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Dział drugi. Stosunek pracy

Rozdział II. Umowa o pracę

Oddział 3. Rozwiązanie umowy 
o pracę za wypowiedzeniem

Art. 37. Zwolnienie na poszukiwanie 
pracy

§ 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokona-
nego przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 

§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi: 
1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia, 
2)  3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku 

jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1. 

Spis zagadnień

1. Krąg osób uprawnionych do zwolnienia
2. Wymiar zwolnienia
3. Prawo do wynagrodzenia
4. Udzielanie zwolnienia
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 1. Krąg osób uprawnionych do zwolnienia

Zwolnienie na poszukiwanie pracy jest zwolnieniem celowym. Przysługuje ono tylko 
pracownikowi, który zamierza podjąć kolejne zatrudnienie i tylko wówczas, gdy umowę 
o pracę wypowiedział pracodawca.

Zwolnienie to nie przysługuje natomiast pracownikowi, który nie zamierza szukać kolej-
nej pracy. Nie przysługuje też, gdy umowa nie została wypowiedziana przez pracodawcę, 
ale np.:
 – rozwiązana na mocy porozumienia stron,
 – wypowiedziana przez pracownika,
 –  rozwiązana bez wypowiedzenia – obojętnie przez pracodawcę czy przez pracownika 
(na podstawie art. 52, art. 53 lub art. 55 KP),

 – wygasła na mocy przepisów – m.in. art. 66 KP.

Co do zasady żaden krąg pracowników nie jest wyłączony z uprawnienia do tego zwol-
nienia. Prawo do niego przysługuje zatem także np. pracownikom, którzy mają już 
uprawnienia emerytalno-rentowe. Skorzystanie z emerytury (renty) jest uprawnieniem 
pracownika, a nie obowiązkiem. Taki pracownik również może, po wypowiedzeniu mu 
umowy o pracę, szukać nowego zatrudnienia.

UWAGA!

Przepis nie przewiduje jednak prawa do zwolnienia, jeżeli okres wypowiedzenia jest 
krótszy niż 2-tygodniowy. Dotyczy to np. okresu wypowiedzenia przysługującego 
pracownikowi zatrudnionemu na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego 
pracownika w pracy (zgodnie z art. 331 KP wynosi on 3 dni robocze) oraz okresu wypo-
wiedzenia przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na okres próbny krótszy niż 
3-miesięczny (zgodnie z art. 34 pkt 1 i 2 KP wynosi on 3 dni robocze albo 1 tydzień).

 2. Wymiar zwolnienia

Wymiar zwolnienia jest uzależniony od długości przysługującego pracownikowi okresu 
wypowiedzenia i wynosi: 
1) 2 dni robocze – w okresie 2-tygodniowego i 1-miesięcznego wypowiedzenia, 
2)  3 dni robocze – w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia (także w przypadku jego 

skrócenia na podstawie art. 361 § 1 KP). 

Art. 361 § 1 KP pozwala pracodawcy na skrócenie okresu wypowiedzenia pracownikowi 
uprawnionemu do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli przyczyną wypowiedze-
nia jest ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy albo inne przyczyny niedotyczące 
pracowników.
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Zwolnienie to przysługuje pracownikowi w dniach roboczych. Oznacza to, że prawo do 
2 lub 3 dni pracownik ma niezależnie od wymiaru czasu pracy, ani systemu czasu pracy, 
w jakim jest zatrudniony. W zależności natomiast od liczby godzin do przepracowania 
na dany dzień (w którym pracownik korzysta ze zwolnienia) różny będzie godzinowy 
wymiar tego zwolnienia. 

Zatem 2 lub 3 dni robocze, zależnie od przysługującego pracownikowi okresu wypowie-
dzenia, przysługują pracownikowi:
 – zatrudnionemu zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy,
 –  zatrudnionemu zarówno w podstawowym, zadaniowym, jak i równoważnym systemie 
czasu pracy. 

 3. Prawo do wynagrodzenia

Zwolnienie na poszukiwanie pracy jest zwolnieniem płatnym, tj. za jego czas pracow-
nik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jak wynika z § 5 rozporządzenia MPiPS 
z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, 
dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) przy ustalaniu wynagrodzenia za 
czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują 
zachowanie prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu 
wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości prze-
ciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres nie-
wykonywania pracy.

 4. Udzielanie zwolnienia

Wprawdzie nie wynika to wprost z przepisu, ale należy uznać, że zwolnienia na poszuki-
wanie pracy udziela się pracownikowi na jego wniosek. Dla celów dowodowych wniosek 
ten powinien być złożony w formie pisemnej; jednak wystarczający jest także wniosek 
złożony w innej formie. 

Jako że jest to zwolnienie celowe, przyjmuje się także, że wniosek ten jest dla praco-
dawcy wiążący co do terminu, w jakim pracownik chciałby skorzystać z dni wolnych. 
Wymiar 2- lub 3-dniowy tego zwolnienia może zostać przez pracownika wykorzystany 
jednorazowo lub w częściach – stosownie do jego wniosku.  

Orzeczenia opracowane przez: www.Legalis.pl  
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Dział czwarty. Obowiązki
pracodawcy i pracownika

Rozdział III. Kwalifikacje 
zawodowe pracowników

Art. 1031. Podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych pracownika

§ 1. Przez podnoszenie kwalifi kacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnia-
nie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. 

§ 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifi kacje zawodowe przysługują: 
1) urlop szkoleniowy, 
2)  zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przy-

być na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 

§ 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Spis zagadnień

1. Krąg osób objętych przepisami
2. Co należy uważać za podnoszenie kwalifi kacji zawodowych
3. Uprawnienia obligatoryjne pracowników
4. Prawo do wynagrodzenia
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 1. Krąg osób objętych przepisami

Kodeksowe przepisy dotyczące podnoszenia kwalifi kacji zawodowych przez pracowni-
ków obowiązują od 16.7.2010 r. i mają zastosowanie do pracowników, którzy rozpoczęli 
podnoszenie kwalifi kacji zawodowych w dniu 16.7.2010 r. lub później. Natomiast do 
pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifi kacji zawodowych przed tym dniem, 
stosuje się nadal przepisy uchylonego rozporządzenia MEN oraz MPiPS z 12.10.1993 r. 
w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifi kacji zawodowych i wykształcenia 
ogólnego dorosłych (Dz.U. Nr 103, poz. 472 ze zm.).

Przepisy KP nie dzielą uprawnień pracowników związanych z podnoszeniem kwalifi ka-
cji zawodowych zależnie od formy kształcenia tak jak stare przepisy, które różnicowały 
uprawnienia pracowników zależnie od tego, czy podnosili oni kwalifi kacje w formach 
szkolnych czy pozaszkolnych. Obecnie nie ma to już znaczenia.

Kodeksowe przepisy dotyczące podnoszenia kwalifi kacji nie dotyczą natomiast pracow-
ników, którzy w związku z dokształcaniem się posiadają szczególne uprawnienia na 
podstawie odrębnych przepisów, co dotyczy np. pracowników odbywających aplikację 
legislacyjną, aplikację radcowską oraz pracowników na studiach doktorskich. 

 ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW 

 n  Urlop aplikanta radcowskiego jest szczególnym rodzajem urlopu szkole-
niowego z Kodeksu pracy 

Wyrok Sądu Najwyższego z 18.8.2010 r. (II PK 33/10), Legalis
Uprawnienie pracownika-aplikanta radcowskiego do płatnego urlopu przeznaczonego 
na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego jest szczególnym przykładem realizacji 
prawa każdego pracownika do podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, z którym skorelo-
wany jest obowiązek pracodawcy polegający na ułatwianiu tego pracownikom (art. 17 
KP). Jest to więc szczególny rodzaj urlopu szkoleniowego w rozumieniu przepisów do-
tyczących kwalifi kacji zawodowych.

 2. Co należy uważać za podnoszenie 
 kwalifikacji zawodowych

Z przepisu art. 1031 § 1 KP wynika, że podnoszenie kwalifi kacji zawodowych oznacza 
zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pra-
codawcy albo za jego zgodą. 
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Z art. 102 KP wynika natomiast, że kwalifi kacje zawodowe pracowników wymagane do 
wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku mogą być usta-
lane w przepisach prawa pracy przewidzianych w art. 771–773 KP, tj. m.in. w układach 
zbiorowych pracy i regulaminach wynagradzania. Te przepisy powinny więc wskazywać, 
jakich kwalifi kacji pracodawca oczekuje od pracowników przy wykonywaniu pracy okreś-
lonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 

Przepisy KP dotyczą zatem przede wszystkim podnoszenia kwalifi kacji zawodowych na 
stanowisku pracy aktualnie zajmowanym przez pracownika. Mogą one jednak być sto-
sowane również w przypadku, gdy pracodawca zamierza zaproponować pracownikowi 
inne warunki pracy (np. pracę na innym stanowisku lub w innym dziale) albo np. planuje 
awansować pracownika na wyższe stanowisko po uzupełnieniu przez niego kwalifi kacji 
zawodowych. 

Przepisy KP uznają za podnoszenie kwalifi kacji zawodowych tylko ich podnoszenie z ini-
cjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jednocześnie przepisy te nie defi niują określenia 
„za zgodą pracodawcy”. W związku z tym przyjmuje się, że w tej kwestii należy odwo-
ływać się do przepisów prawa cywilnego. Zgodnie z art. 60 KC (w zw. z art. 300 KP) 
z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności 
prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej 
wolę w sposób dostateczny. W szczególności udzielenie pracownikowi przez pracodawcę 
świadczenia należnego tylko pracownikom podnoszącym kwalifi kacje zawodowe (np. 
urlopu szkoleniowego) lub przyznanie świadczenia fakultatywnego związanego z podno-
szeniem kwalifi kacji zawodowych (np. pokrycie opłat za naukę), może być ocenione, jako 
faktyczne wyrażenie przez pracodawcę zgody na podnoszenie kwalifi kacji zawodowych 
przez pracownika. 

Niemniej jednak w typowych przypadkach zgoda pracodawcy powinna być wyraźna. 
Wyraźny także powinien być brak zgody pracodawcy, jeżeli pracownik się o nią zwróci. 
W interesie pracodawcy leży zatem pisemne poinformowanie pracownika o niewyraże-
niu zgody na podnoszenie przez niego kwalifi kacji zawodowych, jeżeli pracodawca nie 
zamierza jej wyrazić. Milczenie pracodawcy może zostać odebrane przez pracownika jako 
brak zastrzeżeń pracodawcy, a zatem wyrażenie zgody przez pracodawcę na podnosze-
nie przez niego kwalifi kacji zawodowych. Skutkiem tego później pracownik będzie się 
ubiegał o ustawowe (kodeksowe) świadczenia przysługujące w związku z podnoszeniem 
kwalifi kacji zawodowych.

Decyzja pracodawcy w sprawie zgody na podnoszenie kwalifi kacji zawodowych przez 
pracownika powinna, co do zasady, poprzedzać rozpoczęcie przez pracownika podno-
szenia tych kwalifi kacji. Jednak nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca wyraził 
zgodę na podnoszenie kwalifi kacji zawodowych przez pracownika także w sytuacji, gdy 
pracownik dokształcający się we własnym zakresie wystąpił o zgodę pracodawcy na 
podnoszenie kwalifi kacji zawodowych dopiero na pewnym etapie nauki. Po uzyskaniu 
takiej zgody, pracownik może natomiast kontynuować naukę już w ramach podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych – na podstawie przepisów Kodeksu pracy i ze wszystkimi tego 
konsekwencjami, np. z prawem do zwolnień z całości lub części dnia pracy na udział 
w obowiązkowych zajęciach oraz z prawem do urlopu szkoleniowego.

Brak zgody pracodawcy nie oznacza oczywiście, że pracownik nie może się dokształcać, 
ale będzie mógł to robić jedynie w swoim czasie wolnym od pracy i wyłącznie na swój 
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koszt. W związku z tym nie będą mu przysługiwać jakiekolwiek uprawnienia pracownicze 
związane z podnoszeniem kwalifi kacji zawodowych. 

 ROZSTRZYGNIĘCIA SĄDÓW 

 n  Szkolenia służące nabywaniu przez pracowników kwalifikacji zawodo-
wych do wykonywania pracy na stanowiskach pracy wynikających z umów 
o pracę nie są szkoleniami bhp 

Wyrok Sądu Najwyższego z 6.9.2012 r. (II PK 31/12), Legalis
1. Nie można zgodzić się z poglądem, że szkolenia służące nabywaniu przez pracowni-
ków kwalifi kacji zawodowych do wykonywania pracy na stanowiskach uwidocznionych 
w zawartych z nimi umowach o pracę należy potraktować jak szkolenia z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy, które odbywają się na koszt pracodawcy.
2. Brak jest podstaw do żądania przez pracodawcę zwrotu kosztów szkoleń nie tylko 
wtedy, gdy przypisać im charakter szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale 
także wtedy, gdy uznać je za szkolenia podnoszące kwalifi kacje zawodowe, jeżeli umowy 
o zwrot tych kosztów nie zawierały wszystkich istotnych w świetle treści przepisów 
składników, a tym samym były nieważne.

 3. Uprawnienia obligatoryjne pracowników

Kodeks pracy przewiduje 2 obligatoryjne uprawnienia dla pracowników w sytuacji, gdy 
podnoszenie kwalifi kacji zawodowych odbywa się z inicjatywy pracodawcy albo za jego 
zgodą. Są to:
1) urlop szkoleniowy, 
2)  zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć 

na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. 

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi obecnie tylko w związku z określonymi 
 egzaminami, które kończą proces podnoszenia kwalifi kacji zawodowych. Jeżeli nato-
miast proces podnoszenia kwalifi kacji nie przewiduje takich egzaminów – urlop szkole-
niowy pracownikowi nie przysługuje.

Zwolnienie z całości lub części dnia pracy przysługuje natomiast pracownikowi tylko 
wówczas, gdy nauka koliduje z rozkładem czasu pracy pracownika. Przysługuje ono bo-
wiem tylko na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na 
czas ich trwania. Zatem wymiar zwolnienia od pracy zależy tylko od tego, na ile nauka 
koliduje pracownikowi z pracą. Zwolnienie z całości lub części dnia pracy nie przysługuje 
w sytuacji, gdy program nauki przewiduje zajęcia wyłącznie w czasie dla pracownika 
wolnym od pracy (np. poza godzinami pracy pracownika, w wolne dla pracownika dni 
pracy). 
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Jeżeli uprawnienia do urlopu szkoleniowego i zwolnienia z całości lub z części dnia 
pracy przysługują pracownikowi, to nie może się on ich zrzec. Są to bowiem uprawnienia 
związane z decyzją pracodawcy o skierowaniu pracownika na podnoszenie kwalifi kacji 
zawodowych, bądź o wyrażeniu zgody na to, gdy z inicjatywą wystąpi pracownik. 

 4. Prawo do wynagrodzenia

Zarówno urlop szkoleniowy, jak i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy są płatnymi 
zwolnieniami od pracy – za ich czas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jak 
wynika z § 5 rozporządzenia MPiPS z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę 
obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz 
innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.) przy 
ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania 
pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady 
obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia 
ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie 
od pracy lub okres niewykonywania pracy.

Art. 1032. Płatny urlop szkoleniowy

§ 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze: 
1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, 
2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, 
3)  6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifi ka-

cje zawodowe, 
4)  21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przy-

gotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. 

§ 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgod-
nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

Spis zagadnień

1. Wymiar urlopu szkoleniowego
2. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego
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 1. Wymiar urlopu szkoleniowego

Przepisy KP określają, w jakich przypadkach, tj. na jakie rodzaje egzaminów pracowni-
kowi, przysługuje urlop szkoleniowy. W pozostałych przypadkach taki urlop nie przy-
sługuje.

Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi: 
 – 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, 
 – 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, 
 –  6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifi kacje 
zawodowe, 

 –  21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygo-
towanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Jak wynika ze stanowiska MPiPS o zakwalifi kowaniu danego egzaminu do określonej 
grupy egzaminów końcowych, na które przysługuje urlop szkoleniowy, decyduje przepis 
rangi ustawowej lub przepis wydany na podstawie ustawy (akt wykonawczy). I tak:
 –  egzaminy eksternistyczne to egzaminy zdawane przez osoby, które ukończyły 18 lat, 
ale nie uczą się w żadnej szkole; osoby te samodzielnie przygotowują się, a następnie 
przystępują do egzaminów eksternistycznych, przeprowadzanych przez okręgową ko-
misję egzaminacyjną; egzaminy eksternistyczne przeprowadza się z zakresu obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania odpowiednio 
szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształ-
cącego dla dorosłych; przystępując do egzaminów eksternistycznych można uzyskać 
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcą-
cego (art. 10 ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty; Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
ze zm.);

 –  egzamin maturalny to egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości po 
ukończeniu trzyletnich liceów, czteroletnich techników (art. 9 ust 1 pkt 3 lit. b i c 
ustawy o systemie oświaty);

 –  egzamin potwierdzający kwalifi kacje zawodowe to egzamin zdawany w celu uzyskania 
dyplomu potwierdzającego kwalifi kacje zawodowe po ukończeniu m.in. 3-letniej za-
sadniczej szkoły zawodowej, 4-letniego technikum oraz szkoły policealnej (art. 9 ust. 1 
pkt. 3 lit. a, c, d ustawy o systemie oświaty).

Odnośnie urlopu szkoleniowego przysługującego w związku ze studiami należy za-
uważyć, że wymiar urlopu na ostatnim roku studiów jest niezależny od tego, jakiego 
rodzaju studia kończy pracownik. Urlop w wymiarze 21 dni przysługuje zarówno z ty-
tułu ukończenia studiów pierwszego jak i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów 
magisterskich (art. 2 ust. 1 ustawy z 27.7.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 
z 2012 r. poz. 572 ze zm.). Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują natomiast urlopu 
szkoleniowego na egzaminy kończące naukę na poszczególnych latach studiów. Urlop 
szkoleniowy przysługuje tylko na ostatnim roku studiów, w związku z koniecznością 
przygotowania i obrony pracy dyplomowej.  

Zdaniem MPiPS urlop szkoleniowy nie przysługuje natomiast, jeżeli przepisy nie wiążą 
z ukończeniem danej formy kształcenia obowiązku potwierdzenia uzyskania kwalifi kacji 
zawodowych w formie egzaminu. Zatem urlop szkoleniowy przewidziany w przepisach 
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kodeksowych nie przysługuje, jeżeli organizator podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
przez pracownika sam zadecyduje, że dana forma kształcenia kończy się „egzaminem”, 
nazwanym przez niego „eksternistycznym” lub „potwierdzającym kwalifi kacje zawo-
dowe”.

Warto także zauważyć, że w obecnym stanie prawnym urlop szkoleniowy nie przysłu-
guje już pracownikowi kończącemu studia podyplomowe. Z przepisów dotyczących tych 
studiów wynika, że mogą się one kończyć „pracą końcową” lub „egzaminem końcowym” 
– a urlop szkoleniowy przysługuje tylko w związku z „pracą dyplomową” lub „egzaminem 
dyplomowym” (§ 6 rozporządzenia MNiSzW z 1.9.2011 r. w sprawie tytułów zawo-
dowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych 
elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplo-
mowych oraz wzoru suplementu do dyplomu; Dz.U. Nr 196, poz. 1167). 

 2. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego

Urlopu szkoleniowego pracodawca jest zobowiązany udzielać w dni, które są dla pra-
cownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Nie ma 
żadnych podstaw prawnych, aby do urlopów szkoleniowych stosować przepis dotyczący 
urlopów wypoczynkowych, zgodnie z którym jeden dzień urlopu odpowiada co do zasady 
8 godzinom pracy (art. 1542 § 2 KP). Żaden przepis dotyczący podnoszenia kwalifi kacji 
zawodowych nie odsyła do tego przepisu. Jeżeli więc pracownik jest zatrudniony na 
1/2 etatu i pracuje 4 godziny na dobę, to przysługuje mu nadal 21 dni urlopu (a nie 
42 dni); podobnie jeżeli pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnego czasu 
pracy, tj. pracuje po 12 godzin na dobę, przysługuje mu 21 dni urlopu – na przygotowanie 
pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Ze względu na to, że urlop szkoleniowy jest zwolnieniem celowym, pracodawca powinien 
go udzielić w terminie wnioskowanym przez pracownika. 

 Z PRAKTYKI 

 n Podział urlopu szkoleniowego na części

PROBLEM: Pracownik kończy studia w czerwcu 2014 r., w grudniu 2013 r. chce wykorzystać 
11 dni na przygotowania pracy dyplomowej, a w kwietniu 2014 r. kolejne 10 dni na przygoto-
wanie do egzaminów. Mamy wątpliwości, czy pracownik może ten urlop podzielić w taki spo-
sób, skoro przypada on w dwóch różnych latach?

Pracodawca może udzielić urlopu zgodnie z wnioskiem pracownika. Nie ma prze-
szkód, by urlop udzielany był w „różnych” latach kalendarzowych. Istotne natomiast 
jest to, aby w całości wykorzystany został w ostatnim roku studiów.

»


