
 

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego
 

Uwagi ogólne

 

Termin wykorzystania urlopu

Zasadniczo urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystywany zgodnie z przyjętym planem (lub w 

terminach uzgodnionych z pracodawcą, jeśli plany urlopów w zakładzie nie obowiązują). Zdarzają się 

jednak  sytuacje,  w  których  niemożliwe  staje  się  skorzystanie  z  urlopu  w  zaplanowanym  terminie. 

Przyczyny takich sytuacji mogą być niezależne od woli stron i wiązać się z zaistnieniem określonych 

zdarzeń. Niemożność rozpoczęcia urlopu w uzgodnionym terminie mogą uzasadniać szczególne potrzeby 

pracodawcy. Wykorzystaniem  urlopu w innym terminie, z ważnych przyczyn, zainteresowany może być 

także  sam pracownik. W takiej sytuacji musi on wystąpić do pracodawcy ze stosownym wnioskiem.

 

WAŻNE

Pracownik, gdy ma ważne powody, ma prawo wnioskować o przesunięcie planowanego terminu 

urlopu, ale na wykorzystanie go w terminie późniejszym  zgodę musi wyrazić pracodawca.

 

Wymogi formalne

 

Treść wniosku
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Kodeks  pracy  nie  określa  treści  wniosku  pracownika  o  przesunięcie  urlopu.  Stwierdza  jedynie,  że 

pracownik  ma  prawo  wystąpić  do  pracodawcy  o  przesunięcie  planowanego  urlopu  na  inny  termin. 

Wydaje  się  jednak  uzasadnione,  aby  pracownik  wskazał  we  wniosku  pierwotny  termin  urlopu. 

Zaoszczędzi to bowiem czasu pracodawcy, który nie będzie musiał poszukiwać tej informacji w planie 

urlopu. Jeżeli pracownik wnioskuje o przesunięcie urlopu, znając późniejszy termin, w którym chciałby 

wykorzystać urlop, powinien  podać go we wniosku. Wniosek  powinien też  zawierać uzasadnienie.

 

Uzasadnienie wniosku

Przesunięcie urlopu pracownik musi umotywować ważnymi przyczynami. Kodeks pracy nie wyjaśnia, o 

jakie ważne przyczyny chodzi i nie wskazuje nawet przykładowo, w jakich sytuacjach pracownik może 

wnioskować o  przesunięcie  urlopu na  inny termin.  Z  reguły są  to  przyczyny dotyczące  pracownika, 

związane z jego sytuacją rodzinną lub osobistą (np. konieczność opieki nad dzieckiem po wyczerpaniu 

okresu  pobierania  zasiłku  chorobowego,  potrzeba  opieki  nad chorym dzieckiem,  szczególna  sytuacja 

uniemożliwiająca wyjazd na wypoczynek).

 

WAŻNE

Ważne powody po stronie pracownika uprawniają go do wnioskowania o przesunięcie urlopu, ale nie 
obligują pracodawcy do wyrażenia zgody  na zmianę terminu wypoczynku.

 

PRZYKŁAD

Pracownik zaplanował urlop w  sierpniu. Okazało się jednak, że w maju  zachorowała poważnie jego 

żona. Pracownik opiekował się chorą żoną od momentu jej powrotu ze szpitala po odbytej operacji. Z 

uwagi na potrzebę dalszej opieki i wyczerpanie zasiłku opiekuńczego, chciałby on wykorzystać urlop w 

lipcu,  a  nie  jak  pierwotnie  planował  w sierpniu.  Pracownik  może  w takiej  sytuacji  wnioskować  do 

pracodawcy o przesunięcie urlopu na  wcześniejszy  termin. O tym jednak, czy będzie mógł udać się na 



niego w  lipcu, ostatecznie zadecyduje pracodawca.

 

Przesunięcie urlopu bez wniosku

Przesunięcie  terminu  urlopu  jest  także  dopuszczalne  z  powodu  szczególnych  potrzeb  pracodawcy. 

Kodeks  pracy  dopuszcza  taką  sytuację,  jeżeli  nieobecność  pracownika  spowodowałaby  poważne 

zakłócenia toku pracy. W takim przypadku na ogół inicjatorem zmiany terminu urlopu jest pracodawca, 

choć  nie  można  wykluczyć,  że  sam  pracownik  dostrzeże  potrzebę  przełożenia  urlopu  z  powodu 

szczególnej sytuacji w zakładzie.

Trzecia z sytuacji, w której następuje przesunięcie planowanego urlopu, nie wymaga akceptacji żadnej ze 

stron i jest skutkiem zaistnienia zdarzenia, które powoduje obligatoryjne przesunięcie urlopu na termin 

późniejszy.  Chodzi  tu  o  niemożność  rozpoczęcia  urlopu  w  ustalonym  terminie  z  przyczyn 

usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

 czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 

 odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 

 powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy, 

 urlopu macierzyńskiego. 

 

WAŻNE

Gdy przeszkodą w rozpoczęciu urlopu jest usprawiedliwiona nieobecność w pracy, pracodawca jest 
obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy. Termin nowego urlopu powinien zostać uzgodniony 
między pracodawca i pracownikiem. Zmiana terminu rozpoczęcia urlopu powoduje konieczność 
uzgodnienia z pracownikiem. Oznacza to, że pracownik, który zachorował przed pójściem na planowany 
urlop, nie może bez uzgodnienia z pracodawcą skorzystać z niego bezpośrednio po chorobie.

 



PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.). 

 

Danuta Klucz
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