
Znak sprawy: DN-650-1/2017 

 

Zarządzenie nr 35 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 81 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 

wnioskowania, realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych 

 

 

Na podstawie § 2 ust. 4 uchwały nr 37/2017 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 

w Krakowie (zwanej dalej ASP) z dnia 24 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu 

kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów ASP w celach naukowych, 

dydaktycznych i szkoleniowych zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 81 Rektora ASP z dnia 14 listopada 2017 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. W przypadku wnioskowania o zaliczkę w walucie obcej do wniosku należy dołączyć 

wniosek o wypłatę zaliczki w walucie obcej, którego wzór określa załącznik nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. Zaakceptowany wniosek o wypłatę zaliczki w walucie obcej należy 

złożyć w Dziale Finansowo-Księgowym co najmniej na 7 dni roboczych przed planowaną 

wypłatą. Zaliczka będzie do odbioru z rachunku ASP, za okazaniem dokumentu tożsamości, 

w placówce Banku Zachodniego WBK S.A. wskazanej przez Dział Finansowo-Księgowy". 

2. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 35 Rektora ASP 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 

 

WNIOSEK O ZALICZKĘ W WALUCIE OBCEJ 

WNIOSEK O ZALICZKĘ W WALUCIE OBCEJ 
       

I. Dane wyjazdu 

1. Osoba delegowana   

2. Cel wyjazdu   

3. Kraj   

4. Miejscowość   

5. Termin pobytu   

6. Proponowany środek lokomocji   
 

II. Wniosek o zaliczkę Waluta Kwota w walucie Kwota w PLN 

1. Diety       

2. Limity hotelowe       

3. Ryczałt na dojazdy       

4. Koszty przejazdu       

5. ………………………………..       

  Razem     

  

III. Finansowanie 

1. Źródło finansowania   

  

IV. Decyzja zatwierdzająca zaliczkę 

  

……………………………………. 

 

…………………………………….    
  podpis osoby zatwierdzającej  podpis osoby zatwierdzającej 

  data       data   

 

 

  
 

Obowiązek  rozliczenia wyjazdu służbowego w ciągu 14 dni od daty zakończenia podróży służbowej. Dowody finansowe 

stwierdzające wysokość poniesionych kosztów (bilety lotnicze, PKP, faktura za noclegi, inne) należy załączyć do 

rozliczenia wyjazdu służbowego. 

 

 

 


