subwencji na wydziale, w którym 

ten nauczyciel akademicki jest zatrudniony - za zgodą dziekana wydziału i z uwzględnieniem 

przepisów Zarządzenia nr 117/2021 Rektora UEW z dn. 21 września 2021 r. w sprawie zasad 

finansowania wydatków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego. Przez koszty, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się w szczególności koszty podróży środkami 

komunikacji publicznej, noclegów w miejscu odbywania stażu naukowego oraz inne 

udokumentowane wydatki, których poniesienie pozostawało niezbędne w celu realizacji stażu 

naukowego i na które dziekan wydziału wyraził zgodę.  

8. W przypadku staży naukowych związanych z realizowanym w UEW projektem badawczym, 

koszty, o których mowa w ustępie powyżej mogą być pokrywane ze środków projektu, za zgodą 

kierownika projektu. 

§ 4 

1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, powinien być złożony na co najmniej dwa miesiące przed 

planowanym terminem rozpoczęcia stażu naukowego.  

2. Realizacja stażu naukowego odbywa się na zasadach określonych we wniosku i porozumieniu 

zawartym pomiędzy stażystą oraz jednostką naukową przyjmującą. 

3. Ogólny nadzór nad kierowaniem nauczycieli akademickich UEW do realizacji staży naukowych  

w jednostkach naukowych przyjmujących pełni Prorektor właściwy do spraw nauki. 

 

§ 5 

1. Stażysta, po odbyciu stażu naukowego, na który został skierowany przez UEW zgodnie  

z postanowieniami niniejszego zarządzenia, przedstawia w terminie 3 miesięcy od dnia 

zakończenia stażu naukowego, sprawozdanie z jego realizacji. 

2. Sprawozdanie składa się do Prorektora właściwego ds. nauki za pośrednictwem właściwego biura 

wydziału, a następnie przekazywane jest w oryginale do jednostki właściwej COSP. Do 

sprawozdania dołącza się opinię/zaświadczenie jednostki przyjmującej o zrealizowaniu stażu 

naukowego. 

§ 6 

1. Obsługa administracyjna czynności związanych z kierowaniem nauczycieli akademickich UEW na 

staż naukowy w jednostkach naukowych przyjmujących, należy do zadań właściwego biura 

wydziału. Zadania te obejmują także (m.in.) przechowywanie kopii wniosków o zgodę na staż 



 

 
 

naukowy oraz sprawozdań nauczycieli akademickich UEW, o których mowa w § 5. 

2. Oryginały dokumentów, o których mowa w ustępie powyżej, przechowywane są w dokumentacji 

kadrowej. 

3. Właściwe biuro wydziału przesyła informację o zrealizowanym stażu przez pracownika UEW do 

Biblioteki Głównej celem umieszczenia w Bazie Wiedzy WIR.   

4. Obieg dokumentów może odbywać się w formie elektronicznej i wymaga korzystania przez 

pracowników UEW ze skrzynki mailowej w domenie ue.wroc.pl 

 

§ 7 

Zasady nabywania autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej do przedmiotu 

ochrony powstałego w wyniku badań naukowych, w których stażysta uczestniczył określa 

porozumienie zawarte pomiędzy jednostką naukową przyjmującą oraz UEW, a w razie braku takiego 

porozumienia lub braku stosownych zapisów w zawartym porozumieniu - właściwe regulacje 

dotyczące zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej 

obowiązujące w UEW.  

Postanowienia końcowe 

§ 8 

1. Zasady kierowania na staże naukowe oraz ich organizacji mogą być uregulowane odmiennie niż 

w zarządzeniu, na podstawie postanowień porozumień/umów zawartych przez UEW.  

W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w miejsce przepisów zarządzenia mają 

zastosowanie postanowienia zawartych przez UEW porozumień/umów. 

2. Jeżeli porozumienia, o których mowa w ust.  1, nie regulują kwestii ujętych w zarządzeniu, stosuje 

się odpowiednio przepisy zarządzenia, o ile nie są one sprzeczne z postanowieniami tych 

porozumień. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

    Rektor  

 


