
Projekt 04.11.2008 

 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
 

 

z dnia ………… 2008 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia  
za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego  

za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich 
 
 

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r.  

w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu 

pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich 

(Dz. U. Nr 203, poz. 1499) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 5. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na 

podstawie zmiennych składników wynagrodzenia oblicza się, dzieląc podstawę wymiaru, 

ustaloną zgodnie z § 3 i 4, przez 251 dni. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień 
urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę wykorzystanych dni urlopu 

wypoczynkowego. Jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż dwanaście 

miesięcy, podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę dni roboczych przypadających  

w okresie jego zatrudnienia.”; 

 

2) skreśla się § 6; 

 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 7. Ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego ustala 

się dzieląc sumę stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, do których nauczyciel 

akademicki nabył prawa w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc,  

w którym wypłacony będzie ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, przez 

251 dni, a następnie mnożąc tak obliczoną wielkość przez liczbę dni niewykorzystanego 

urlopu wypoczynkowego. Jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż 
dwanaście miesięcy, podstawę ustalenia ekwiwalentu pieniężnego stanowi okres jego 

zatrudnienia.”. 

 

                                                
1)

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz.1596). 

 
2)

 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711,  

Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658 i z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238  

i 1240 oraz Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416. 
 



§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

                  MINISTER  

                             NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 



UZASADNIENIE 
 
 

Celem projektowanej nowelizacji jest zapewnienie spójności rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 203,  

poz. 1499) z art. 153 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,  

poz. 1365, z późn. zm.). Szereg uczelni sygnalizowało problemy związane z obliczaniem 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla niektórych pracowników, w szczególności tych, 

którym przysługują zmienne składniki wynagrodzenia. W określonych okolicznościach 

skutkować to mogło naliczeniem wynagrodzenia należnego za urlop wypoczynkowy  

w wysokości mniejszej niż za czas wykonywania pracy. Przedmiotowa nowelizacja usuwa  

tę niespójność. 
 

Projektowane rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza 

zmianę w rozporządzeniu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania 

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich. 

 

Nowe brzmienie § 5 polegające na uchyleniu ust. 1, którego treść doskonale wyraża 

dotychczasowy § 2 przedmiotowego rozporządzenia i nie ma potrzeby określania 

dodatkowych zasad wyliczania należnego wynagrodzenia za jeden dzień urlopu 

wypoczynkowego ze stałych składników wynagrodzenia. Zmiana ta ma na celu ułatwienie 

obliczania wynagrodzenia za urlop nauczycieli akademickich poprzez wprowadzenie zasady, 

że bez względu na to czy w danym miesiącu nauczyciel akademicki korzysta z urlopu czy 

wykonuje obowiązki służbowe otrzymuje wynagrodzenie w stałych składnikach 

wynagrodzenia w takiej samej wysokości. W praktyce zmiana tego przepisu spowoduje 

większą przejrzystość w obliczaniu wynagrodzenia. Nie będzie konieczne odrębne rozliczanie 

poszczególnych dni wykorzystanego urlopu. W dokumentach finansowych i kadrowych 

danego nauczyciela akademickiego konieczne będzie jedynie wskazanie liczby 

wykorzystanych w tym okresie dni urlopu.  

 

Skreślenie § 6 jest skutkiem zmian dokonanych w § 5, który dotychczas rozdzielał zasady 

wyliczania należnego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze stałych składników 

wynagrodzenia i ze zmiennych składników wynagrodzenia. Obecne brzmienie § 5 powoduje, 

iż nie trzeba dokonywać działań wynikających z dotychczasowego § 6. Zmiana ta ma na celu 

maksymalne uproszczenie sposobu naliczania wynagrodzenia za urlop, które składa się tylko 

ze stałych i zmiennych składników, a sposób obliczania tych części wynagrodzenia został 

określony w § 2 i § 5 przedmiotowego rozporządzenia.  

Należy podkreślić, iż stosując dotychczasowe zapisy § 6 niniejszego rozporządzenia 

wyliczając wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycielowi akademickiemu, 

który zarabia 6000 zł miesięcznie i korzystał z urlopu wypoczynkowego przez cały miesiąc 

(30 dni kalendarzowych, 20 dni roboczych) należałoby wysokość miesięcznego 

wynagrodzenia podzielić przez 30 dni a następnie pomnożyć przez 20 dni roboczych urlopu 

wypoczynkowego. Tak wyliczone wynagrodzenie wyniosłoby 4000 zł zamiast 6000 zł, które 

nauczycielowi akademickiemu należne byłoby gdyby w tym czasie pracował. Regulacja ta 

jest zatem sprzeczna z zapisami art. 153 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 



Nadanie nowego brzmienia § 7 zmierza do uśrednienia stałych i zmiennych składników 

wynagrodzenia branych pod uwagę przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego poprzez 

rozliczanie ich w stosunku do liczby 251 dni (wskazanej również w § 5). Ma to na celu 

dostosowanie zasad obliczania ekwiwalentu do specyfiki wynagrodzeń nauczycieli 

akademickich, których szczególnie zmienne składniki są wypłacane częstokroć  
w nieregularnych odstępach czasu. 

 

Mając na uwadze powyższe, projektowana regulacja ma charakter głównie porządkujący  

i korygujący dotychczasowe przepisy i nie pogarsza sytuacji prawnej adresatów, zawartych  

w niej norm prawnych, tj. pracowników uczelni. 

 

 

OPINIA O ZGODNOŚCI PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA  
Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Zgodnie z opinią Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej (pismo 

Min.TN/2661/2007/DP/jf) projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii 

Europejskiej.



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny 
Projektowane rozporządzenie oddziałuje na sytuację prawną i ekonomiczną pracowników 

uczelni publicznych. 

 

2. Konsultacje społeczne 
I. Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do zaopiniowania następującym partnerom 

społecznym: 

1) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, 

2) NSZZ „Solidarność”, 

3) Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” 

4) Forum Związków Zawodowych, 

5) Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

6) Konfederacji Pracodawców Polskich, 

7) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, 

8) Związkowi Rzemiosła Polskiego, 

9) Business Centre Club. 

 

II. Ponadto projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji z: 

1) Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, 

2) Państwową Komisją Akredytacyjną, 
3) Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 

4) Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, 

5) Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 

6) Parlamentem Studentów RP, 

7) Krajową Reprezentacja Doktorantów, 

8) Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, 

9) Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych. 

 

III. Projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie 

z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego.  

 

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych w tym budżet 
państwa  i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu 

państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  

 

4. Wpływ projektowanej regulacji na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rynek pracy. 
 
5. Wpływ projektowanej regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw 
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki oraz sytuację 
przedsiębiorstw. 
 
6. Wpływ projektowanej regulacji na sytuację i rozwój regionalny 
Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na rozwój regionalny.  


