
ZARZĄDZENIE NR 29/2015 
REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 
 
 

z dnia 8 kwietnia 2015 roku 
 

w sprawie rozliczania diet i innych kosztów związanych z uczestnictwem studentów w 
wyjazdach studyjnych w ramach projektu  

„SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja  
dla studentów PWSZ w Koninie” 

 
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 
 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Studenci wyjeżdzający do Norwegii w ramach projektu „SUSTMAN –

Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ                         
w Koninie” zobowiązani są do wypełnienia wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 
1 do zarządzenia. 

2. Wniosek przedkłada się niezwłocznie w Kwesturze. 
3. Kwota zaliczki nie może przekroczyć 1.500 zł brutto. Uczelnia nie ponosi wydatków 

przewyższających maksymalną wartość zaliczki, z tym że dodatkowo Uczelnia pokrywa 
koszty biletów lotniczych (do Norwegii i z powrotem) oraz zakwaterowania w 
Norwegii. 

 
§ 2 

1. W ciągu 7 dni od powrotu do kraju student zobowiązany jest do przedstawienia                     
w Kwesturze wypełnionego oświadczenia o odbytej podróży zagranicznej                     
wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. Studenci będą rozliczani z pobranej zaliczki zgodnie z rozporządzeniem Ministra                 
i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery 
budżetowej z tytułu podróży służbowej. 

3. Dla potwierdzenia poniesionych wydatków niezbędne jest przedłożenie oryginałów 
biletów oraz faktur. 

 
§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu oraz Kwesturze. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

REKTOR 
          /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 



załącznik nr 1 do  zarządzenia Rektora nr 29/2015 
z dnia 8 kwietnia 2015 r. 

............................................................. 
Imię i nazwisko studenta 
 

Wniosek 
o wyrażenie zgody na wyjazd studyjny do Norwegii w ramach realizacji projektu 

„SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów 
PWSZ w Koninie” 

 
I. Proszę o wyrażenie zgody na wyjazd studyjny do Norwegii w ramach realizacji projektu 
„SUSTMAN – Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja studentów PWSZ                      
w Koninie”:  
 
Data wyjazdu od………………..do……………… 
 
Uzasadnienie wniosku ………………………………………………………………………..… 
……………………………………..……………….........……………………………………… 
…………………………………………...................................................................................… 
 
 

……………………………………… 
                                                                                             data i podpis studenta wnioskującego 
Opinia koordynatora projektu……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
……….…………………………….. 

                                                                                              data i podpis koordynatora projektu 
 
Decyzja Rektora: 
 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* 
 
 

……………………………………… 
                                                                                        data i podpis Rektora 

 
II.  Proszę również o wypłatę zaliczki na wyjazd w wysokości ……………….. zł. 

Nr konta ……………………………………………………………………….. 
 

..……………………………………. 
data i podpis studenta wnioskującego 

………………………………… 
data, pieczątka imienna, podpis Kwestora 
 
Decyzja Rektora:                                 Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wypłatę zaliczki 
 

…………..…………………………. 
                                                                                          data i podpis Rektora 

*) niepotrzebne skreślić 



załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora nr 29/2015 
z dnia 8 kwietnia 2015 r. 

 
 
 
 
Oświadczenie o odbytej podróży zagranicznej ……………………………………………….. 
                                                                                                   (imię i nazwisko studenta) 
 
na czas od ……………...….do……………….. 
do ………………………………. (miejscowość docelowa) 
 
Oświadczam, że w czasie podróży zagranicznej : 
1. Zapewniono całodzienne wyżywienie 
2. Zapewniono wyżywienie częściowe (prosimy o wpisanie ilości zapewnionych posiłków oraz 

dat kiedy je zapewniono w poniższej tabeli) 
 
 

 
3.Zapewniono nocleg 
4.Korzystano z komunikacji miejskiej                                                    

 
 
 
 

                                                                                                         Podpis osoby delegowanej 
 
                                                                                                 …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T N 

ZAPEWNIONE                                  ILOŚĆ                                  KIEDY  ZAPEWNIONO  (DATA) 
POSIŁKI 

ŚNIADANIE .............. ............................................................................................. 

              OBIAD .............. ............................................................................................. 

KOLACJA ............. ............................................................................................. 

T N 

T N 


