UCHWAŁA Nr 18/2005
Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim UKSW
Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385,
z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 1 lit. z) Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
- uchwala się, co następuje:
§1
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Nauczyciele akademiccy wykorzystują urlopy wypoczynkowe w okresie wolnym od zajęć
dydaktycznych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, urlop
wypoczynkowy lub jego część mogą być udzielone w innym terminie, niż określony w ust. 1, pod
warunkiem zapewnienia obsady dydaktycznej zajęć prowadzonych przez tego nauczyciela. Zgodę na
wykorzystanie urlopu w innym terminie wyraża rektor.
Urlopy są udzielane nauczycielom akademickim zgodnie z planem urlopów ustalonym przez dziekana
dla nauczycieli danego wydziału. Dziekan ustala plan urlopów biorąc pod uwagę terminy określone
w ust. 1 oraz wnioski nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademiccy potwierdzają podpisem termin
urlopu przewidziany w planie urlopów. Plan urlopów wymaga zatwierdzenia przez rektora.
Wzór planu urlopów stanowi załącznik do uchwały.
Dziekan ustala plan urlopów i przedstawia go rektorowi do zatwierdzenia nie później niż do końca lutego
danego roku. Jeden egzemplarz zatwierdzonego planu urlopów dziekan przekazuje do działu Kadr
i Spraw Socjalnych.
Wykorzystanie urlopu w terminie ustalonym w planie urlopów nie wymaga składania żadnych
dodatkowych wniosków przez nauczyciela akademickiego.
Plan urlopów powinien obejmować wykorzystanie w danym roku całego urlopu wypoczynkowego
przysługującego nauczycielowi akademickiemu, w tym urlopu zaległego.
Pracownik jest zobowiązany do poinformowania dziekana, w terminie do 15 stycznia,
o niewykorzystanych urlopach.
Dział Kadr i Spraw Socjalnych jest zobowiązany do poinformowania dziekana, w terminie do 15 stycznia,
o niewykorzystanych urlopach w związku ze zwolnieniami lekarskimi.
Dziekani, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, przekazują Działowi Kadr i Spraw Socjalnych
pisemną informację o urlopach niewykorzystanych przez nauczycieli akademickich w poprzednim roku.
§2
W roku akademickim 2004/2005 terminy z § 1 ust. 4 i 7-9 przesuwa się o jeden miesiąc.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi oraz dziekanom.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

