
 

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego
 

Uwagi ogólne

 

Charakter zwolnienia 

Oprócz urlopu wypoczynkowego, pracownik może korzystać z celowych zwolnień od pracy,  które w 

języku potocznym określa się mianem urlopów okolicznościowych. Jedną z przesłanek uzasadniających 

zwolnienie z pracy są powody osobiste pracownika. Trzeba jednak wyjaśnić, że nie każda  sytuacja o 

takim charakterze będzie obligowała pracodawcę do udzielenia zwolnienia od pracy i usprawiedliwienia 

absencji  pracownika.  Chodzi  tu  bowiem  tylko  o  takie  sytuacje,  które  zostały  wyraźnie  określone 

przepisami prawa.

Z tego typu zwolnień pracownik korzysta bez uszczerbku dla pobieranego wynagrodzenia. Inaczej jest 

natomiast, gdy zwolnienie wiąże się, np. z pełnioną funkcją społeczną lub obywatelską. Poza pewnymi 

wyjątkami, pracodawca nie jest wówczas obciążony obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia za czas, jaki 

pracownik poświęca tym funkcjom.

 

WAŻNE

Za czas zwolnień z powodu osobistych lub rodzinnych wydarzeń pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia.
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Wymiar zwolnień

Przepisy prawa pracy określają, na ile dni i z jakich osobistych powodów pracodawca jest obowiązany 

zwolnić pracownika od wykonywania pracy. Okoliczności, których zaistnienie uprawnia pracownika do 

płatnego zwolnienia od pracy, to:

 ślub pracownika lub urodzenie się jego dziecka albo zgon i pogrzeb małżonka pracownika lub 

jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy – w takim przypadku przysługuje zwolnienie w 

wymiarze 2 dni, 

 ślub dziecka pracownika albo zgon i pogrzeb jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, 

a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką – 

wówczas przysługuje zwolnienie w wymiarze 1 dnia. 

Zasadniczo  wykorzystanie  zwolnienia  okolicznościowego  powinno  nastąpić  w  czasie  bezpośrednio 

związanym  z  wydarzeniem,  które  uzasadnia  jego  udzielenie,  np.  ślubem  pracownika,  narodzinami 

dziecka czy zgonem członka rodziny. Podstawę udzielenia takiego zwolnienia stanowi bowiem nie tylko 

związek przyczynowy, ale i związek czasowy z danym wydarzeniem.

 

PRZYKŁAD

Pracownik zwrócił się do pracodawcy o udzielenie zwolnienia w związku z własnym ślubem. Wydarzenie 

to miało jednak miejsce dwa tygodnie wcześniej,  kiedy pracownik korzystał  z kilkudniowego urlopu 

wypoczynkowego. Nie ulega wątpliwości,  że w razie  ślubu przysługuje pracownikowi zwolnienie od 

pracy  w wymiarze  dwóch  dni.  Jego  wykorzystanie  powinno  jednak  nastąpić  w  czasie  bezpośrednio 

związanym  z  tym  wydarzeniem.  Wprawdzie  pracodawca  ma  obowiązek  udzielić  go  w  terminie 

wskazanym przez pracownika, ale z uwagi na cel zwolnienia, w zasadzie powinien on pokrywać się z 

datą tego zdarzenia lub przypadać w dniach poprzedzających dzień ślubu lub następujących po tej dacie.

 



Wymogi formalne

 

Forma i treść wniosku 

Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego powinien być sformułowany na piśmie. Przepisy nie 

wypowiadają się co do jego treści,  ale nie ulega wątpliwości,  że należy w nim wskazać okoliczność 

uzasadniającą udzielenie urlopu, np. ślub własny, zgon bliskiej osoby, narodziny dziecka.

Z  uwagi  na  celowy  charakter  tych  zwolnień  należy  udokumentować  określone  zdarzenie  poprzez 

dołączenie do wniosku, np. odpisu aktu urodzenia lub zgonu. Pracownik nie ma zaś potrzeby uzasadniać 

swojego  wniosku,  gdyż  zwolnienia  te  przysługują  mu  z  mocy  prawa,  jeśli  wystąpią  określone 

okoliczności. Gdyby jednak pracownik chciał skorzystać z takiego zwolnienia w terminie wcześniejszym 

lub późniejszym niż data wydarzenia, na które powołuje się we wniosku, to wówczas w jego interesie jest 

przekonanie pracodawcy, że jego wniosek jest uzasadniony.

 

Nieuwzględnienie wniosku

Celem  zwolnień  okolicznościowych  jest  umożliwienie  pracownikowi  uczestniczenia  w  ważnych  dla 

niego wydarzeniach osobistych lub rodzinnych albo załatwienia związanych z nimi spraw. Dlatego też 

pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu okolicznościowego wówczas, gdy cel ten ma być przez 

pracownika realizowany.

Poza tym należy pamiętać, że zwolnienie od pracy, jaka sama nazwa wskazuje, może być udzielone tylko 

na dni, w których pracownik powinien pracować. Nie dotyczy to zatem okresu, w którym pracownik nie 

świadczy pracy, np. przebywa na urlopie bezpłatnym, wypoczynkowym lub innym zwolnieniu od pracy.

 

PRZYKŁAD



Pracownik  przebywa  na  trzytygodniowym urlopie  wypoczynkowym.  W tym czasie  urodziło  mu  się 

dziecko. W opisanej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku udzielenia dwóch dni zwolnienia z powodu 

narodzin dziecka. Pracownik nie świadczy bowiem pracy, lecz przebywa na urlopie wypoczynkowym. 

Zwolnienie  okolicznościowe  nie  stanowi  natomiast  przesłanki  uzasadniającej  przerwanie  urlopu 

wypoczynkowego.  Tylko  bowiem  z  powodów  wymienionych  w  kodeksie  pracy  pracodawca  jest 

zobowiązany części urlopu niewykorzystanego udzielić w terminie późniejszym.

 

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 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 dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu 

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 

(Dz.U. nr 60, poz. 281). 

 

Danuta Klucz
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