
ZARZĄDZENIE NR 2 

DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 18 stycznia 2016 roku 

w sprawie warunków finansowania udziału pracowników i doktorantów WPiA 
UW w krajowych konferencjach i zjazdach 

 

Na podstawie § 14 Regulaminu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego  zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Pracownicy WPiA – referenci, moderatorzy dyskusji, przewodniczący sesji lub 
panelu – otrzymują 100% finansowania kosztów udziału w konferencji 
(obejmujących: opłatę konferencyjną, koszty noclegów i wyżywienia). 

 
2. Pozostali pracownicy WPiA, będący uczestnikami konferencji (nie objęci pkt 1) – 
mogą ubiegać się o finansowanie do wysokości 50% kosztów udziału w konferencji 
(obejmujących: opłatę konferencyjną, koszty noclegów i wyżywienia). 
 

§ 2 

Doktoranci studiów stacjonarnych II, III i IV roku mogą ubiegać się o finansowanie 
kosztów udziału w konferencji, jeżeli temat konferencji jest związany z problematyką 
przygotowywanej przez nich rozprawy doktorskiej (potwierdzenie przez opiekuna 
naukowego, Dyrektora Instytutu i Kierownika Studiów Doktoranckich). Doktoranci 
wygłaszający referat mogą otrzymać do 75% finansowania. Pozostali doktoranci 
mogą otrzymać do 50% finansowania. 

§ 3 

Pracownicy WPiA mogą otrzymać zwrot kosztów przejazdu pociągiem pospiesznym: 
I klasa (pracownicy samodzielni), II klasa (pracownicy niesamodzielni) lub w 
wysokości równowartości kosztów przejazdu pociągiem (pracownicy, którzy złożą 
wniosek o zawarcie umowy na wykorzystanie  samochodu prywatnego do celów 
służbowych z ograniczeniem zwrotu kosztów podróży do równowartości kosztów 
przejazdu). 

 

§  4 

1. Łączna, maksymalna wysokość wydatku WPiA na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów udziału w konferencji w roku 2016 wynosi: 

a) dla pracowników WPiA, o których mowa w & 1 ust. 1  – 3.000 zł, 
b) dla pracowników WPiA, o których mowa w & 1 ust. 2 – 1.500 zł, 
c) dla doktorantów wygłaszających referat, o których mowa w & 2 – 1.000 zł, 
d) dla pozostałych doktorantów II, III i IV roku – 500 zł. 



2. Łączna, maksymalna wysokość wydatków WPiA na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów udziału w konferencji w roku 2016 nie może przekroczyć 
3.000 zł.  
3. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może podjąć decyzję o finansowaniu lub 
dofinansowaniu kosztów udziału w konferencji w wysokości wyższej niż określona w 
ust. 1 i 2. 

 
 

§ 5 
 

1.WPiA finansuje koszt udziału w Zjazdach Katedr (Zakładów) pracownikom i 
doktorantom II, III, IV roku studiów stacjonarnych tej katedry (zakładu), której zjazd 
dotyczy. Referenci, moderatorzy dyskusji i przewodniczący sesji lub panelu 
otrzymują do 100% finansowania kosztów udziału w zjeździe. Pozostali pracownicy i 
doktoranci stacjonarni w danej katedrze (zakładzie) do 75% finansowania kosztów 
udziału w zjeździe. W przypadku doktorantów wymagana jest opinia opiekuna 
naukowego, Dyrektora Instytutu oraz Kierownika Studiów Doktoranckich. 
 
2.Kwoty wypłaconego finansowania lub dofinansowania pracowników i doktorantów 
II, III i IV roku studiów stacjonarnych nie podlegają łączeniu z finansowaniem udziału 
w konferencjach krajowych. 
 
3. Łączna, maksymalna wysokość wydatku WPiA na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów udziału w Zjazdach Katedr (Zakładów) w roku 2016 wynosi: 

a) dla pracowników WPiA– 2.000 zł, 
b) dla doktorantów WPiA- 1.000 zł. 
 

§ 6 
 

Pracownicy i doktoranci ubiegający się o sfinansowanie udziału w konferencjach i 
zjazdach (zgodnie z pkt 1-5) zobowiązani są do wystąpienia drogą służbową o zgodę 
Dziekana WPiA co najmniej na 30 dni przez terminem konferencji lub zjazdu. 

 
§ 7 

 
Dofinansowania udziela się do wyczerpania środków z budżetu Wydziału 
przeznaczonego na wyjazdy krajowe. 
 

§ 8 
 

1. Pracownicy i doktoranci o których mowa w & 1-5 wnoszą opłaty związane z 
udziałem w konferencji indywidualnie, a po powrocie z konferencji lub zjazdu 
otrzymują refundację WPiA, po rozliczeniu delegacji. 
 
2. W przypadku pracowników możliwe jest także dokonanie przez WPiA, przed 
wyjazdem na konferencję lub zjazd przelewu kwoty przeznaczonej na pokrycie 
kosztów udziału w konferencji (obejmujących: opłatę konferencyjną, koszty noclegów 
i wyżywienia), jeżeli pracownik dołączy oświadczenie, że w przypadku gdy nie 



weźmie udziału w konferencji lub zjeździe katedr, wyraża zgodę na potrącenie z jego 
dodatku specjalnego, płaconego ze środków własnych, kwoty przelanej przez WPiA. 
 
3. Rozliczenie delegacji możliwe jest wyłącznie po dostarczeniu notatki z wyjazdu 
służbowego według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia. 
 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do finansowania 
i dofinansowania  udziału pracowników i doktorantów WPiA UW w krajowych 
konferencjach i zjazdach  w roku 2016. 
 
 
Załącznik 

             Warszawa, dnia ……… 2016 r 

 

RAPORT z wyjazdu 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Czas trwania:                            
…………………………………………………………………………….. 

 

Kraj (miejscowość):                 
……………………………………………………………………….......... 

 

Organizator:                             
…………………………………………………………………………….. 

 

Cel wyjazdu:                             
…………………………………………………………………………….. 

 

Rezultaty:      

…………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………… 



 

…………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

…………………………………………………………………………………………………
…………… 

 

                                                                                                Podpis delegowanego 
pracownika/Wydział 

 


