
 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 
REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ 

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 
z dnia 2 lutego 2022 r. 

w sprawie urlopów wypoczynkowych 
dla nauczycieli akademickich w roku 2022 

 

Działając na podstawie § 36 ust. 6 Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej  

w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Rektora Nr 18/2019, zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Określam dla nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Krzysztofa 

Pendereckiego w Krakowie, jako podstawowy termin przerwy urlopowej w roku 2022, 

okres od dnia 14 lipca 2022 r. do dnia 2 września 2022 r., tj. 36 dni roboczych. 

2. Jako dodatkowy termin przerwy urlopowej w roku 2022 rekomenduję okres od 7 lutego 

2022 r. do dnia 12 lutego 2022 r. lub inne terminy obejmujące dni wolne od zajęć 

dydaktycznych. 

3. Zobowiązuję kierowników jednostek dydaktycznych do opracowania, uzgodnienia  

i zatwierdzenia planów urlopów wypoczynkowych nauczycieli akademickich 

uwzględniających wskazany w ust. 1 termin przerwy urlopowej. 

4. Projekty planów urlopów nauczycieli akademickich, zawierające zestawienia 

przysługujących urlopów wraz z propozycją terminów ich wykorzystania, zostaną 

przygotowane w Dziale Spraw Osobowych i przesłane kierownikom jednostek 

dydaktycznych na służbowe adresy mailowe. Projekty będą uwzględniać podział 

organizacyjny na katedry. 

5. Do dnia 23 lutego 2022 r. kierownicy jednostek dydaktycznych dostarczą do Działu Spraw 

Osobowych zaakceptowane plany urlopów uwzględniające uzgodnienia z pracownikami 

oraz bezpośrednimi przełożonymi pracowników (kierownikami katedr – jeśli dotyczy). 

Wszystkie czynności odbywają się w formie elektronicznej, tj. służbowych wiadomości 

mailowych. 

6. Dokumentem uprawniającym pracownika do rozpoczęcia urlopu jest wniosek urlopowy 

złożony przez pracownika w formie wiadomości mailowej wysłanej do właściwego 

dziekana. Wzór wniosku urlopowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

7. Zatwierdzony wniosek urlopowy dziekan niezwłocznie przekazuje do Działu Spraw 

Osobowych, który przedkłada go do akceptacji rektora. 

8. Zgodnie z terminem ustawowym wynikającym z art. 168 Kodeksu Pracy zaległe urlopy 

wypoczynkowe należy wykorzystać do dnia 30 września 2022 r. 

§ 2 

1. Treść zarządzenia jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii 

Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w zakładce Prawo 

uczelniane/Zarządzenia Rektora/2022. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

 

prof. dr hab. Wojciech Widłak 



 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2022  

z dnia 2 lutego 2022 r. Rektora Akademii Muzycznej  

im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie  

 

 

 

Imię i Nazwisko: ………..……………………………………………………………..  

Jednostka Organizacyjna: …………………………………………………………………………  

 

 

WNIOSEK NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO O URLOP WYPOCZYNKOWY 

 

 

Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego w okresie: od …………..……… do 

…………………………. w ilości dni roboczych …………………………… Jednocześnie 

oświadczam, że wyżej wskazane dni są dla mnie dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych oraz 

że termin urlopu został uzgodniony z bezpośrednim przełożonym. 

 

 

……………………………………………….  

data i podpis nauczyciela akademickiego  

 

 

Wyrażam zgodę na udzielenie urlopu wypoczynkowego we wnioskowanym okresie.  

 

………………………………………     ……………………………..  

podpis dziekana        podpis rektora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


