
 

 

 
REKTOR 

R /DOP-014/47/05 
ZARZĄDZENIE NR 47/2005 

Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 
z dnia 8 września 2005 r. 

 

w sprawie wysokości diet i kieszonkowego dla gości zagranicznych,  
wysokości diet dla opiekuna oraz wysokości diet i kieszonkowego dla studentów 

zagranicznych przyjeżdżających na krótkie pobyty 
  

 

Na podstawie ustaleń Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i w porozumieniu  z Kwestorem 
Uczelni, wprowadzam następujące wysokości świadczeń dla cudzoziemców – gości Uczelni: 

 

§ 1. 
1.   Wysokość diet dla gości zagranicznych wynosi: 
      1) 75 zł dziennie – jeśli pobyt nie przekracza 14 dni, 
      2) 55 zł dziennie – jeśli pobyt trwa od 15 do 30 dni. 
2. Gościom zagranicznym, poza świadczeniem wskazanym w ust. 1, przysługuje kieszonkowe             

w wysokości 30 złotych dziennie – przyznawane maksymalnie na okres 10 dni. 
3.   Koszty pobytu gości zagranicznych mogą być finansowane: 

1) ze środków Uczelni,  
2)  ze środków przyznanych przez ministra właściwego ds. nauki na finansowanie współpracy                    

z zagranicą,  
3) ze środków Katedry (działalność statutowa lub badania własne, grant). 

4.    Pobyt gościa zagranicznego oraz wynagrodzenie za referat mogą być finansowane ze środków 
Katedry tylko w przypadku, gdy wizyta jest ściśle związana z profilem Katedry oraz tematem,         
na jaki środki ministra właściwego ds. nauki zostały przyznane. 

 

 § 2. 
1. Limit  wydatków dla opiekuna  gościa  zagranicznego  zatwierdza każdorazowo  Prorektor                 

ds. Współpracy  z  Zagranicą na okres nie dłuższy  niż  4 dni, biorąc  pod  uwagę  charakter                
i  rangę  delegacji. 

2. Do opieki nad gośćmi zagranicznymi, których liczba : 
1)  nie przekracza 3 osób - wyznacza się maksymalnie jednego opiekuna, 
2)   przekracza 3 osoby - liczbę opiekunów proponuje Kierownik katedry i zatwierdza Prorektor   

ds. Współpracy z Zagranicą, z zachowaniem odpowiednio zasady wynikającej z pkt 1. 
3.   Wysokość diety dla opiekuna gościa zagranicznego wynosi 75 złotych, w tym: 

   1)   dieta dla opiekuna - w kwocie 21 zł/dzień, 
   2)   pozostała część kwoty -  przeznaczona do rozliczenia rachunkami lub jako dieta dla opiekuna     

opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.                  
 

 § 3. 
Dla studentów przyjeżdżających na krótkie pobyty (praktyki, wymiany itp.) wysokość diet                         
i kieszonkowego ustala indywidualnie i każdorazowo Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą. 
 

   § 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r. 

               Rektor 
 
           

                                             Prof. dr hab. Bogusław Fiedor 
  
Otrzymują: 
Wg rozdzielnika 


