Zarządzenie nr 36
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sprawie udzielania w 2020 r. zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Na podstawie § 46 ust.1 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w związku z art. 168
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( t.j. z 2019 poz. 1040 z późn.zm.) zarządza się co
następuje:

§1
1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. udzielam zaległych urlopów wypoczynkowych niżej
wymienionym grupom pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie :
1) pracownicy inżynieryjno-techniczni i naukowo-techniczni
2) pracownicy administracji
3) pracownicy obsługi, z wyłączeniem pracowników gospodarczych zatrudnionych
przy obsłudze zwierząt oraz pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia
Uczelni.
2. Dział Kadr i Płac wystawi kartę urlopową każdemu pracownikowi zatrudnionemu w
grupach, o których mowa w ust. 1, określając wymiar urlopu należny pracownikowi
zgodnie z ewidencja prowadzoną w tym Dziale.
3. W przypadku jeżeli w tej samej jednostce liczba pracowników korzystających z zaległych
urlopów może zakłócić ciągłość działania jednostki,

kierownik jednostki może

wnioskować o przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu przez niektórych pracowników.
Termin rozpoczęcia przesuniętego urlopu nie może być późniejszy niż 27 kwietnia 2020 r.
Wniosek wymaga akceptacji przez:
1) prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni – w przypadku pracowników
inżynieryjno-technicznych i naukowo-technicznych
2) kanclerza – w przypadku pracowników administracji i obsługi.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z konieczności zachowania
terminowości realizacji zadań Uczelni, kierownik jednostki
przesunięcie

zaległego urlopu

może wnioskować o

pracownika na termin inny niż określony w ust. 3.

Wniosek wymaga akceptacji odpowiednio przez prorektora ds. organizacji i rozwoju
uczelni lub kanclerza.
§2
1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. udzielam zaległych urlopów nauczycielom akademickim,
którzy w okresie realizacji kształcenia wyłącznie w formie zdalnej nie prowadzą zajęć.
2. Dziekani wydziałów do dnia 16 kwietnia 2020 r. sporządzą wykaz nauczycieli
akademickich, o których mowa w ust. 1.
3. Na podstawie wykaz sporządzonego przez dziekanów Dział Kadr i Płac wystawi
kartę urlopową każdemu nauczycielowi akademickiemu, o którym mowa w ust. 1, na
okres

do 3 maja 2020 r. (z możliwością wydłużenia tego okresu w przypadku

przedłużenia przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego okresu zdalnego
kształcenia) i w wymiarze nie większym niż wymiar urlopu należny pracownikowi
zgodnie z ewidencją prowadzoną w tym Dziale.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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