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R /DOP-014-1-96/13 

ZARZĄDZENIE NR 96/2013 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 11 grudnia 2013 r.  
 
 

zmieniające Zarządzenie Rektora nr 37/2007 w sprawie warunków kierowania pracowników 
na wyjazdy zagraniczne 

 
 

§ 1 
W Zarządzeniu nr 37/2007 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie 
warunków kierowania pracowników na wyjazdy zagraniczne wprowadzam następujące zmiany: 

 
1)  preambuła oraz  § 1 przyjmują brzmienie: 
 
„Na podstawie art. 42 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365  
ze zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r.  
w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych 
i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 nr 190, poz. 1405), 
rozporządzenia 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 uchwały nr 30/07 Senatu 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie 
warunków kierowania pracowników na wyjazdy zagraniczne, zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

Należności przysługujące pracownikowi z tytułu wyjazdu za granicę w celach innych  niż opisane 
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie 
warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych  
oraz szczególnych uprawnień tych osób, czyli udział w konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym 
lub innym spotkaniu o charakterze naukowym lub organizacyjnym, których czas trwania 
nie przekracza 30 dni reguluje rozporządzenie 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).” 

 
2) wprowadzam nowy wzór  Załącznika nr 1 „Wniosek o zgodę na wyjazd za granicę” oraz 

Załącznika nr 2 „Wniosek o zgodę na wyjazd za granicę i udzielenie urlopu szkoleniowego”. 
 
 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Rektor  

 
 

                                                                                          prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz 


