
 
 
 
 

Pismo Okólne Nr 7/2002 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

             z dnia 24 maja 2002 r. 
 

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o przyznanie świadczenia pieniężnego  
dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego kierowanych za granicę 

w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych 
 

 
1. Na podstawie § 20 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 

r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych 
i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (M. P. Nr 34, poz. 252; zmiana 
w 1995 r. M.P. Nr 64, poz. 698) wprowadza się wzór umowy zawieranej między  pra-
cownikiem  kierowanym  za  granicę  w celach naukowych, dydaktycznych i szkolenio-
wych w ramach urlopu bezpłatnego a Uniwersytetem Wrocławskim. 

 
2. Umowy według załączonego wzoru przygotowuje, przedkłada stronom do podpisu oraz 

przechowuje Dział Współpracy z Zagranicą. 
  
3. Świadczenie określone w umowie przyznaje Rektor na umotywowany wniosek pracow-

nika, poparty odpowiednią dokumentacją np. zaświadczeniem o dochodach współmał-
żonka. 

 
4. Pracownik składa wniosek w Dziale Współpracy z Zagranicą. 
 
 
 

            



            Załącznik 
do pisma okólnego Nr 7/2002 
z dnia 24 maja 2002 r. 

Umowa 
 
zawarta w dniu .......................... we Wrocławiu pomiędzy : 

1. Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego : 

 ............................................................................................................ 
 a 
2. pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego 

 ............................................................................................................ 

 
  § 1. Strony zawierają umowę o wypłatę świadczenia pieniężnego przez Uniwersytet 
Wrocławski na rzecz pracownika ........................................................................ 
zatrudnionego w ............................................................................................ 
na stanowisku .............................................................................................., 
skierowanego za granicę w celu ........................................................................*) 
 
  § 2. 1. Uniwersytet Wrocławski zobowiązuje się do wypłaty w okresie urlopu bezpłat-
nego udzielonego w okresie od dnia ............. do dnia ............. miesięcznego świadczenia pie-
niężnego w wysokości ............. na rzecz .................................................**)  
 
    2. Świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych i nie stano-
wi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. 
 
  § 3. 1. Pracownik traci prawo do świadczenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, 
w przypadku podjęcia zatrudnienia w ramach umowy o pracę. 
 
    2. Pracownik zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie Uniwersytet Wrocławski 
o zmianie charakteru wyjazdu i podjęciu za granicą zatrudnienia w ramach umowy o pracę. 
 
    3. W przypadku, o którym mowa w ust.1, Uniwersytet Wrocławski cofa prawo do 
świadczenia z dniem podjęcia zatrudnienia. 
 
  § 4. W  przypadku  odwołania  pracownika  do kraju w trybie § 23 zarządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 r. w sprawie warunków kierowania osób za 
granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień 
tych osób (M.P. Nr 34, poz. 252; zmiana w 1995 r. M.P. Nr 64, poz.698) pracownik zwraca 
całe otrzymane świadczenie. 
 
  § 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 
 
............................................           ............................................ 
   (podpis pracownika)                (podpis Rektora lub osoby upoważnionej) 
 
Do wiadomości : 
1. Dział Płac 
2. Dział Kadr 
3. Jednostka organizacyjna 
 

*)  wpisać cel : naukowy, dydaktyczny lub szkoleniowy 
**)  wpisać : czy na rzecz pracownika czy pozostającej w kraju rodziny (imię i nazwisko) 
 
 


