
WNIOSEK O URLOP DZIEKAŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

przepisy, wypełnianie wniosku, 
niezbędne dokumenty 



 

 
 
 
 

• student może ubiegać się o urlop dziekański bezpośrednio po 
zaistnieniu jego przyczyny. 

• niedopuszczalne jest udzielenie urlopu dziekańskiego za 
okres miniony bądź w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej, 
chyba że przyczyna uzasadniająca udzielenie urlopu powstała 
wcześniej 

• urlop dziekański jest udzielany w wymiarze semestralnym 

REGULAMIN STUDIÓW 
§ 32 



 

 
 
 

• student może otrzymać urlop dziekański dwa razy w ramach toku 
studiów, w maksymalnym wymiarze czterech semestrów 

• w szczególnie uzasadnionym przypadku dziekan na wniosek 
studenta może przyznać urlop dziekański dodatkowo jeszcze tylko 
jeden raz, pod warunkiem, że przyznany urlop nie przekroczy wymiaru 
czterech semestrów 

Co to dla Ciebie oznacza? 

jeśli skorzystałeś już dwa razy z urlopu dziekańskiego w łącznym wymiarze 
mniejszym niż 4 semestry, a Twój stan zdrowia niestety się nie polepszył, 
to możesz wnioskować do dziekana o udzielenie urlopu jeszcze JEDEN RAZ ! 

REGULAMIN STUDIÓW 
§ 32 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urlop dziekański przysługuje studentowi 
(również pierwszego roku studiów), który nie 
może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych: 

 

• z powodu trudności wynikających ze stanu 
zdrowia lub niepełnosprawności 

• studentce w ciąży i studentowi będącemu 
rodzicem (również w przypadku, gdy 
wykorzystali już pełny wymiar tego urlopu) 

• w szczególnych przypadkach losowych np.: 
opieka nad chorym członkiem rodziny, 
konieczność podjęcia pracy zarobkowej z 
powodu nagłej utraty środków do życia… 

 

 
KOMU PRZYSŁUGUJE URLOP 

DZIEKAŃSKI? 



 
 
 
 
 
 

 

• ubiegaj się o urlop bezpośrednio po 
zaistnieniu okoliczności uprawniających Cię 
do otrzymania go 

• wypełnij wniosek, dołącz wymagane 
dokumenty (patrz dalej) 

• wydrukuj, podpisz i dostarcz do 
sekretariatu, który obsługuje tok Twoich 
studiów albo wyślij go za pośrednictwem 
Poczty Polskiej 

 
Studenci części wydziałów mają możliwość  

wypełnienia i przesłania wniosku w USOSweb 
https://www.usosweb.uj.edu.pl/ 

 

 

 

KIEDY I DO KOGO ZŁOŻYĆ 
WNIOSEK? 

https://www.usosweb.uj.edu.pl/
https://www.usosweb.uj.edu.pl/


 

Nie musisz sam pisać wniosku - możesz 
skorzystać z gotowego wzoru dostępnego 
tutaj: 

wniosek o udzielenie urlopu dziekańskiego 

GDZIE ZNAJDZIESZ WZÓR 
WNIOSKU? 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/142938834/wniosek_urlop.dziekanski.22IX_osob.niepelnospr.docx/bd3e4df7-747a-4086-a238-738a78a17c63


 
 
 
 
 

§ 34 Regulaminu studiów 
 

• możesz wnioskować do dziekana o 
udzielenie zgody na udział w zajęciach i 
zaliczanie przedmiotów na określonych 
przez niego warunkach 

 

PAMIĘTAJ: 

• jeśli wnioskowałeś o urlop z powodów 
zdrowotnych uniemożliwiających 
udział w zajęciach (lub z powodu ciąży) 
warunkiem udzielenia zgody dziekana 
jest przedstawienie zaświadczenia 
lekarskiego o braku przeciwwskazań do 
udziału w zajęciach i do przystępowania do 

 egzaminów i zaliczeń. 

 
 
 
 
 
 
 

zdecydujesz, że w 
trakcie urlopu chcesz 
brać udział w zajęciach 
i zaliczać choćby część 

przedmiotów? 

 
CO ZROBIĆ JEŚLI… 



niepełnosprawności! 

 
 
 
 

 

• wypełnij dokładnie wniosek o udzielenie 
urlopu dziekańskiego wpisując nazwy 
przedmiotów które chcesz zaliczać 

 

• PAMIĘTAJ: 
Studenci z niepełnosprawnością mogą 
ubiegać się o dostosowanie sposobu 
organizacji i właściwej realizacji procesu 
dydaktycznego, w tym warunków 
odbywania studiów do rodzaju 

W tym celu skontaktuj się z 
pracownikami Działu ds. Osób 
Niepełnosprawnych (DON) 

Zasady adaptacji procesu dydaktycznego 

 
 
 
 
 
 
 

zdecydujesz, że w 
trakcie urlopu chcesz 
brać udział w zajęciach 
i zaliczać choćby część 

przedmiotów? 

 
CO ZROBIĆ JEŚLI… 

https://don.uj.edu.pl/dla-studentow/adaptacje-procesu-studiowania/zasady-adaptacji


 
 
 
 
 
 
 
 

• Może się zdarzyć tak, że nie będziesz miał 
możliwości dopełnienia wszystkich 
formalności w trudnym dla Ciebie czasie… 

 

 nagłe pogorszenie stanu zdrowia, 

 wypadek losowy, 

 pobyt w szpitalu 

wcale nie muszą dodatkowo skomplikować 
Twoich studiów, ponieważ w uzasadnionych 
przypadkach, jeśli przyczyna powstała 
wcześniej, możesz złożyć wniosek o urlop za 
okres miniony! 

 
CZY WIESZ, ŻE… 



 
 
 
 
 

przede wszystkim… 
 

• złóż wniosek o udzielenie urlopu 
dziekańskiego! 

 
 

jeśli wnioskujesz o urlop z powodów 
zdrowotnych… 

• dołącz zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające stan Twojego zdrowia 

jeśli ubiegasz się o dostosowanie procesu 
kształcenia i badań naukowych… 
• skontaktuj się z DON - tam uzyskasz 

szczegółowe informacje również na temat 
wymaganych dokumentów 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ponieważ decyzja o udzieleniu urlopu 
dziekańskiego nie jest decyzją administracyjną, 
to organ ją wydający nie ma obowiązku 
przesłania jej za pośrednictwem Poczty Polskiej 

 

Dlatego… 
 

• składając wniosek dopytaj w 
sekretariacie/dziekanacie obsługującym 
tok Twoich studiów o sposób w jaki 
zostaniesz poinformowany o rozstrzygnięciu 

JAK DOWIESZ SIĘ O 
ROZSTRZYGNIĘCIU? 



 
 

Jeśli otrzymałeś zgodę na urlop dziekański: 

• pamiętaj, że zachowujesz prawa studenta i 
przysługuje Ci np. prolongata ważności 
legitymacji studenckiej 

• pamiętaj, że jeśli wnioskowałeś o możliwość 
uczestniczenia w zajęciach oraz zaliczania 
przedmiotów to obowiązuje Cię złożenie 
deklaracji przedmiotowej, uczestnictwo w 
zajęciach i uzyskanie pozytywnego wyniku z 
egzaminów i/lub zaliczeń 

 

Jeśli nie otrzymałeś zgody na urlop 
dziekański: 

• zapytaj o powód 
• możesz złożyć do Rektora zastrzeżenia do 

decyzji Dziekana 

• masz na to 14 dni od dnia odbioru 
rozstrzygnięcia 

• skorzystaj z gotowego wzoru zastrzeżenia 

 
SKUTKI ROZSTRZYGNIĘCIA 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/142938834/wzor_zastrzezenie_on.docx/f3395d25-f066-49df-81fc-df0ce4791854


 
 
 
 
 

PAMIĘTAJ! 

• złóż wniosek o wpis po urlopie dziekańskim 
 

• musisz to zrobić przed rozpoczęciem 
zajęć w danym semestrze w przeciwnym 
razie, zostaniesz skreślony z listy 
studentów z powodu niepodjęcia 
studiów!!! 

 

• Jeśli przebywałeś na urlopie dziekańskim z 
powodów zdrowotnych uniemożliwiających 
uczestnictwo w zajęciach (lub z powodu 
ciąży) MUSISZ przedstawić dziekanowi 
zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do kontynuowania 
studiów. 

WAŻNE!!! 

§ 33 Regulaminu studiów 

Niezgłoszenie przez studenta podjęcia 
studiów po powrocie z urlopu od 
zajęć przed rozpoczęciem zajęć w 
danym semestrze stanowi podstawę 
do stwierdzenia niepodjęcia studiów 
… co skutkuje 
studentów! 

skreśleniem z listy 

CO ZROBIĆ ABY PODJĄĆ 
STUDIA PO POWROCIE Z 
URLOPU DZIEKAŃSKIEGO 

https://studiuje.uj.edu.pl/documents/139368252/145789372/wniosek_wpis.po.urlopie.docx/fdb28f86-db51-4c4c-92f0-a3e9d3becc95
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