Zarządzenie nr :il
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego

z dnia

.

!(

:!!..ił,i,5.n

w sprawic: zasad przyjmorr,alia gości zagranicznl,ch \ł, Uni§,ersytecie Łódzkim, których koszty
pobytu finanso\\,anc są Ze środków UŁ.

Na podstawie: art, 66 trsta\ł,y z dnia 27 lipca 2005 r Plawo o szkolnictwie lłyżsżym(t j. Dz.IJ. z
2012 t.. poz. 572 ze zm.). § 22 Slitutu LrL z dnia 23 stlcznja 20li r.. (ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Pracy i Polit,vki Społecznej z dnia 29.01,2013 r. rv sprawie należlości
przysługujących pracownikowi zatrudnionet,tru \ł państwowej lub samorządowe.j
iednostce sfery
budżetowej z tltułu podróży służbowe.j (Dz.Il _ z20l3 f.. poz. 167) zarząd,zan. co następuj e:

§I
Niniejsze zarządzenie okeśla zasady przyjmorvania gości zagranicznych \ł, Uniwersytecie
Łódzkinr przyjeżdzających w szczególności w ranrach:
a) stypendiów;
b) wspólnych projektów badawczych, edŃacl,jnych, szkoleniorłych i innych;
c) umów niędz}narodowl,ch;
d) umórv międz"vrządorłlch:
e) na indyr,vidualne zapro szenie .jedno stek

UŁ:

f) lv celu udziału w konferencjach. seminariach, kur.sach

i szkoleniach,

§2
1- Najpóźrriej 14 dni przed przyjazdem gościa zagranicznego, jednostka
zaprasżająca składa do
akceptacji rvniosek o sfinansou,aDie kosztów pobytu gościa zagranicznego, którcgo wzór stanowi
żałącznjk nr 1 do niniejszego zarządzenia skicrowany odpowiednio do: 1) kierorr,nika podstawowej .jednostki organizacyjnej UL rv ptypadku, gdy jednostką
/aprd§./ajqjij jest u;dziri lLrb I ilia l L,,ł folroczouic Ml,,.rrłicckinl.
2) do d}Tektora Strrdiun Języka Poiskiego dla ClLdzozie]ncó\Ą rr przl,padku, gd,v jettnostką
żaprasżaiącą jest S.IPdC Uł-,
_ 3) do Kanclerza UŁ rł ptypadku. gdyjednostką zapraszającąjest innajed1lostka UŁ.
2 Wniosek. o kńrym D]owa w ust, 1 porłinien określać:okres i iel przl,jaŻdu. pliurowane kosży
pobYrr oraz źródła finansowania,

§]
Jednostka zaprasza.jąca zobowiązana jest do rłyznaczcnia opiekuna gościazagranicznego,
który
jest odpowiedzialny za organizację pobylu gościa w zakr.esie:
a) przygotowania programu pobytu, którego \Ą,zór okręślaZałacznik l11 2 do niniejszego
z.rrzqdl enir:
b) rezerwacji noclególv i ewentualn_vch ślodkóW transpottu Zgodnie
regulacjami
wewnętrżnymi UŁ dolyczac}.1.1i udzjelania zamówień publiczDych;
c) przygotowania Zlecenia autoNypłaty ewentualnej zaliczki:
d) rozliczenia kosztów pobytu,

z

§4

],

Finąnsorł,aniu pobytu gościazagranicznego mogq pod]egać W sżczegó]ności następujące

koszt),:

a) diet,v;

b) noclegi;

c),koszt! podróży do Polski i z porvrotern oraz rlojazdy krajowe na podstawie przedłożonych
bi]etów:

kosay przejazdów lokalnych.
2, Diety na pokrycie kosztó\ł, W),żywienia oraz przejazdów lokalnvch, o których mowa w ust, 1
lit, a i d, mogą być w],płacane w lormic zalicżki na podstawie wniósku o dokónanie autowlpłaty,
którego wzór określa za}ączltik nr 3 do niniejszego zafząd,zenla, za pośrer:lnictwem opie-kuna
gościa.zagraniczIrego, opiekun przekazuje nięZwłocznie olrzymaną zaliczkę gościorł,i
zaglan]cZnemu.
3. cośćzagraniczly k\łituje odbjór Zaliczki, o której mo\łą w ust, 2. Dnrk pokrł,itowania określa
zalqcznik nr 4 do n.niej,zceo zurządzen.l,
4, Kosztl, zrłiązaue z zakwaterowaniem ot.aż kosny, o których tnowa \ł,ust. 1 lit. c lnogą być
opłacone przeż:
a) gościaindyrł,idualnie - bez finansowarria ze strony UŁ,
b) UŁ na podstawie rezerwacji i opłacenia 1'aktur uTstawion},ch na UŁ ]ub przedłożonych
biletów:
c) UŁ w formie reflndacji na podsta\Ą,ic przedlożonl,ch dokumentów finansorłyclr. której
dokon.rjc.ie na rochur<k oan\nrły 3uic'a /Jgrdnic,/rcgo,
d)

Goście zagraniczni kł,aterowani są

w CSK I]L

bądż za zgorlą kierolvnika podsta\ł,o\łej

jednostki organizac),jnej UŁ/dtrektora S]PdC,rl(ałclerza IJł, w irulvm
obiekcie hoteiowl,m,
5. Ko.zl1 pobltl go5(ia /Jd-aric,,rego lln.u]5o\J.le pr,,ez Ul okieslr un.,*_ cylłilno_rrarłna.
której wżór okeślazałącznik nr 5 do niniejszego zarządzetia.
6, UŁ n]e pokrywa kosztów ubezpieczenia goscja zaaranicznego \^ czasie pob)tu \ł,Polsce,
7 Wszystkie dokument.\ zwią:zane z prz:]jazrlenl gościa zagranicznego. stinorviące załączniki do
nlnleIszego Zarżądzenia, składane są w Dziale FinansowJ-m Uł_, pIZy czym:
a] zrIaczr.ki 1-3 pr.,cd przlla,,oen gościl zcpraricznego.
bl zalacznixi,t_5 oo p-zljcżdzie yo§(id./!granij,/llego
Kopia tych dokumcntów pozostaje wjednostce Zapmszającej UŁ.
§5
Finansorł,anie pobllu gości zaglanioznl,ch w UŁ odb}.$,a się na następuiących zasadach:
1. w przypadku, gdy program,v i zawańe umowv prze\łiduią zakres i wl,sokośćśrł,iadczelidla
gości.ich W},płata następuje zgodnie z tymi zasadami.
2, w pozostałych przypadkaclr śłiadczenianie 111ogą b,vć wyźsze, niż|
a,) d\ltkrohość śau,kidiety określonej w r.ozporządzeniu Ministra Prac), i Po]i§&i
Społęcznej z
dnia 29.01.2013 r. \ł, sprau,ie należnościprzysługującyclr pracorłlikorvi zatrudnionemu w
państrvorvej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej ż tytuh podróży służbowej w
przypadku diety na pokrycie kosztólv dziennego r.ł_vżyrviei.lia,
b) dl,udziestokrotność sta\\&i diety okleślonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spoiecznej
dnia 29.01.2013 r. rv spra\Ą,ic należnościprzysługujących pracownikówi
zatrudnionemu w państ\ł,oł,ej 1ub sanrorządowej jednostce sfer.y budzitorvej z t)-tulu podlóży
służbolvej lv przypadku. gdy zakwaterowanie zostało zare;erwolvane w innvm obiekcie
1-oteloul m ni., C\K I l
3, rł, uzasadnionych przypadkach kierow.nik podsrawowej jectnostki organizacl,jnei
UŁ/dyrektor
SJPdC l]Ł/Kanclerz UŁ. na rł,niosek kierorvnika jednostki zapraszajqcej/kierownika projektu,
n]oże Wyrazić zgodę na ustalenie innej wysokości świadczeń. niż wynikajacc
ninie,lizego
zar.z4dzenia lub na przyznanie inrrl,clr świadczeń, Zgoda wlmaga określenia trybu zamówiiń
publicznych,
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§6
Zarzadzenie lvchodzi w życie z dnien podpisania,
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