Uchwała nr 11/III/2007
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Senatu UJ nr 4/I/2006 z 25 stycznia 2006 roku w sprawie trybu
udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz określenia jej jednolitego
tekstu – przyjęta w glosowaniu jawnym – przy 2 głosach „wstrzymujących się”:
Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Senat Uniwersytetu
Jagiellońskiego ustala następujący tryb udzielania urlopów wypoczynkowych
nauczycielom
akademickim:
§1
Nauczycielowi akademickiemu przysługuje 36 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w
ciągu roku kalendarzowego. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze
czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru
zatrudnienia.
2. Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich, przyjmuje się
zasadę pięciodniowego tygodnia pracy – od poniedziałku do piątku.
3. Zgodnie z wydawanym corocznie zarządzeniem Rektora UJ w sprawie organizacji roku
akademickiego – nauczyciele akademiccy winni wykorzystać urlopy wypoczynkowe w
okresie przerw w zajęciach dydaktycznych, wskazanych w tym zarządzeniu.
1.

§2
1. Urlop wypoczynkowy udzielany jest nauczycielowi akademickiemu zgodnie z planem
urlopów ustalanym na dany rok kalendarzowy, na pisemny wniosek nauczyciela
akademickiego o udzielenie urlopu.
2. Przy ustalaniu planów urlopów wypoczynkowych uwzględnia się wnioski nauczycieli
akademickich oraz konieczność zapewnienia niezakłóconej działalności dydaktycznej i
organizacyjnej jednostki.
3. Plan urlopów zaakceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej powinien
zostać złożony w Dziale Spraw Osobowych, w terminie do końca pierwszego kwartału
każdego roku kalendarzowego.
4. Pisemny wniosek urlopowy zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego, składany jest
odpowiednio w Dziale Spraw Osobowych UJ i Collegium Medicum UJ, każdorazowo przed
terminem rozpoczęcia urlopu.
5. Począwszy od 1 stycznia 2007 roku urlopy wypoczynkowe nauczycieli akademickich
ewidencjonuje Dział Spraw Osobowych UJ i Collegium Medicum UJ.
§3
1. Nauczyciele akademiccy zajmujący stanowiska kierownicze powinni wskazać osobę, która
będzie ich zastępowała w czasie urlopu.
2. Termin urlopu wypoczynkowego określony we wniosku urlopowym, jest wiążący.
3. Za okres wskazany we wniosku urlopowym i zaewidencjonowany odpowiednio w Dziale
Spraw Osobowych UJ i Collegium Medicum UJ, przysługuje nauczycielowi
akademickiemu wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy zgodnie z rozporządzeniem
MNiSW z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za
urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu
wypoczynkowego nauczycieli akademickich, (Dz. U. nr 203, poz.1499)
§4

1

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze
proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadku:
a. podjęcia zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego,
b. ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego,
c. podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla
poratowania zdrowia.
§5
W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w związku z
rozwiązaniem/ustaniem stosunku pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypłacany będzie w oparciu o prowadzoną od 1 stycznia 2007 roku w Dziale Spraw
Osobowych, ewidencję urlopów wypoczynkowych oraz pisma podpisanego przez
kierownika jednostki organizacyjnej, informującego o ewentualnej liczbie dni zaległego
urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanego do 31 grudnia 2007 roku.
§6
1. Ewentualny, zaległy urlop wypoczynkowy winien zostać wykorzystany najpóźniej do końca
pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.
2. Plany urlopów wypoczynkowych sporządza się wg. wzoru opracowanego przez Dział Spraw
Osobowych.
§7
Za realizację niniejszych postanowień odpowiedzialni są dziekani wydziałów
oraz dyrektorzy/kierownicy jednostek poza i międzywydziałowych.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2008 roku.
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