
UCHWAŁA NR 60/2012
Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie: trybu udzielania nauczycielom akademickim urlopu wypoczynkowego

Na podstawie art. 133 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. póz. 572 z późn. zm.) i § 85
pkt 1 Statutu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, uchwala się
co następuje:

§1

1. Nauczycielom akademickimi zwanym dalej nauczycielami, zatrudnionym na
podstawie mianowania lub umowy o pracę udziela się urlopów w trybie
określonym niniejszą uchwałą.

2. Nauczycielom akademickim będącym żołnierzami zawodowymi przysługują
urlopy wypoczynkowe w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

§2

Nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni
roboczych w ciągu roku kalendarzowego, w tym 4 dni na żądanie, których udziela się
w trybie art.1672 Kodeksu pracy.

§3

Nauczyciel jest zobowiązany do corocznego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
zgodnie z planem urlopów. Zabrania się kumulowania urlopów z lat ubiegłych.

§4

1. Plan urlopów nauczycieli sporządza się z podziałem na wydziały
i pozostałe jednostki dydaktyczne, badawcze lub szkoleniowe.

2. Nauczyciele składają propozycję do planu urlopów, z uwzględnieniem
następujących zasad:
1) urlop może być planowany w całości wymiaru lub w częściach, z których

przynajmniej jedna część nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych;
2) w planie urlopów nie uwzględnia się urlopu udzielanego na żądanie.
Wzór wniosku do planu urlopów określa załącznik nr 1.
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3. Kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych i innych wyodrębnionych
jednostek organizacyjnych zatrudniających nauczycieli zobowiązani są do
sporządzenia zbiorczej propozycji planu urlopów, obejmującej wszystkich
nauczycieli oraz przekazania jej do komórki organizacyjnej właściwej
ds. personalnych, w terminie do 30 listopada każdego roku.
Wzór zbiorczego zestawienia określa załącznik nr 2.

4. Kierownicy jednostek przy ustalaniu zbiorczej propozycji planów urlopów
zobowiązani są uwzględnić wnioski nauczycieli oraz konieczność zapewnienia
działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej danej jednostki
organizacyjnej.

5. Po zatwierdzeniu planu urlopów przez rektora, komórka organizacyjna właściwa
ds. personalnych sporządza wyciągi z planu urlopów dla kierowników jednostek
organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani zapoznać podległych
nauczycieli z zatwierdzonym planem urlopów. Każdy z nauczycieli obowiązkowo
podpisuje wyciąg z planu urlopów.

§5

1. Nauczyciele są zobowiązani do corocznego wykorzystywania urlopów w terminie
przewidzianym w zatwierdzonym planie urlopów bez składania wniosków
urlopowych.

2. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić wyłącznie przed terminem ujętym
w planie urlopów, na wniosek nauczyciela umotywowany ważnymi przyczynami.
Wzór wniosku określa załącznik nr 3.

3. Wnioski o przesunięcie urlopu po zaakceptowaniu przez kierowników jednostek
organizacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 1, nauczyciele akademiccy przekazują
do komórki organizacyjnej właściwej ds. personalnych.

4. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić także z powodu szczególnych potrzeb
pracodawcy, jeżeli nieobecność nauczyciela spowodowałaby poważne zakłócenie
pracy jednostki organizacyjnej. Wniosek o przesunięcie terminu urlopu
nauczyciela w tym trybie składa kierownik jednostki organizacyjnej do rektora.
Po zaakceptowaniu wniosku przez rektora, komórka właściwa ds. personalnych
dokonuje stosownych zmian w planie urlopu.

5. Termin urlopu zaplanowanego, a nie rozpoczętego w skutek choroby lub innej
usprawiedliwionej nieobecności bezpośrednio poprzedzającej urlop, ulega
przesunięciu o liczbę dni usprawiedliwionej nieobecności. W tym przypadku
urlopu udziela się począwszy od pierwszego dnia po zakończeniu tej
nieobecności. Informację o powyższym do kierownika jednostki organizacyjnej
zatrudniającej nauczyciela, przekazuje komórka organizacyjna właściwa
ds. personalnych.

6. Urlopu niewykorzystanego w terminie zaplanowanym z powodu choroby lub innej
usprawiedliwionej nieobecności należy udzielić w terminie uzgodnionym
z nauczycielem, do końca danego roku kalendarzowego, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 30 września następnego roku
kalendarzowego.

7. Udzielenie urlopu następuje poprzez umieszczenie informacji o korzystaniu
z urlopu przez nauczyciela w rozkazie dziennym rektora. Informacje w rozkazie
dziennym umieszcza komórka organizacyjna właściwa ds. personalnych
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na podstawie planu urlopów po uwzględnieniu ewentualnych zatwierdzonych
wnioskowe przesunięcie urlopu.

§6

Prorektorzy i dziekani wnioski w sprawach ujętych w niniejszej uchwale składają
do rektora - komendanta.

§7

Rektor może zobowiązać nauczyciela, będącego w okresie wypowiedzenia stosunku
pracy, do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Podstawą
rozpoczęcia urlopu w okresie wypowiedzenia jest karta urlopowa.
Wzór karty urlopowej określa załącznik nr 4.

§8

Kierownik komórki organizacyjnej właściwej ds. personalnych zobowiązany jest do:
1) sporządzenia planu urlopów nauczycieli akademickich AMW i przedstawienia

do zatwierdzenia przez rektora w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku;
2) zwrócenia kierownikowi jednostki wniosków, o których mowa w niniejszej

uchwale, niekompletnych lub wadliwie opracowanych, z żądaniem
niezwłocznego naniesienia poprawek;

3) ewidencjonowania urlopów w sposób umożliwiający ich prawidłowe
rozliczenie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2013 r.

REKTOR- KOMENDANTA
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

PRZEWODNICZĄCY SENATU

kontradmirardr inż. Czesław DYRCZ
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 60/2012
Senatu Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 30 listopada 2012 r.

(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Gdynia, dnia 20.... r.

REKTOR - KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

w miejscu

WNIOSEK

Dotyczy: udzielenia urlopu wypoczynkowego i dodatkowego urlopu wypoczynkowego
w 20... r.

Panie Admirale, proszę o wyrażenie zgody na udzielenie mi urlopów w 20.... r.

w następujących terminach:

Rodzaj urlopu

Urlop

w roku
Urlop

wypoczynkowy

Dodatkowy urlop

Ilość dni Od dnia Do dnia

(podpis składającego wniosek)

dotyczy tylko osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 60/2012
Senatu Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 30 listopada 2012 r.

(nazwa komórki organizacyjnej)
Gdynia, dnia 20 r.

REKTOR-KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

w miejscu

Panie Admirale, przedstawiam wnioski podległych mi nauczycieli

akademickich i dotyczące planowanych terminów wykorzystania urlopów

wypoczynkowych za 20 r.

Proszę o wyrażenie zgody na udzielenie urlopów w proponowanych terminach.

Lp- Nazwisko i imię Liczba dni
urlopu*

Planowany termin
wykorzystania urlopu
wypoczynkowego
od.... do ...

(pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

* w planie urlopów ujmuje się wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący danemu
pracownikowi pomniejszony o 4 dni, z uwagi na prawo pracownika do skorzystania z tzw. urlopu na
żądanie w terminie przez niego wskazanym - podstawa prawna: art. 163 i 167 2 Kodeksu Pracy;
prawo pracownika do urlopu na żądanie nie pozbawia go możliwości wykorzystania urlopu
jednorazowo w całości, w przysługującym wymiarze.
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 60/2012
Senatu Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 30 listopada 2012 r.

(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
Gdynia, dnia 20.... r.

KIEROWNIK JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

w miejscu

WNIOSEK

Dotyczy: zmiany terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego za 20... r.

Proszę o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykorzystania urlopu
wypoczynkowego za 20.... r.
Urlop planowany był w następujących terminach:

Rodzaj urlopu l Ilość dni l Od dnia Do dnia
Urlop wypoczynkowy

Urlop dodatkowy

Ze względu na

(podać przyczynę(y) zmiany terminu urlopów)

proszę o wyrażenie zgody na wykorzystanie urlopu /części urlopu w następujących
terminach:

Rodzaj urlopu Ilość dni Od dnia Do dnia
Urlop wypoczynkowy

Urlop dodatkowy

Zmiana terminu urlopu nie będzie kolidowała z prowadzonymi zajęciami oraz innymi
zadaniami służbowymi.

(podpis składającego wniosek)
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Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 60/2012
Senatu Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 30 listopada 2012 r.

Gdynia, dnia

Pan/Pani

KARTA URLOPOWA

W związku z wypowiedzeniem złożonym w dniu udzielam

Panu/Pani urlopu wypoczynkowego za rok w wymiarze dni

roboczych od dnia do dnia i zobowiązuję

do wykorzystania tego urlopu.

(data i podpis pracownika) (podpis pracodawcy)
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