
Zarządzenie Nr 48 
Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
w sprawie profesorów wizytujących

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 114 ust. 3 i 115 ust.l ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Podstawowe jednostki organizacyjne SGGW mogą przyjmować i zatrudniać jako profesorów 
wizytujących osoby będące pracownikami innych niż SGGW uczelni, które spełniają kryteria 
określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie 
SGGW tj.:

1) posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,
2) posiadające stopień naukowy doktora oraz stwierdzone przez recenzenta lub 

recenzentów powołanych przez Rektora na wniosek dziekana, lub z własnej inicjatywy, 
znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej.

§ 2
1. Zatrudnienie w SGGW na stanowisku profesora wizytującego następuje na podstawie 
umowy zlecenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 
i wytycznymi aktualnie obowiązującymi w SGGW, w tym w szczególności:

1) zarządzeniem Rektora SGGW w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów 
o dzieło i umów o przeniesienie praw autorskich oraz obiegu dokumentów 
związanych z tymi umowami,

2) zarządzeniem Rektora SGGW w sprawie diet i innych należności za czas podróży 
odbywanych w celu realizacji zadań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie,

3) zarządzeniem Rektora SGGW w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych, w tym 
za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym,

z uwzględnieniem dalszych zapisów.
2. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez profesora wizytującego na rzecz 

SGGW określany jest każdorazowo w umowie zlecenia na prowadzenie zajęć 
dydaktycznych zawartej pomiędzy SGGW a profesorem wizytującym.

3. W przypadku gdy profesor wizytujący z zagranicy nie jest osobą posługującą się w mowie 
i piśmie językiem polskim umowa zlecenia na prowadzenie zajęć dydaktycznych 
zawierana pomiędzy SGGW a profesorem wizytującym jest sporządzana w dwóch 
wersjach językowych: w wersji polskiej i w wersji angielskiej.

4. Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia zawieranej z profesorem wizytującym ustalane 
będzie według stawek za godziny dydaktyczne zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
SGGW. Umowa zlecenia, o której mowa w ust. 2 i ust.3, może uwzględniać wyższą 
stawkę godzinową niż obowiązująca w SGGW w przypadku finansowania pobytu 
profesora wizytującego ze źródeł zewnętrznych (innych niż środki SGGW).



5. Umowa zlecenia zawierana z profesorem wizytującym może także przewidywać 
prowadzenie zajęć dydaktycznych bez wynagrodzenia o ile będzie to zgodne z wolą 
i ustaleniami stron umowy. Umowę bez wynagrodzenia z profesorem wizytującym 
z zagranicy rejestruje i przechowuje Biuro Współpracy Międzynarodowej.

6. Możliwy jest zwrot profesorowi wizytującemu kosztów podróży i pobytu, 
zakwaterowania lub pokrycie innych wydatków zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w SGGW.

§ 3
1. Opiekę nad zapraszanym profesorem, wraz z organizacją pobytu, sprawuje Wydział,

w którym profesor wizytujący będzie realizował zajęcia dydaktyczne, zwany dalej 
Wydziałem zapraszającym.

2. Podanie o przyjęcie i zatrudnienie profesora wizytującego składa Dziekan Wydziału, 
w którym profesor wizytujący będzie realizował zajęcia dydaktyczne. Podanie powinno 
zawierać następujące dane/ informacje dotyczące osoby przyjmowanej i zatrudnianej jako 
profesor wizytujący, w tym w szczególności:
1) CV, w tym również informacja o posiadanym obywatelstwie/obywatelstwach,
2) najważniejsze osiągnięcia naukowe, w tym również listę ostatnich publikacji,
3) wykaz planowanych zajęć dydaktycznych,
4) dane opiekuna,
5) proponowane terminy realizacji zajęć dydaktycznych,
6) finansowanie - informacje z jakich środków zostaną uregulowane wydatki związane 

z przyjęciem i zatrudnieniem profesora wizytującego, w tym wnioskowanie do 
Rektora o współfinansowanie pobytu profesora wizytującego z zagranicy, 
spełniającego kryteria o których mowa w § 4 ust.l.

Wzór podania o przyjęcie i zatrudnienie profesora wizytującego stanowi załącznik Nr 1 
do niniejszego zarządzenia.
Do podania należy załączyć dokument będący pismem, umową, porozumieniem 
o współpracy lub inną korespondencją pomiędzy podmiotami potwierdzającą obustronne 
zainteresowanie zatrudnieniem danej osoby jako profesora wizytującego w SGGW.

3. Podanie o przyjęcie i zatrudnienie profesora wizytującego z zagranicy wraz 
z dołączonymi dokumentami, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w Biurze 
Współpracy Międzynarodowej w terminie minimum 2 miesięcy przed rozpoczęciem 
planowanych zajęć dydaktycznych przez objętego wnioskiem profesora wizytującego, a w 
przypadku ubiegania się o dofinansowanie, o którym mowa w § 17a Zarządzenia Nr 
4/2007 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 lutego 
2007 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji 
zadań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (z późn.zm.), do dnia 30 
kwietnia każdego roku poprzedzającego rok akademicki, w którym profesor wizytujący 
ma być przyjęty i zatrudniony.

4. Podanie o przyjęcie i zatrudnienie profesora wizytującego z Polski wraz z dołączonymi 
dokumentami, o których mowa w ust. 2, należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich 
w terminie minimum 2 miesięcy przed rozpoczęciem planowanych zajęć dydaktycznych 
przez objętego wnioskiem profesora wizytującego.



5. Decyzję o przyjęciu i zatrudnieniu profesora wizytującego podejmuje Rektor na zasadach 
określonych w § 5.

§4
1. Wydziały mogą zapraszać w szczególności profesorów wizytujących z zagranicy 

spełniających kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa 
dla uczelni publicznych i niepublicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 464; z 2016 r. poz. 2016), 
to jest osoby niebędące obywatelami polskimi posiadające tytuł naukowy profesora lub 
zatrudnione na stanowisku profesora w innej uczelni, instytucie badawczym, instytucie 
naukowym Polskiej Akademii Nauk, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji 
naukowej, które w roku akademickim są zobowiązane do przeprowadzenia co najmniej 
60 godzin zajęć w SGGW jako uczelni zapraszającej.

2. Rektor na pisemny wniosek Dziekana Wydziału zapraszającego (zał. nr 1 do niniejszego 
zarządzenia) może współfinansować pobyt w SGGW profesorów wizytujących, o których 
mowa w ust. 1.

3. Współfinansowanie pobytu profesorów, o których mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach 
określonych w zarządzeniu Rektora SGGW w sprawie diet i innych należności za czas 
podróży odbywanych w celu realizacji zadań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie.

4. Współfinansowanie ze środków finansowych SGGW, o którym mowa w ust. 3, może 
dotyczyć na Wydziale zapraszającym tylko jednego profesora wizytującego SGGW 
z zagranicy w danym roku akademickim. Środki niewykorzystane przez Wydziały mogą 
zostać wykorzystane na pokrycie kosztów profesorów wizytujących przyjętych 
i zatrudnionych w innych Wydziałach zapraszających. Preferencje w ubieganiu się 
o wyżej wskazane środki niewykorzystane mają Wydziały zapraszające finansujące 
samodzielnie dodatkowe pobyty profesorów wizytujących spełniających kryteria 
wskazane w ust. 1. i zatrudnianych w celu prowadzenia zajęć na studiach obcojęzycznych.

§5
1. Rektor, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Biuro Współpracy Międzynarodowej 

oraz Biuro Spraw Studenckich podaniami, sporządza i ogłasza listę osób, które 
w nadchodzącym roku akademickim mogą zostać przyjęte i zatrudnione w SGGW jako 
profesorowie wizytujący, w tym zamieszcza informację o osobach, których pobyt 
zostanie dofinansowany ze środków SGGW do dnia 31 maja każdego roku na następny 
rok akademicki. W przypadku podań złożonych później niż na 2 miesiące przed 
terminem rozpoczęcia planowanych zajęć dydaktycznych Rektor każdorazowo, 
po zapoznaniu się z podaniem, podejmuje decyzję o przyjęciu i zatrudnieniu profesora 
wizytującego poprzez adnotację na podaniu.

2. W przypadku pozytywnej decyzji Rektora o przyjęciu i zatrudnieniu profesora 
wizytującego z zagranicy, Wydział zapraszający zobowiązany jest przedłożyć do Biura 
Współpracy Międzynarodowej wypełniony wniosek stanowiący załącznik Nr 12 do 
Zarządzenia Nr 6 Rektora SGGW z dnia 09 kwietnia 2009 r. zmieniającego Zarządzenie 
Nr 4 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 01 lutego



2007 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży odbywanych w celu realizacji 
zadań Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wniosek, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym przedkłada się nie później niż dwa tygodnie przed 
rozpoczęciem zajęć dydaktycznych przez profesora wizytującego z zagranicy.

3. Biuro Współpracy Międzynarodowej i Biuro Spraw Studenckich prowadzą odpowiednio 
rejestr przyjętych i zatrudnionych w SGGW profesorów wizytujących z zagranicy 
i Polski, w tym również przechowują dokumentację, o której mowa w §2 ust.5, § 3 ust. 2 
i § 6 ust. 3 i 4. Biuro Współpracy Międzynarodowej przechowuje dokumentację 
wskazaną w ust. 2. i przekazuje na Wydziały zapraszające decyzję Rektora o przyjęciu 
i zatrudnieniu profesora wizytującego z zagranicy.

§ 6  
1. Wydziały zapraszające przygotowują na koniec każdego miesiąca, w którym profesor 

wizytujący przeprowadził zajęcia dydaktyczne okresowe potwierdzenie z wykonania 
zajęć dydaktycznych. Wzór okresowego potwierdzenia przeprowadzenia zajęć 
dydaktycznych w danym miesiącu przez profesora wizytującego określa załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia.
Potwierdzenia przeprowadzenia zajęć dydaktycznych przez profesorów wizytujących 
wskazanych w zdaniu pierwszym stanowią również podstawę do wystawienia rachunków 
do podpisanych umów w celu rozliczenia finansowego przeprowadzonych zajęć 
dydaktycznych.

2. Wydziały zapraszające zobowiązane są do przekazywania do Biura Spraw Studenckich 
wszystkich kopii okresowych potwierdzeń z wykonania zajęć dydaktycznych, o których 
mowa w ust. 1, wraz ze sprawozdaniami poszczególnych jednostek wydziałowych 
z wykonania zajęć dydaktycznych, składanymi po zakończeniu roku akademickiego do 
Biura Spraw Studenckich, z wyłączeniem przekazywania informacji dotyczących zajęć 
dydaktycznych prowadzonych na studiach stacjonarnych na kierunku: weterynaria na 
Wydziale Medycyny Weterynaryjnej (przeznaczone dla cudzoziemców podejmujących 
w SGGW studia na zasadach odpłatności).

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej jako wydział zapraszający zobowiązany jest do 
przekazania wszystkich kopii okresowych potwierdzeń z wykonania zajęć dydaktycznych 
przez poszczególnych profesorów wizytujących prowadzonych na studiach stacjonarnych 
na kierunku: weterynaria, o których mowa w ust. 2, do Biura Współpracy 
Międzynarodowej, niezwłocznie po zakończeniu zajęć dydaktycznych realizowanych 
przez tych profesorów.

4. Na podstawie złożonych przez jednostki wydziałowe sprawozdań z wykonania zajęć 
dydaktycznych, Biuro Spraw Studenckich sporządza i przekazuje do Biura Współpracy 
Międzynarodowej nie później niż do dnia 30 października każdego roku kalendarzowego 
zestawienie wykonania zajęć dydaktycznych przez poszczególnych profesorów 
wizytujących z zagranicy wraz z kopiami ich rocznych sprawozdań, z wyłączeniem 
przekazania informacji, o których mowa w ust. 2.



Szczegółowy sposób i tryb postępowania określony w niniejszym zarządzeniu został opisany 
w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 8
Wykonanie zarządzenia powierza się Dziekanom Wydziałów oraz kierownikom jednostek 
organizacyjnych wskazanym w niniejszym zarządzeniu.

§9
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Współpracy 
Międzynarodowej.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7


