
Zarządzenie Nr R-24/2004 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z  dnia 5 lipca 2004  roku 
zmieniające Zarządzenie Nr R-9/2001 

Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

 
w sprawie urlopów wypoczynkowych pracowników Politechniki Lubelskiej. 
 
 
 W   związku   ze   zmianą   art. 108   ust. 1  ustawy   z   dnia   12   września    
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z późn. zmianami) na 
podstawie uchwały Senatu  z dnia 30 listopada 2000 r., w związku ze zmianą 
wprowadzoną uchwałą Senatu w dniu 24  kwietnia 2003 r., zarządzam co 
następuje: 
 

§ 1. 
 

1. W § 1 pkt. 1 Zarządzenia Nr R-9/2001 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Rektora 
Politechniki Lubelskiej skreśla się zapis w dotychczasowym brzmieniu :  
 „1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje urlop wypoczynkowy  

wymiarze 6 tygodni w ciągu roku tj. 42 dni kalendarzowych. 
Przysługujący urlop wypoczynkowy nauczyciel akademicki powinien 
wykorzystać w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych”  
i wprowadza się następującą treść: 

             „Nauczycielowi akademickiemu przysługuje urlop wypoczynkowy    
w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku. 

     Przysługujący urlop wypoczynkowy nauczyciel akademicki powinien    
wykorzystać w czasie wolnym dla nauczycieli od zajęć 
dydaktycznych tj. w przerwie semestralnej i w miesiącach 
wakacyjnych (lipcu, sierpniu, wrześniu)”.  

 
2. Po wprowadzeniu powyższej zmiany zapis pkt. 1 § 1 brzmi : 

 „§ 1. 1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje urlop wypoczynkowy    
w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku. 

               Przysługujący urlop wypoczynkowy nauczyciel akademicki 
powinien    wykorzystać w czasie wolnym dla nauczycieli od 
zajęć dydaktycznych tj. w przerwie semestralnej i w miesiącach 
wakacyjnych (lipcu, sierpniu, wrześniu)”.  
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§ 2. 
 

 Pozostałe postanowienia  Zarządzenia Nr R-9/2001 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie  urlopów wypoczynkowych 
pracowników Politechniki Lubelskiej nie ulegają zmianie. 
 

§ 3. 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 

        R e k t o r 
 
               

 Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
 
 
 

 
 



Tekst jednolity Zarządzenia  
Nr R-9/2001 Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
po wprowadzonych zmianach Zarządzeniem Nr R-24/2004 

Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 lipca 2004 r. 
 
 
 

Zarządzenie Nr R-9/2001 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z  dnia  27  kwietnia  2001  roku 
 

 
w sprawie urlopów wypoczynkowych pracowników Politechniki Lubelskiej. 
 
 
 Na  podstawie art. 49  ust. 2  i  art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12.09.1990 r. 
o  szkolnictwie  wyższym (Dz.U. Nr  65 poz. 385  z  późn.  zmianami),  zgodnie 
z uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 30 listopada 2000 r. 
i 24 kwietnia 2003 r. w oparciu o postanowienia Kodeksu Pracy ustalam, co 
następuje: 
 
I. Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim 
 

§ 1. 
1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje urlop wypoczynkowy  

w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku. Przysługujący urlop 
wypoczynkowy nauczyciel akademicki powinien wykorzystać w czasie 
wolnym dla nauczycieli od zajęć dydaktycznych tj. w przerwie semestralnej  
i w miesiącach wakacyjnych (lipcu, sierpniu, wrześniu). 

 
2. Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego nauczyciel akademicki 

uzyskuje w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach 
dydaktycznych, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – z początkiem 
każdego następnego roku kalendarzowego. 

 
3. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uczelni na czas określony, krótszy niż 

10 miesięcy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 
proporcjonalnym do przepracowanego okresu. 

 
4. Roczny plan urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich za–

trudnionych w podstawowych jednostkach Politechniki Lubelskiej jest spo–
rządzany przez dyrektorów instytutów, kierowników katedr. W jednostkach 
międzywydziałowych plan urlopów sporządzają kierownicy tych jednostek. 
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§ 2. 
Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych powiadamiają 

nauczyciela akademickiego o terminie urlopu, nie później niż na miesiąc przed 
jego rozpoczęciem. Nauczyciel akademicki otrzymuje kartę urlopową, którą 
potwierdza własnoręcznym podpisem. 

 
§ 3. 

 Urlop wypoczynkowy nie wykorzystany zgodnie z planem powinien być 
udzielony nauczycielowi akademickiemu najpóźniej do końca pierwszego 
kwartału następnego roku kalendarzowego, przy przyjęciu zasady z § 1 ust. 1. 
 

§ 4. 
 Terminy wykorzystania urlopów przez członków Kierownictwa Uczelni 
ustalane są przez: 
– Rektora dla prorektorów i dziekanów wydziałów, 
– Prorektorów dla kierowników jednostek międzywydziałowych, 
– Dziekanów dla prodziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr. 

 
 

 
II. Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych pracowników nie będących  
      nauczycielami akademickimi 
 

§ 5. 
1. Zgodnie z art. 152 Kodeksu pracy pracownikom Politechniki Lubelskiej nie 

będącym nauczycielami akademickimi przysługuje prawo do corocznego, 
nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. 

 
2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części – jednak jedna 

część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni 
kalendarzowych. 

 
3. Pracownik na 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego 

otrzymuje kartę urlopową, którą  potwierdza własnoręcznym podpisem. 
Kartę urlopową podpisuje kierownik jednostki, w której pracownik pracuje.  

 
4. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopowym należy 

pracownikowi udzielić najpóźniej do końca kwartału następnego roku 
kalendarzowego. 
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III. Postanowienia ogólne 
 
1. Roczny plan urlopów wypoczynkowych sporządzany jest dla pracowników 

zatrudnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych  przez kierow–
ników tych jednostek i komórek. Przy sporządzaniu planu urlopów w danych 
jednostkach i komórkach bierze się pod uwagę wnioski pracowników  
i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy jednostki. Sporządzone  
w ten sposób plany składa się w terminie do dnia 20.05. każdego roku  
w Dziale Spraw Osobowych. 

 
2. Dział Spraw Osobowych uzgadnia ze związkami zawodowymi działającymi 

w uczelni przesłane plany ze wszystkich jednostek i komórek 
organizacyjnych  w terminie do dnia 31.05. każdego roku. 

 
3. Urlop wypoczynkowy winien być wykorzystany zgodnie z planem urlopów. 

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika 
umotywowany ważnymi przyczynami.  

 
4. Zmiany w wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego mogą być dokonywane 

na 7 dni przed rozpoczęciem planowanego terminu urlopu.  
 
5. Na podstawie planu urlopów osoby odpowiedzialne za prowadzenie kartotek 

urlopowych  w poszczególnych komórkach organizacyjnych odnotowują 
wykorzystanie urlopów pracowników, uwzględniając zmiany, o których to 
zmianach zawiadamiają Dział Spraw Osobowych. 

 
6.  Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn 
     usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu: 

–  czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 
     –  odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 
     –  powołania na ćwiczenia wojskowe albo przeszkolenie wojskowe na czas  
         do 3 miesięcy, 
     –  urlopu macierzyńskiego 
     pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. 
 

  7. Wzór karty urlopowej stanowi Zał. Nr 1 do zarządzenia. 
 

  8. W razie przewidywanego ustania stosunku pracy, przysługujący urlop 
wypoczynkowy należy wykorzystać do dnia zakończenia pracy  
w Politechnice Lubelskiej.  

 
 



4 
 

 
§ 6. 

 
Do spraw nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpo-

wiednie przepisy Kodeksu pracy. 
 

§ 7. 
 

 Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostek i komórek 
organizacyjnych do przestrzegania zasad związanych z bieżącym 
wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych. 
 

§ 8. 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

  R e k t o r 
 
 
            Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zał. Nr 1 
 

Lublin, dnia .......................200.. r. 
....................................................................... 
                 Jednostka organizacyjna 
 

Karta urlopowa 
 
 

Pan(i) ................................................................... korzysta z urlopu wypoczynkowego 

od dnia ................................................ do dnia ......................................................... włącznie 

zgodnie z planem urlopu. 

            
            ..................................................... 
                Data i podpis kierownika 
 
Otrzymałem(łam) 
................................................. 

Data i podpis pracownika 

 
 
 
 
 

Zał. Nr 1 
 

Lublin, dnia .......................200.. r. 
....................................................................... 
                 Jednostka organizacyjna 
 

Karta urlopowa 
 
 

Pan(i) ................................................................... korzysta z urlopu wypoczynkowego 

od dnia ................................................ do dnia ......................................................... włącznie 

zgodnie z planem urlopu. 

 

       ...................................................... 
                Data i podpis kierownika 
 
Otrzymałem(łam) 
................................................. 

Data i podpis pracownika 


