
Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/ 23/2018 
Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

z dnia 8 marca 2018r. 
zmieniające Zarządzenie Nr R-0161/100/2017 

Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

„Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi 
pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców 

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 
 
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183 z późn. 
zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 
2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szko-
leniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., poz. 1405) i Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167) oraz uchwałą Nr 
10/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie warun-
ków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach 
naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych zmieniającą Uchwałę nr 73/2017 z dnia 28 czerwca 2017 
r. Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie warunków i trybu kierowania za 
granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycz-
nych i szkoleniowych , zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
W „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów 
i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, 
stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur 
związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem 
cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” wprowadza się następujące zmiany: 
1. skreśla się zapis w § 2 ust. 2 a dotychczasowy ust. 3 staje się ust. 2. 
2. § 4 ust. 2g) uzyskuje brzmienie: 

„ 
g) opinię rady wydziału lub rady jednostki międzywydziałowej w sprawie: 

 skierowania nauczyciela akademickiego za granicę na okres powyżej 14 dni, 

 udzielenia urlopu nauczycielowi akademickiemu, kierowanemu go za granicę na okres po-
wyżej miesiąca, w celach o których mowa w § 1, ze wskazaniem rodzaju i terminu urlopu,” 

3. § 5 uzyskuje brzmienie: 
„ 

1. Termin złożenia kompletnie wypełnionego wniosku, zaakceptowanego przez osoby, o których 
mowa w § 15 i 16, wynosi: 

a) w przypadku zamiaru odbycia podróży samolotem – minimum 21 dni roboczych przed pierw-
szym terminem płatności lub planowaną datą wyjazdu, jeśli wyjazd nie łączy się z przedpłatą. 

b) w przypadku zamiaru odbycia podróży innymi środkami transportu – minimum 14 dni robo-
czych przed pierwszym terminem płatności lub planowaną datą wyjazdu, jeśli wyjazd nie łączy 
się z przedpłatą, 

2. Wyjeżdżający powinni uwzględnić czas oczekiwania na załatwienie formalności wizowych przy 
planowaniu wyjazdów do krajów, gdzie wymagane są wizy dla obywateli RP. W przypadkach 
niedotrzymania terminów określonych w pkt. 1 nie gwarantuje się terminowego załatwienia 
spraw, jak również nie bierze się odpowiedzialności za straty wynikające z opóźnienia opłat lub 
zwiększenia kosztów biletów. 



3. Wniosek o skierowanie za granicę na okres powyżej 14 dni powinien być złożony do Dyrektora 
Instytutu  przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru.” 

4. w § 43 wprowadza się ustępy 2-4 w brzmieniu: 
„ 
2. Wyjazdy zagraniczne powinny być realizowane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. 
3. Wyjazdy zagraniczne nie mogą zakłócić działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej 

lub administracyjnej Akademii i nie powinny powodować powstawania godzin ponadwymia-
rowych. 

4. Dyrektor Instytutu opracowuje w terminie do 15 września i 15 lutego semestralny plan wy-
jazdów zagranicznych pracowników na okres powyżej miesiąca, który przekazuje do wiado-
mości do Dziekana Wydziału.” 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

       

                               Rektor  

Akademii im. Jana Długosza   w Częstochowie  

   prof. dr hab. Anna Wypych  - Gawrońska 

 

 


