
Zarządzenie Nr 05/2017
 

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 

z dnia 28 lutego 2017r. 
 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Elblągu 

 

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy                      

(Dz. U. 2016. 1666 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W  Regulaminie pracy  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Nr 17/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej               

w Elblągu z dnia 17 maja 2012r., wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 5 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: 

„17a. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres 

odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu 

rodzicielskiego. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownik może złożyć nie 

później niż 21 dni po porodzie.” 

 

2) § 5 ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„20. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu 

wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko 

koczy 6 rok życia.” 

 

3) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin 

albo 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym 

roku kalendarzowym zwolnienia, decyduje pracownik w pierwszym wniosku                               

o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.” 

 

4) dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a 

1. Wzory wniosków o urlop oraz zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14 dla 

nauczycieli akademickich stanowią załączniki nr 5 – 8 do regulaminu. 

2. Wzory wniosków o urlop oraz zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14 dla 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowią załączniki nr 9 – 13 

do regulaminu. 

3. Wzory wniosków o urlop oraz zwolnienie od pracy na dziecko do lat 14 dla 

pracowników pionu Rektora stanowią załączniki nr 14 – 18 do regulaminu.” 

 

 



§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2017r. 

 

 

 

Rektor 

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk 


