
Załącznik nr 1a 
do zarządzenia rektora nr 14 /2010  

 
 

 
WNIOSEK O WYJAZD SŁU ŻBOWY ZA GRANIC Ę 

 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Miejsce zatrudnienia……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Stanowisko……………………………………………………………………………………… 

 

     Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

     Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

 

1.  ……………………………………………………………………………………………..... 
       (adres  i miejsce stałego zamieszkania, PESEL) 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

2.  ……………………………………………………………………………………………...... 
        ( kraj, okres pobytu, cel wyjazdu) 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

3.  ……………………………………………………………………………………………….. 
          ( nazwa instytucji do której nastąpi wyjazd) 

    ………………………………………………………………………………………………... 

4.  ……………………………………………………………………………………………….. 
         ( uzasadnienie celowości wyjazdu. W przypadku konferencji naukowej załączyć potwierdzenie referatu przez  

     ……………………………………………………………………………………………….. 
       organizatora) 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….  

     ……………………………………………………………………………………………….. 

5.  ……………………………………………………………………………………………….. 
          ( przewidywane koszty) 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...        

6.  ……………………………………………………………………………………………….. 
          ( sposób pokrycia kosztów podróży: strona zapraszająca, projekt badawczy, inne- podać nr tematu) 



     ………………………………………………………………………………………………. 

7.  ……………………………………………………………………………………………….. 
          ( sposób pokrycia kosztów pobytu: strona zapraszająca, projekt badawczy, inne- podać nr tematu) 

     ………………………………………………………………………………………………. 

8. Opinia bezpośredniego przełożonego o celowości wyjazdu  ……………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                         ……………………………………….. 
                                                                                                                                                     ( data  i podpis) 

9. Opinia Dziekana  …………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

10. Potwierdzenie możliwości finansowania wyjazdu 

…………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

             ……………………………………….. 
                                                                                                                                                     ( data  i podpis) 

11. Decyzja Rektora ……………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………………..                 

        

             ……………………………………….. 
                                                                                                                                                     ( data  i podpis) 

 
 

Informacja: 
Rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu należy    
złożyć w terminie 21 dni od dnia powrotu.     

                                                                       Załącznik nr 1b 
do zarządzenia rektora nr  14 /2010  

 



 
WNIOSEK O WYJAZD KIEROWANY ZA GRANIC Ę 

 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Miejsce zatrudnienia……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Stanowisko……………………………………………………………………………………… 

 

     Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 

     Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

 

1.  ……………………………………………………………………………………………..... 
       (adres  i miejsce stałego zamieszkania, PESEL) 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

2.  ……………………………………………………………………………………………...... 
        ( kraj, okres pobytu, cel wyjazdu) 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

3.  ……………………………………………………………………………………………….. 
          ( nazwa instytucji do której nastąpi wyjazd) 

    ………………………………………………………………………………………………... 

4.  ……………………………………………………………………………………………….. 
         ( cel wyjazdu:) 

     ………………………………………………………………………………………………..                          

………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………….  

5. Jednostka  kierująca  …..…………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

6.  ……………………………………………………………………………………………….. 
          ( przewidywane koszty) 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

      . ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7.  ……………………………………………………………………………………………….. 
          ( sposób pokrycia kosztów podróży) 

     ………………………………………………………………………………………………. 



7.  ……………………………………………………………………………………………….. 
          ( sposób pokrycia kosztów pobytu,  dołączyć potwierdzenie przyznania stypendium naukowego lub  innego  

     ………………………………………………………………………………………………. 
       świadczenia ) 

8. Opinia bezpośredniego przełożonego o celowości wyjazdu  ……………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………... 

    ………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                         ……………………………………….. 
                                                                                                                                                     ( data  i podpis) 

9. Opinia Dziekana  …………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

10. Potwierdzenie możliwości finansowania wyjazdu 

…………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

             ……………………………………….. 
                                                                                                                                                     ( data  i podpis) 

11. Decyzja Rektora ……………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………………………………………….. 

     Udzielam  urlopu  ..…………………………………………………………………………..                 

        

             ……………………………………….. 
                                                                                                                                                     ( data  i podpis) 

 
Informacja: 
Rozliczenie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu należy    złożyć w terminie 21 dni 
od dnia powrotu.   
Jeżeli pobyt trwał dłu żej niż 12 m-cy, sprawozdanie z realizacji celów, dla których wyjeżdżający 
został skierowany za granicę należy składać raz w ciągu roku akademickiego. 


