
Zarzqdzenie nr I
Rektora Uniwersvtetu w Bialvmstoku

z dnia 3 stycznia 201S;.

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicA

Na podstawie $ 2 ust. 1 Uchwaly nr 1670 Senatu Uniwersytetu
w Bialymstoku zdnia2S stycznia 2015 r. w sprawie warunk6w i trybu kierowania
za granicA pracownik6w, doktorant6w, studentdw Uniwersytetu w Bialymstoku
i wykonowc6w projeh6w niebgdqcych pracownikami Uniwersytetu
w Bialymstokuw celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniovvychzp6iniejszq
zmianq z dnia 20 grudnia 2017 r . zarzqdzam, co nastgpuj e :

$l
Wprowadza sig wz6r wniosku o skierowanie za granicg, stanowiqcy Zalqcznlkdo
niniej sze go Zar zqdzenia.

$2
Zarzqdzenie wchodzi w irycie z dniem podpisania.



Zal4czmk
do Zarz4dzenia nr 1

Rektora UwB z dnia 3 stycznia 2018 r.

Bialystok, dnia

WNIOSEKO SKIEROWAI\IE ZA GRANIC4

Imie i nazwisko:
q/tul i stopief naukowy

Data urodzenia/PESEl:

Adres/telefon/e-mail:

dzierl miesiqc rok

tel. e-mail

Nr dowodu osobistego lub nr paszportu:

Stanowisko, miejsce pracy:

Wyjazd do:
kaj miejscowoSd

nazwa instytucji przyjmujqcej

Cel i charakter wyjazdu:*

1) prowadzenie badari naukowych/kwerenda/Erasmus**
2) szkoleniowy (podad jaki)
3) konferencja, zjazd, sympozjum** (tytul):

(tytul referatu):
4) inne (podai jaki)

Proszg o udzielenie urlopu: szkoleniowego/bezplatnego*

w terminie

Specyfi kacja koszt6w wyjazdu:
kosztv planowane

ubezpieczenie TAICNIE*

koszty podrri2y :

a) samolot

b) autobus

c) poci4g

d) samoch6d

tr sluZbowy

dokladny t€rmin wyjazdu i powrotu



E prywatny (jeili zaznaczone, naleiy wypelnit poni|sze oswiadczenie i wpisat dane pojozdu)

OSwiadczam, 2e posiadam aktualne badania lekaxskie uprawniaj4ce do prowadzenia
Samochoduprywatnegowce|achSluzbowychwa]znedodnia-

podpis pracownika

o

Akceptacja kierownika jednostki

Zr6dla finansowania:

koszty pobytu:
a) ryczalt na dojazd: (tak) (nie)*
b) diety pobl'towe: liczba
c) diery /ryczalty hotelowe*: liczba
d) inne oplaty (np. konferencyjne, wizowe)

Zr6dla finansowania:

Forma platnoSci zaliczki*
E Osobisty odbi6r w banku w walucie.

E Proszg o wyplacenie zaliczki w walucie EUR na nr konta EUR:

E Proszq o wyplacenie zzliczki w walucie polskiej w wysoko3ci stanowiqcej r6wnowarto6d przyslugujqcej

zaficzki w walucie obcej (zaznaczyC TYLKO w przypad*u, gdy zaliczka na wyjazd ma byt przelana na konto
pracownika w PLN).

Wnosz4c o Srodki na sfinansowanie mojego wyjazdu za granicg r6wnocze5nie
zobowi4zujg sig do rozliczenia otrzymanych kwot w terminie czternastu dni po powrocie
z wyjazdu sluibowego.

podp is osoby zq interesow anej

wlaiciwe zaznaczyt
do wniosku nale2y dolqczyt zaproszenie,
nr^)imuiaca (orsanizqlord. a lakze inne n

infornacje o zokresie iwiadczert pokrywanych przez slrong

marka
samochodu

numer
reiestracYiny

pojemno56

silnika
trasa
z-do

planowana
liczba km

planowany
koszt

Udzielam urlopu

Wyrarrm zgodQ na ski€rowsnie zr grrnice w lerminie

w terminie

(pidpi$ Rekloru lub Prorektora ds, rozwoJu I wspdbrocy migdrynarodoN'e')

(poQls Prorektora ds. rozwoJu I wspdlprucy migdqnarcdowel)

Data wplywu do Dzialu Wsp6lpracy Migdzynarodowej:


