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Zarządzenie nr 47/2015 

Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego  
z dnia 27.04.2015r. 

 

w sprawie płatnych urlopów naukowych udzielanym pracownikom naukowo-
dydaktycznym  Uniwersytetu Rzeszowskiego 

 

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005                                 

(Dz.U. 2012 poz. 572 z późn. zm.) oraz par. 77 Statutu UR określam następujące zasady udzielania 

płatnych urlopów naukowych: 

§1. 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni (adiunkci i profesorowie zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy na pełnym etacie) mogą ubiegać się o płatny urlop naukowy w wymiarze nie 

przekraczającym jednego roku na prowadzenie badań poza uczelnią. O urlop nie może ubiegać się 

pracownik posiadający dodatkowe zatrudnienie (na pełnym etacie) lub prowadzący działalność 

gospodarczą.     

 §2. 

Urlop można otrzymać nie częściej niż raz na siedem lat, przy czym pierwszy raz nie wcześniej niż po 

siedmiu  latach zatrudnienia w Uniwersytecie Rzeszowskim. Do tego okresu nie wlicza się czasu 

zatrudnienia na etacie naukowym. 

§3. 

1. Liczba udzielanych urlopów jest ograniczona. W danym roku akademickim może ona 

dotyczyć nie więcej niż 1 osoby na wydziałach małych (zatrudniających  do 50 pracowników 

naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych), 2 osób na wydziałach średnich 

(zatrudniających od 51 do 100 osób)  i 3 osób na wydziałach dużych (zatrudniających powyżej 

100 osób). W przypadku dodatniego wyniku finansowego w jednostce może być ona 

zwiększona o jedną osobę. 

2. Dopuszcza się możliwość  udzielenia urlopów naukowych w wymiarze  jednego semestru.                  

W takim przypadku liczba osób korzystających z urlopu  w danym roku akademickim ulega 

proporcjonalnemu zwiększeniu. 

3. Decyzja o krótszych okresach urlopów naukowych należy do kierownika jednostki. 



§4. 

Pracownik składa stosowny wniosek do Rektora UR, z załączonym harmonogramem zadań 

planowanych do wykonania. Wniosek musi uzyskać pozytywną opinię bezpośredniego przełożonego, 

kierownika jednostki podstawowej i jej rady. Rektor po zapoznaniu się z wnioskiem wydaje decyzje                

o przyznaniu lub odmowie przyznania urlopu.  

      §5. 

Urlopu udziela się w następujących, uzasadnionych przypadkach: 

1. Kierowania zewnętrznym grantem badawczym, wymagającym pracy poza uczelnią.  

2. Realizacji tematu badawczego związanego z przygotowaniem dorobku naukowego do 

postępowania  habilitacyjnego lub profesorskiego, który nie może być wykonany                                 

w Uniwersytecie Rzeszowskim.  

3. Pobytu naukowego w krajowej lub zagranicznej jednostce naukowej. 

4. W innych, szczególnie uzasadnionych interesem Uczelni, przypadkach. 

§6. 

Pracownik powracający z urlopu jest zobowiązany do złożenia na ręce Rektora pisemnego 

sprawozdania z osiągniętych efektów naukowych zaplanowanych we wniosku. 

§7. 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 01.05.2015r  

§8. 

Wykonanie Zarządzenia nadzoruje Rektor/Prorektor wg kompetencji. 
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