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Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wy˝szego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie
sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypo-
czynkowy oraz ekwiwalentu pieni´˝nego za okres nie-
wykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli
akademickich (Dz. U. Nr 203, poz. 1499) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Wynagrodzenie za jeden dzieƒ urlopu wy-
poczynkowego w cz´Êci ustalonej na pod-
stawie sk∏adników wynagrodzenia okreÊ-
lonych w stawkach miesi´cznych w sta∏ej
wysokoÊci, o których mowa w § 2, oblicza
si´, dzielàc sum´ tych sk∏adników przys∏u-
gujàcych w miesiàcu wykorzystywania
urlopu przez liczb´ dni kalendarzowych te-
go miesiàca. Tak obliczone wynagrodzenie

za jeden dzieƒ urlopu wypoczynkowego
mno˝y si´ przez liczb´ dni kalendarzowych
przypadajàcych w trakcie urlopu wypo-
czynkowego.

2. Wynagrodzenie za jeden dzieƒ urlopu wy-
poczynkowego w cz´Êci ustalonej na pod-
stawie zmiennych sk∏adników wynagro-
dzenia oblicza si´, dzielàc podstaw´ wy-
miaru, ustalonà zgodnie z § 3 i 4, przez
251 dni. Je˝eli nauczyciel akademicki jest
zatrudniony krócej ni˝ dwanaÊcie miesi´-
cy, podstaw´ wymiaru dzieli si´ przez licz-
b´ dni roboczych przypadajàcych w okre-
sie jego zatrudnienia. Tak obliczone wyna-
grodzenie za jeden dzieƒ urlopu wypo-
czynkowego mno˝y si´ przez liczb´ dni te-
go urlopu.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy na-
uczyciela akademickiego stanowi sum´ wy-
nagrodzenia w cz´Êci ustalonej na podstawie
sk∏adników wynagrodzenia okreÊlonych
w stawkach miesi´cznych w sta∏ej wysoko-
Êci, obliczonego zgodnie z przepisem § 5
ust. 1, oraz wynagrodzenia w cz´Êci ustalo-
nej na podstawie zmiennych sk∏adników wy-
nagrodzenia, obliczonego zgodnie z przepi-
sem § 5 ust. 2.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego: B. Kudrycka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WY˚SZEGO1)

z dnia 4 marca 2009 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
oraz ekwiwalentu pieni´˝nego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego

nauczycieli akademickich

———————
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego kieruje dzia∏em

administracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy˝sze-
go (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2007 r. Nr 80, poz. 542,
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.


