
 

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego
 

Informacje ogólne

 

Urlop bezpłatny

Urlop  bezpłatny  jest  zwolnieniem pracownika od  świadczenia  pracy,  bez  prawa do  wynagrodzenia i 

innych  świadczeń  związanych  z  pracą.  Udzielenie  tego  rodzaju  urlopu  nie  powoduje  rozwiązania 

stosunku pracy, lecz prowadzi do zawieszenia na ściśle określony czas realizacji zawartej umowy o pracę.

 

GP RADZI

W czasie  urlopu bezpłatnego sytuacja  pracownika  jest  nieco  inna  niż  w czasie  wykonywania  pracy. 

Najważniejsze skutki udzielenia urlopu dla pracownika to: 

 zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, 

 zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego o okres udzielonego urlopu bezpłatnego, chyba 

że urlop został udzielony na okres krótszy niż miesiąc, 

 nieotrzymywanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, 

 niewliczanie okresu urlopu do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. takie, 

jak okres wypowiedzenia, wymiar urlopu wypoczynkowego). 

 

, 2009-02-19
saved from url=(0022)http://internet.e-mail

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:DocumentProperties>
  <o:Author>pwickowski</o:Author>
  <o:LastAuthor>pwickowski</o:LastAuthor>
  <o:Revision>2</o:Revision>
  <o:TotalTime>2</o:TotalTime>
  <o:Created>2007-03-28T15:09:00Z</o:Created>
  <o:LastSaved>2007-03-28T15:09:00Z</o:LastSaved>
  <o:Pages>3</o:Pages>
  <o:Words>483</o:Words>
  <o:Characters>2756</o:Characters>
  <o:Lines>22</o:Lines>
  <o:Paragraphs>5</o:Paragraphs>
  <o:CharactersWithSpaces>3384</o:CharactersWithSpaces>
  <o:Version>9.2812</o:Version>
 </o:DocumentProperties>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <w:WordDocument>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
 </w:WordDocument>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>
</xml><![endif]-->

, 2009-02-19
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->



Decyduje pracodawca

Pracownik może być zainteresowany skorzystaniem z urlopu bezpłatnego z różnych przyczyn. O tym, czy 

pójdzie  na  taki  urlop,  decyduje  jednak pracodawca.  Może więc  zarówno przychylić  się  do  wniosku 

pracownika,  jak i  go odrzucić.  Jeżeli  pracodawca nie  zgodzi  się  na udzielenie  pracownikowi  urlopu 

bezpłatnego, nie można przymusić go do zmiany decyzji nawet na drodze sądowej.

 

Jak napisać wniosek
 

Przy ubieganiu się przez pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego konieczny jest pisemny wniosek. 

Przepisy nie określają bliżej, co wniosek powinien zawierać, ani nie wymagają, by pracownik w sposób 

szczególny go uzasadniał.

Na  wstępie  można  powołać  się  na  art.  174  §  1  Kodeksu  pracy,  mówiący  o  prawie  pracownika  do 

ubiegania się o urlop bezpłatny.

 

Ważne uzasadnienie

W związku z tym, że udzielenie urlopu bezpłatnego zależy wyłącznie od uznania pracodawcy, w interesie 

pracownika będzie właściwe uzasadnienie wniosku. Wskazanie przyczyn, z powodu których pracownik 

ubiega się o urlop bezpłatny, może mieć bowiem decydujący wpływ na decyzję pracodawcy.

 

GP RADZI

Pracownik  może  wnioskować  o  udzielenie  urlopu  z  różnych  powodów,  które  na  ogół  wiążą  się  z 

zaistniałą sytuacją życiową lub perspektywą realizacji planów zawodowych lub naukowych, których nie 



można  pogodzić  z  zatrudnieniem.  Pracownik,  mając  na  uwadze,  że  to  pracodawca  zadecyduje  o 

udzieleniu urlopu, musi wskazać te przyczyny w sposób przekonujący. Przykładowo, może to dotyczyć:

 konieczności wyjazdu za granicę w celu nauki języka, przeprowadzenia jakichś badań naukowych, 

zdobycia dodatkowych kwalifikacji, 

 możliwości podjęcia za granicą czasowej pracy, 

 potrzeby wyjazdu za granicę w celach zdrowotnych, 

 szczególnych sytuacji życiowych, np. potrzeby opieki nad chorym członkiem rodziny, 

 podjęcia okresowo innej działalności, której nie można pogodzić z zatrudnieniem. 

 

We wniosku należy określić przewidywaną długość urlopu. W sytuacji dłuższego niż 3 miesiące, strony 

mogą zastrzec dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 

PODSTAWA PRAWNA

 Art.  174  ustawy z  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy  (Dz.U.  z  1998  r.  Nr 21,  poz.  94  z 

późn.zm.). 

 Rozporządzenie ministra pracy i  polityki socjalnej  z  28 maja 1996 r.  w sprawie zakresu 

prowadzenia  przez  pracodawców  dokumentacji  w  sprawach  związanych  ze  stosunkiem 

pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn.zm.). 

 

Danuta Klucz
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