
Uchwala nr 1670

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia 28 stvcznia 2015 r.

w sprawie warankdw i trybu kierowania za granicg
pracownikdw, do ktorantdw, student.it, aniwe rsytet u w B ialymsto k u

i wykonawcdw projektdw niebgdqcych pracownikami Uniwersytetu w Bialymstoku
w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnicfwie
wyzszym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p6Ln. zm.) i Rozporz4dzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 12 pet2dziemika 2006 r. w sprowie warunkdw kierowania os6b

za granicA w celach naukowych, dydaUycznych i szkoleniowych oraz szczeg6lnych uprawniefi
tych os6b (Dz. U. Nr 190, poz. 1405), zwanym dalej Rozporz4dzeniem, Senat Uniwersltetu
w Bialymstoku ustala nastgpuj4ce warunki i tryb kierowania za granic7 pracownik6w,

doktorant6w, student6w Uniwersltetu w Bialymstoku i wykonawc6w projekt6w niebgd4cych

pracownikami Uniwersy'tetu w Bialymstoku w celach naukowych, dydaktycznych

i szkoleniowych:

$1
Warunkiem skierowania za granic7 pracownika, doktoranta, studenta Uniwersltetu
w Bialymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych jest spelnienie wymagari

okeSlonych Rozporzqdzeniem oraz:

l) w przypadku pracownika - nalezyte wywiqzywanie sig z obowipk6w pracowniczych,

2) w przypadku doktoranta - wysoka Srednia ocen z egzaminow objgtych programem

studi6w doktoranckich, postgpy w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy

doktorskiej,
3) w przypadku studenta - wysoka Srednia ocen z egzarninow i zaliczefi przewidzianych

w planie studi6w oraz terminowy przebieg studi6w.

$2
l. Pracownik, doktorant, student, wykonawca projektu niebgd4cy pracownikiem

Uniwersytetu w Bialymstoku ubiegaj4cy si9 o skierowanie za granicg w celach naukowych,

dydaktycznych i szkoleniowych wypelnia Wniosek o skierowanie za granic7, zwany dalej

Wnioskiem, kt6ry stanowi Zal4cznik do niniejszej Uchwaly.
2. Wniosek akceptuje:

1) w przypadku nauczyciela akademickiego - bezpoSredni przelohony oraz Dziekan

Wydziah.r/Kierownik innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu,
2) w przypadku pracownika niebgd4cego nauczycielem akademickim - bezpoSredni

przelohony oraz odpowiednio Dziekan/Kierownik innej jednostki organizacyjnej

Uniwersytetu lub zgodnie z podleglodci4 sluZbow4 - Rektor, Prorektor, Kanclerz,

3) w przypadku doktoranta - opiekun naukowy i Kierownik studi6w doktoranckich oraz

Dziekan,
4) w przypadku studenta - Dziekan lub upowaZniony przez niego Prodziekan,



5) w przypadku wykonawcy projektu niebgd4cego pracownikiem Uniwersytetu
w Bialymstoku - kierownik projektu i Dziekan/Kierownik innej jednostki
organizacyj nej Uniwersytetu.

$3
Wypelniony i zaakceptowany przez bezpodredniego pllzelohonego i Dziekana
Wydziahr,/Kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersyetu Wniosek nalely zloiryC,

w Dziale Program6w Migdzynarodowych i Wsp6lpracy z Zagrmic4 najp62niej na 14 dni przed
planowanym terminem wyj azdu.

$4
1. Pracownik mole zostal skierowany za granic7, je2eli zostanie mu udzielony urlop

szkoleniowy lub urlop bezplatny.
2. Przy ubieganiu sig o skierowanie za granicg na okres nieprzekaczaj4cy miesi4ca, pracownik

ohzymuje urlop szkoleniolvy, platny wedlug zasad obowiqzuj4cych przy obliczaniu
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

3. Przy ubieganiu sig o skierowanie zz granic7 na okres pov,ryZoj miesi4ca lub o przedluZenie
skierowania na okres przekraczaj4cy miesi4c pracownik moZe otrzymai urlop szkoleniowy.

4. Przy ubieganiu sig o skierowanie za granicg, w celach o kt6rych stanowi Uchwala, urlopu
udziela Rektor lub Prorektor ds. Nauki i Wsp6lpracy z Zagranicq.

$s
Polecenie wyjazdu sluZbowego zz granicE wydaje Prorektor ds. Nauki i Wsp6lpracy
z Zagraric4 na podstawie Wniosku.

l.
2.

$6
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
Traci moc Uchwala nr 513 Senatu Uniwersytetu w
w sprawie warunkdw i trybu kierowania za
i student6w Uniwersytetu w Bialymstoku w

i szkoleniowych.

Bialymstoku z dnia 28 marca 2007 r.
granicA pracownik6w, doktorantdw
celach naukowych, dydaktycznych

Sen lymsloku

Prof, dr hab. Leonard Etel



Talqcznik
do Uchwaly nr 1670
Senatu Uniwers),tetu w Bialymstoku
z dnia 28 srycznia 20l5 r-

Bialystok, dnia

WNIOSEK O SKIEROWANIE ZA GRANICE

Imie i nazwisko:
t),tuI i stopieri naukowy

Data urodzenia/PESEl:
miesiEc

Adres (zgodny z dowodem osobistym)/telefon:

PESEL

tel.

Nr dowodu osobistego/ lub nr paszportu:

Stanowisko, miejsce pracy (instytut):

Adres e-mail:

Wyjazd do:
kraj miejscowodd

nazwa instytucji przyj mujqcej

Proszg o udzielenie urlopu:
l. szkoleniowego w terminie:
2. bezplatnego w terminie:

dokladny termin wyjazdu i powrotu

Cel i charakter wyjazdu* (odpowiednie zakre6li6):
1) prowadzenie badari naukouych,
2) podejmowanie i prowadzenie dzialalnodci dydaktycznej,
3) szkoleniowy na:

a) odbycie czgdci jednolitych studi6w magisterskich lub studi6w pierwszego albo drugiego
stopnia,

b) studia podyplomowe,
c) studia doktoranckie,
d) staZe naukowe, artystyczne lub specjalizacyjne*,
e) kursy jgzykowe

4) konferencja, zjazd,
i inne kursy podnosz4ce kwalifikacje zawodowe,
sympozjum* (tytul):

(qtul referatu):
5) kwerenda,
6) projekty Unii Europejskiej,
7) Erasmus+
8) i inne (podai jaki)

* Do wniosku naleLy dolqczy( zaproszenie, informacje o zakresie Swiadczei pokrywanych przez stronQ przyjmujqcq
(organizatora), a tak2e inne niezbgdne informacje (np, materialy o konferencji).



Specyfi kacja koszt6w wyjazd u :

koszty planowane

koszty podr6iy:
a) samolot
b) autobus
c) poci4g
d) samoch6d (prywatny/stuzbowy)
e) ubezpieczenie

koszty pobytu*:

Potwierdzenie zabezpieczenia Srodkdw:
Dzial Badaf /Dziekan/Erasmus

216dla finansowania:

216dla finansowania:
a) ryczalt na dojazd (odpowiednie zakreSlii): (tak)/(nie)
b) diety pobytowe: liczba
c) diety/ ryczalty hotelowe (odpowiednie zakreSlii): liczba
d) inne oplaty (np. konferencyjne, wizowe)

Wnoszqc o Srodki na sfinansowanie mojego wyjazdu za granicg r6wnoczeSnie zobowiqzujg si9
do rozliczenia otrzymanych kwot w terminie siedmiu dni po powrocie z wyjazdu slu2bowego.

* Pracownik wyraLa zgodg na moZliwoSC wyplacenia zaliczki w walucie polskiej, w wysokosci stanowiqcej
r6wnowarto6d przyslugujecej zaliczki w walucie obcej.

Podpis

Akceptacja Kierownika Jednostki

Akceptacja Dziekana Wydzialu

Podpis osoby zainteresowanej

Udzielam urlopu w t€rminie

lpodpis Rektoru lub Prorcktoru ds. Nauhi i WspdlptacJ, z Zagmhicq,/

Wyratam zgodQ na skierowanie za granict w acrminie

/podpis Prcrektoro ds, Nauki i llspdlprucy z Zagtunicq,/

Data wplywu do Dzialu Program6w i Wsp6lpracy z Zagranic4:


