
BSP.021.17.2022 

Zarządzenie Nr 121/22 

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 13 grudnia 2022 roku 

 

zmieniające Regulamin pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku  

 

Na podstawie art. 676 § 4 oraz art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 

poz. 1510 ze zm.), art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tj. Dz. U. z 2022 poz. 574 ze zm.)  oraz § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego Państwowej 

Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

zarządza się, co następuje: 

W Regulaminie pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku stanowiącym 

załącznik do zarządzenia nr 148/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we 

Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 15 grudnia 

2020 roku, zmienionym zarządzeniem nr 125/21 Rektora Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z 

dnia 15 grudnia 2021 roku oraz zarządzeniem nr 94/22 Rektora Państwowej Akademii Nauk 

Stosowanych we Włocławku z dnia 9 września 2022 roku, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) ilekroć w Regulaminie pracy jest nazwa „Państwowa Uczelnia Zawodowa we 

Włocławku” zamienia się ją na „Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we 

Włocławku” 

2) w§ 3 skreśla się ustępy 4 i 5; 

3) w § 6 ust. 3  otrzymuje brzmienie: „3. Wzór zakresu obowiązków nauczyciela 

akademickiego określa załącznik nr 1 do regulaminu, który może być modyfikowany.” 

4) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Roczne pensum prorektora, dziekanów i 

kierowników zakładów oraz kierowników studiów określa Statut.”; 

5) w  § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wzór zakresu obowiązków nauczyciela 

wychowania przedszkolnego określa załącznik nr 2 do regulaminu, który może być 

modyfikowany.”; 

6) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wzór zakresu obowiązków pracownika 

niebędącego nauczycielem akademickim określa załącznik nr 3 do regulaminu, który 

może być modyfikowany.”; 



7) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu: 

„§ 18a 

1. Czas pracy pracownika z ustalonym stopniem niepełnosprawności zaliczonym do 

znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 

godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 

2. Bezpośredni przełożony ustala zakres zadań realizowanych przez pracownika 

posiadającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności dostosowany do 

czasu pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Nauczyciel akademicki posiadający znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności realizuje pensum dydaktyczne określone w Regulaminie pracy dla 

stanowiska, na którym jest zatrudniony. W przypadku zatrudnienia na część etatu 

pensum dydaktyczne jest realizowane proporcjonalnie.  

4. Nauczyciel wychowania przedszkolnego posiadający znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności pracuje z dziećmi w grupie w wymiarze 6 godzin dziennie zgodnie 

z Regulaminem pracy.  W przypadku zatrudnienia na część etatu praca w grupie z 

dziećmi jest  realizowana proporcjonalnie. 

5. Pracownik posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności może 

zaproponować, jakich zmian w pracy oczekuje w związku ze swoją 

niepełnosprawnością. Zmiany mogą w szczególności dotyczyć: organizacji pracy, 

rozkładu czasu pracy, dostosowania stanowiska pracy, zmiany sposobu wykonywania 

zadań. Propozycje pracownika podlegają zaopiniowaniu przez: bezpośredniego 

przełożonego, specjalistę ds. bhp i Pełnomocnika ds. Dostępności i Studentów z 

Niepełnosprawnościami.  

6. Pracodawca w miarę możliwości będzie starał się uwzględnić propozycje pracownika, 

o których mowa w ust. 5, o ile ich realizacja będzie możliwa (organizacyjnie, 

finansowo, prawnie) i nie będzie zakłócać normalnego toku pracy. 

7. Pozostałe uprawnienia pracownika posiadającego znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności określają przepisy powszechnie obowiązujące.”; 

 

8) w § 58 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: „Decyzję w sprawie urlopu bezpłatnego 

podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.” ; 

9) Załączniki nr 6 otrzymuje brzmienie: 



” Załącznik nr 6 do Regulaminu pracy PANS we Włocławku 

Szczegółowe przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich  

§ 1. 

1. Nauczyciel akademicki powinien wykorzystać cały urlop wypoczynkowy w roku, w 

którym nabył do niego prawo; 

2. Nauczyciel akademicki powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy za dany rok 

kalendarzowy w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, przy czym nie później niż do 

15 września danego roku kalendarzowego.   

3. Nauczyciel akademicki może wykorzystać urlop wypoczynkowy w terminie innym niż 

określony w ust. 2, pod warunkiem że nie będzie to kolidowało z prowadzonymi przez 

niego zajęciami oraz innymi obowiązkami zawodowymi, jednakże tylko po uzyskaniu 

wcześniej zgody bezpośredniego przełożonego.  

4. Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony i wykorzystany zgodnie z planem 

urlopów wypoczynkowych; 

5. Urlopu wypoczynkowego udziela się na dni, które są dniami roboczymi tj. od 

poniedziałku do piątku.  

§ 2. 

Plan urlopów zatwierdza i urlopu wypoczynkowego udziela: 

1) dziekan – nauczycielom akademickim zatrudnionym na danym wydziale; 

2) prorektor – nauczycielom akademickim zatrudnionym w studium lub jednostce 

ogólnouczelnianej; 

3) Rektor – nauczycielom akademickim pełniącym funkcje: prorektora lub dziekana. 

§ 3. 

1. Nauczyciel akademicki rozpisuje w planie urlopów cały przysługujący w danym roku 

kalendarzowym urlop wypoczynkowy, w tym urlop wypoczynkowy zaległy.  

2. Plan urlopów wypoczynkowych sporządza się w terminie do dnia 31 marca. 

3. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów dla danej jednostki 

organizacyjnej. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki uchyla się od złożenia planu urlopu lub 

rozpisania urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze przysługującym w danym 

roku, to bezpośredni przełożony udziela urlopu wypoczynkowego w terminie od dnia 

10 lipca w wymiarze co najmniej 32 dni. Biuro ds. pracowniczych informuje 

nauczyciela akademickiego o terminie wyznaczonego urlopu wypoczynkowego za 

pomocą służbowej poczty elektronicznej. 

5. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zgodnie z zatwierdzonym planem urlopów nie 

wymaga złożenia dodatkowych wniosków urlopowych, z wyjątkiem przypadku 

ubiegania się przez nauczyciela akademickiego świadczenia z Uczelnianego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych.  



§ 4. 

1. Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 

proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach: 

1) zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego; 

2) ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego; 

3) podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.  

2. Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do 

urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia. 

 

§ 5. 

1. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie 

z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (w szczególności wskutek 

choroby, urlopu macierzyńskiego) należy udzielić urlopu w terminie późniejszym.  

2. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z innych powodów niż wymienione w 

ust. 1 może nastąpić na wniosek pracownika i za zgodą przełożonego wymienionego w 

§ 2 z innych ważnych, uzasadnionych przyczyn. § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

3. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić także z powodu 

szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby 

poważne zakłócenia toku pracy, w szczególności, gdy pracownik nie wywiązał się ze 

swoich obowiązków służbowych. 

§ 6. 

1. Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów 

(zaległego) bezpośredni przełożony udziela do końca września następnego roku 

kalendarzowego. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel akademicki  uchyla się od złożenia oświadczenia co do 

terminu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego bezpośredni przełożony 

sam wyznacza termin wykorzystania urlopu. § 3 ust. 4 zdanie drugie stosuje się 

odpowiednio. 

 

10) Załącznik nr 7 do Regulaminu pracy otrzymuje brzmienie:  

„Załącznik nr 7 do Regulaminu pracy PANS we Włocławku 

Szczegółowe przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych pracowników niebędących 

nauczycielami akademickimi  

§1. 

1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim, zwany dalej: „pracownikiem”, 

powinien wykorzystać cały urlop wypoczynkowy w roku, w którym nabył do niego 

prawo. 



2. Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni zgodnie 

z przepisami Kodeksu pracy.  

3. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym 

podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w 

wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego po przepracowaniu roku.  

4. Pracownik, który rozpoczyna lub kończy zatrudnienie w Uczelni w trakcie roku 

kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym 

do okresu zatrudnienia.  

6. Urlopu wypoczynkowego udziela się na dni, które są dniami roboczymi pracownika.   

 

§2. 

Plan urlopów zatwierdza i urlopu wypoczynkowego udziela Rektor lub osoba przez niego 

upoważniona. 

§3. 

1. Pracownik rozpisuje w planie urlopów cały przysługujący w danym roku 

kalendarzowym urlop wypoczynkowy, w tym urlop wypoczynkowy zaległy.  

2. Plan urlopów wypoczynkowych sporządza się w terminie do dnia 31 marca. 

3. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów dla danej jednostki 

organizacyjnej. 

4. Urlop wypoczynkowy jest udzielany przez rektora lub osobę przez niego upoważnioną 

po uzyskaniu opinii bezpośredniego przełożonego, w taki sposób, aby zapewnić 

normalny tok pracy.  

5. Udzielenie urlopu wypoczynkowego następuje na wniosek pracownika złożony z 

przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą urlopu.  

6. Pracownik jest uprawniony do rozpoczęcia urlopu po uzyskaniu akceptacji swojego 

wniosku.  

7. Wnioski o urlop wypoczynkowy są składane i rozpatrywane za pomocą służbowych 

skrzynek poczty elektronicznej.  

§4. 

1. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie 

z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (w szczególności wskutek 

choroby, urlopu macierzyńskiego) należy udzielić urlopu w terminie późniejszym.  

2. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego z innych powodów niż wymienione w 

ust. 1 może nastąpić na wniosek pracownika i za zgodą przełożonego z innych ważnych, 

uzasadnionych przyczyn. 

3. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić także z powodu 

szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby 

poważne zakłócenia toku pracy. 

 



§5. 

Pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie w terminie prze siebie wskazanym, 

w wymiarze do 4 dni w roku kalendarzowym. Pracownik składa wniosek o udzielenie urlopu 

na żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu.  

 

§6.  

 

1. Zaległy urlop wypoczynkowy pracownik wykorzystuje w terminie do dnia 30. 

września. 

2. Jeżeli pracownik uchyla się od wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, 

Rektor lub osoba przez niego upoważniona może udzielić urlopu wypoczynkowego bez 

wniosku Pracownika.” 

 

 

11) Załącznik nr 7 do Regulaminu pracy otrzymuje brzmienie:  

„Załącznik nr 8 do Regulaminu pracy PANS we Włocławku 

 

Szczegółowy tryb ubiegania się o urlop naukowy 

§1. 

1. W przypadku ubiegania się przez nauczyciela akademickiego posiadającego co 

najmniej stopień doktora, o płatny urlop w celu przeprowadzenia badań naukowych, 

pracownik zobowiązany jest : 

1) sporządzić wniosek; 

2) przedstawić wniosek bezpośredniemu przełożonemu w celu uzyskania opinii; 

opinia musi składać się z dwóch części zawierających: 

a) w pierwszej części – ocenę proponowanych badań naukowych, 

b) w drugiej części – jednoznaczne stwierdzenie, czy w przypadku udzielenia 

urlopu naukowego możliwa jest prawidłowa realizacja zadań dydaktycznych  

i organizacyjnych w danej jednostce.  

2. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez:  

1) dziekana  - w celu przygotowania opinii potwierdzającej, że w przypadku udzielenia 

urlopu będą właściwie uregulowane sprawy związane z realizacją zadań, 

dydaktycznych i organizacyjnych w danej jednostce; 

2) pełnomocnika do spraw działalności naukowej, który wydaje opinię w tej sprawie. 

Dokonując tej analizy pełnomocnik do spraw działalności naukowej w 

szczególności bierze pod uwagę: 

a) zawarty we wniosku harmonogram planowanych badań naukowych pod kątem 

propozycji badań naukowych oraz przedstawionej koncepcji pracy naukowej; 

b) stan zaawansowania pracy naukowej, której dotyczy wniosek; 

c) informacje o uzyskanym grancie naukowym, stypendium itp., które będą 

wykorzystywane do sfinansowania badań albo wynagrodzenia wnioskodawcy, 

albo oświadczenie o ich braku; 



d) proponowane miejsce prowadzenia badań  i instytucje, w których prowadzone 

będą badania; 

e) przewidywane wyniki (rezultaty) proponowanych badań naukowych, na 

przykład publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, 

rozwiązania nadające  

do komercjalizacji. 

3. Wniosek opatrzony stanowiskiem prorektora jest przekazywany Rektorowi, który 

podejmuje decyzję o udzieleniu urlopu albo odmowie jego udzielenia. 

4. Decyzja Rektora jest przekazywana wnioskodawcy za pośrednictwem działu 

właściwego w sprawach kadrowych. 

5. Decyzja o odmowie udzielenia płatnego urlopu naukowego  jest podejmowana przez 

Rektora w szczególności w przypadku: 

1) niespełniania wymagań ustawowych; 

2) negatywnego zaopiniowania wniosku przez bezpośredniego przełożonego, 

dziekana lub pełnomocnika do spraw działalności naukowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o udzieleniu urlopu 

pomimo negatywnej opinii. 

7. W ciągu jednego miesiąca po zakończeniu urlopu naukowego pracownik zobowiązany 

jest do złożenia na ręce pełnomocnika do spraw działalności naukowej sprawozdania z 

przeprowadzonych badań naukowych wraz ze wskazaniem rezultatów tych badań (w 

zakresie nienaruszającym obowiązku poufności wynikającego z odrębnych uregulowań 

oraz nienaruszającym możliwości uzyskania ochrony prawnej wyniku badań).  

 

§2. 

 

1. W przypadku ubiegania się przez pracownika, przygotowującego rozprawę doktorską, 

o płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, pracownik 

zobowiązany jest: 

1) złożyć  wniosek wraz z opinią promotora o stanie zaawansowania rozprawy 

doktorskiej oraz przewidywanym terminie obrony;  

2) przedstawić wniosek bezpośredniemu przełożonemu w celu uzyskania opinii  

czy w przypadku udzielenia urlopu naukowego, możliwa jest prawidłowa realizacja 

zadań badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w danej jednostce. 

2.  Tryb rozpatrywania wniosku odbywa się zgodnie z § 1 ust. 2-7. 

 

§3. 

1. W przypadku ubiegania się przez pracownika o płatny urlop w celu odbycia  

za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w 

konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z 

podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej, pracownik 

zobowiązany jest do: 

1) sporządzenia wniosku, do którego powinny być załączone: 

a) w przypadku kształcenia za granicą - plan szkolenia, 



b) w przypadku stażu naukowego lub dydaktycznego za granicą - plan stażu,  

z uwzględnieniem celu badań lub celu nauczania, programu prowadzonych 

badań lub zajęć oraz oczekiwane korzyści dla uczestnika i Uczelni, 

c) w przypadku uczestnictwa w konferencji za granicą - program konferencji, 

informacja o roli, jaką w niej się spełnia, oczekiwane korzyści dla uczestnika 

oraz Uczelni, 

d) w przypadku uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych - umowa z 

podmiotem zagranicznym, plan i opis prowadzonych badań, ich cel, oczekiwane 

korzyści dla uczestnika oraz Uczelni; 

2) przedstawić wniosek do zaopiniowania : 

a) bezpośredniemu przełożonemu – opinia ta musi zawierać w szczególności 

informację o tym, czy nieobecność wnioskodawcy nie wpłynie negatywnie na 

wykonanie zadań jednostki i funkcji, które wnioskodawca sprawuje w tej 

jednostce, 

b) dziekanowi.  

2. Tryb rozpatrywania wniosku odbywa się zgodnie z § 1 ust. 2-7.” 

 

§3.  

Tekst jednolity Regulaminu pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia:  

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 

dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom za pomocą służbowej poczty 

elektronicznej. 

 

 
Rektor 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  

we Włocławku 

 

dr Robert Musiałkiewicz  

 


