
 

 
    ——————————————-—————                      Wrocław, dnia ———————— 20——————— r., 
                      Imię i nazwisko  
 

  ————————————————————   

                       stanowisko  
 

   ————————————————————  Wniosek o zmianę terminu udzielonego 
                  jednostka organizacyjna    urlopu wypoczynkowego 
 

                               Uwaga!                                        
                                    Nie ma moŜliwości zmiany terminu udzielonego zaległego urlopu wypoczynkowego   
                                    W  szczególnych sytuacjach prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie tel.: 784-10-35 
 

             Proszę o zmianę terminu planowanego urlopu wypoczynkowego z terminu         

             od ———————————————— do ———————————————— na termin od ——————————————— do ————————————————— 

                (podać termin wcześniej planowany)                    (podać właściwy termin urlopu)  

 

             W czasie mojej nieobecności zastępować mnie będzie Pani/Pan —————————————————————————————————   

 

 

            ———————————————    ———————————————— 
               akceptacja przełoŜonego  
               (dla kier. jedn. org. DZIEKAN)              podpis pracownika   
 
 

                 Druk naleŜy wypełnić drukowanymi literami 
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