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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 paêdziernika 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kszta∏cenia w Krajowej Szkole 
Administracji Publicznej

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
(Dz. U. Nr 63, poz. 266, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 paêdziernika 1999 r. w sprawie stypendiów
i innych kosztów kszta∏cenia w Krajowej Szkole Admi-
nistracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004 oraz
z 2003 r. Nr 143, poz. 1390) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Stypendium s∏uchacza wynosi 2 400 z∏.”;

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Proporcjonalnie do liczby dni nieobecnoÊci
usprawiedliwionej przyczynami zdrowotny-

mi, innymi ni˝ zwiàzane z wypadkiem przy
pracy, ulega zmniejszeniu stypendium na-
le˝ne, z zastrze˝eniem ust. 1, za miesiàc na-
st´pujàcy  po miesiàcu,  w którym nastàpi∏y
nieobecnoÊci — o 1/100 cz´Êç, za ka˝dy
dzieƒ nieobecnoÊci.”,

b) dodaje si´ ust. 5—8 w brzmieniu:

„5. S∏uchaczowi, o którym mowa w ust. 3,
oprócz stypendium okreÊlonego w ust. 3 i 4,
z tytu∏u odbywania poza granicami kraju
sta˝u administracyjnego lub innych zaj´ç
wynikajàcych z toku kszta∏cenia przys∏uguje,
z zastrze˝eniem ust. 8, stypendium na po-
krycie:

1) kosztów utrzymania za granicà, za ka˝dy
dzieƒ pobytu za granicà, w wysokoÊci do
75 % diety obowiàzujàcej dla docelowe-
go paƒstwa podró˝y, okreÊlonej w prze-
pisach w sprawie wysokoÊci oraz warun-
ków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jedno-
stce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej poza granicami kraju,

———————
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2) kosztów noclegu w wysokoÊci potwier-
dzonej rachunkiem w granicach limitu
ustalonego dla zwrotu kosztów noclegu
w przepisach, o których mowa w pkt 1,

3) kosztów przejazdu z miejsca zamieszka-
nia w kraju do miejsca odbywania sta˝u
lub innych zaj´ç i z powrotem, Êrodkiem
transportu wskazanym przez Szko∏´,

4) kosztów ubezpieczenia od nast´pstw nie-
szcz´Êliwych wypadków i leczenia szpi-
talnego podczas pobytu za granicà,

5) kosztów op∏at wizowych,

6) kosztów przejazdów Êrodkami komunika-
cji publicznej z miejscowoÊci, w której
s∏uchacz korzysta z noclegu za granicà,
do miejscowoÊci odbywania sta˝u lub in-
nych zaj´ç, i z powrotem,

7) uzasadnionych wydatków zwiàzanych
z realizacjà programu okreÊlonego przez
Szko∏´ dla sta˝u lub innych zaj´ç.

6. Stypendium, o którym mowa w ust. 5, Szko-
∏a przekazuje s∏uchaczowi przed wyjazdem
z kraju na rachunek bankowy przez niego
wskazany, w euro lub w walucie paƒstwa,
w którym s∏uchacz odbywa sta˝ lub inne za-
j´cia, o których mowa w ust. 3, z zastrze˝e-
niem ust. 7.

7. Cz´Êç stypendium, o którym mowa w ust. 5,
przeznaczonà na pokrycie kosztów noclegu,
o których mowa w ust. 5 pkt 2, Szko∏a prze-
kazuje s∏uchaczowi przed wyjazdem z kraju
jako zaliczk´ na rachunek bankowy przez
niego wskazany, w euro lub w walucie paƒ-
stwa, w którym s∏uchacz odbywa sta˝ lub
inne zaj´cia, o których mowa w ust. 3. S∏u-
chacz rozlicza si´ z zaliczki w terminie 7 dni
od daty zakoƒczenia sta˝u lub innych zaj´ç,
na podstawie rachunków za nocleg.

8. Stypendium, o którym mowa w ust. 5, nie
przys∏uguje lub ulega odpowiedniemu ob-
ni˝eniu, je˝eli koszty zwiàzane z odbywa-
niem poza granicami kraju sta˝u lub innych
zaj´ç, o których mowa w ust. 3, pokrywa,
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, instytucja zagranicz-
na.”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie uwa˝a si´ za pozostajàcych na utrzymaniu
s∏uchacza cz∏onków rodziny posiadajàcych sa-
modzielne êród∏o dochodu przekraczajàce mi-
nimalne wynagrodzenie za prac´, okreÊlone na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paê-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodze-
niu za prac´ (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r.
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,
poz. 1314).”;

4) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyp∏acone s∏uchaczowi stypendium podlega
zwrotowi w ca∏oÊci w przypadku skreÊlenia go
z listy s∏uchaczy w okresie pierwszych oÊmiu

miesi´cy kszta∏cenia z przyczyn innych ni˝ wy-
nikajàce ze stanu zdrowia s∏uchacza.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Koszty kszta∏cenia podlegajà zwrotowi
w cz´Êci w przypadkach:

1) skreÊlenia s∏uchacza z listy s∏uchaczy
po pierwszych oÊmiu miesiàcach
kszta∏cenia z przyczyn innych ni˝ okre-
Êlone w § 12 — w podwójnej wysoko-
Êci nale˝nego s∏uchaczowi za okres je-
go kszta∏cenia w Szkole stypendium,
o którym mowa w § 3, albo

2) niepodj´cia przez absolwenta pracy
w urz´dach administracji na stanowi-
skach, o których mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Kra-
jowej Szkole Administracji Publicznej,
zwanej dalej „ustawà” — w podwójnej
wysokoÊci nale˝nego s∏uchaczowi za
okres kszta∏cenia w Szkole stypen-
dium, o którym mowa w § 3, albo

3) rezygnacji przez absolwenta z pracy
w urz´dach administracji, o której mo-
wa w art. 7 ustawy — w podwójnej
wysokoÊci nale˝nego s∏uchaczowi za
okres kszta∏cenia w Szkole stypen-
dium, o którym mowa w § 3, w cz´Êci
proporcjonalnej do liczby dni nieprze-
pracowanych w urz´dach.

2. Koszty kszta∏cenia podlegajà zwrotowi
w ca∏oÊci w przypadkach:

1) skreÊlenia s∏uchacza z listy s∏uchaczy
z powodu ra˝àcego uchybienia godno-
Êci s∏uchacza lub zachowania godzàce-
go w dobre imi´ Szko∏y albo

2) skreÊlenia s∏uchacza z listy s∏uchaczy
z powodu skazania prawomocnym wy-
rokiem za przest´pstwo lub przest´p-
stwo skarbowe, pope∏nione umyÊl-
nie.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W udokumentowanych przypadkach, uza-
sadnionych wzgl´dami ekonomicznymi lub
spo∏ecznymi, s∏uchaczowi lub absolwento-
wi mo˝e byç umorzona, w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, nale˝noÊç z tytu∏u zwrotu stypen-
dium i innych kosztów kszta∏cenia po zasi´-
gni´ciu opinii dotyczàcej umorzenia odpo-
wiednio dyrektora Szko∏y lub dyrektora ge-
neralnego urz´du, a je˝eli w urz´dzie nie
wyst´puje to stanowisko, kierownika urz´-
du, w którym absolwent by∏ zatrudniony
przed ustaniem stosunku pracy.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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