
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Decyzja nr 40 /2021 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 9 lutego 2021 r.    

 

w sprawie dni wolnych od pracy 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.  U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), mając na 

uwadze możliwość zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w dniach wolnych od zajęć 

dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej, ustala się, co następuje: 

 

§ 1 

Dni: 4 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r., 12 listopada 2021 r., 24 grudnia 2021 r., 27 grudnia 

2021 r., 28 grudnia 2021 r., 29 grudnia 2021 r., 30 grudnia 2021 r., 31 grudnia 2021 r.  

i 7 stycznia 2022 r., ustanawia się dniami wolnymi od pracy dla wszystkich pracowników 

Politechniki Warszawskiej, z wyjątkiem: 

1) pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu; 

2) pracowników ochrony mienia; 

3) pracowników dozoru technicznego. 

§ 2 

1. Odpracowaniu podlegają kolejno: 

1) 4 czerwca 2021 r. w dniu 26 czerwca 2021 r., 

2) 12 listopada 2021 r. w dniu 6 listopada 2021 r., 

3) 27 grudnia 2021 r. w dniu 11 grudnia 2021 r. 

- chyba że odpowiednio kanclerz, kierownik podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki 

organizacyjnej określi inny termin odpracowania w bieżącym okresie rozliczeniowym. 

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą pracowników, o których mowa w § 1 pkt 1-3. 

§ 3 

1. Dni: 28 grudnia 2021 r., 29 grudnia 2021 r., 30 grudnia 2021 r., 31 grudnia 2021 r.  

są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy. 

2. Dni: 4 maja 2021 r., 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 r. stanowią dni wolne od pracy  

za święta przypadające odpowiednio 1 maja 2021 r., 25 grudnia 2021 r. i 1 stycznia 2022 r. 

3. Pracownikom, o których mowa w § 1 pkt 1-3 wykonującym pracę w dniach: 4 maja  

2021 r., 4 czerwca 2021 r., 12 listopada 2021 r., 24 grudnia 2021 r., 27 grudnia 2021 r.,  

28 grudnia 2021 r., 29 grudnia 2021 r., 30 grudnia 2021 r., 31 grudnia 2021 r.  

i 7 stycznia 2022 r. kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych wyznaczą inne dni 

wolne od pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym. 

§ 4 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                            REKTOR  

 

                                                                                            prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 


