Zarządzenie nr 14/2012
z dnia 5 marca 2012 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wymiaru oraz zasad
udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom bibliotecznym oraz informacji
naukowej, zatrudnionym na stanowisku: kustosza bibliotecznego, starszego
bibliotekarza i starszego dokumentalisty.
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z wnioskiem Przewodniczącej Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”, stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich,
orzecznictwem sądowym oraz wystąpieniem Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z dnia 21 lutego 2012 r., zarządzam, co
następuje:
§1
Mianowanym pracownikom bibliotecznym, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn.
zm.) w części dotyczącej stosunku pracy, tj. przed dniem 1 września 2006 r. byli zatrudnieni
na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty
na podstawie mianowania, i którym na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 12 września
1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) przysługiwało prawo do
urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku, od dnia 1 stycznia
2012 r. przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku.
§2
Postanowienia § 1 dotyczą również osób zatrudnionych na stanowisku kustosza
bibliotecznego na podstawie umowy o pracę, które po dniu 1 września 2006 r. rozwiązały, na
swój wniosek, stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania, w związku z awansem na
stanowisko kustosza.
§3
Wymiar urlopu wypoczynkowego na lata 2008-2011 pracowników wymienionych w § 1 i 2
zwiększa się o 10 dni za każdy rok kalendarzowy.
§4
Ze względu na rozmiar urlopów zaległych, zaleca się ich wykorzystywanie zwłaszcza
w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, w sposób niezakłócający bieżącego
funkcjonowania bibliotek. Urlopy zaległe winny być wykorzystane nie później niż do końca
2013 roku.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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