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Z zatrudnieniem każdego pracownika wiąże się obowiązek realizacji jego uprawnień 
pracowniczych, a jednym z nich jest prawo do wypoczynku. Źródłem tego prawa jest 
sama Konstytucja RP – z jej art. 66 ust. 2 wynika, że pracownik ma prawo do określo-
nych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Pracodawca musi 
zatem ustalać prawo pracowników do płatnych urlopów wypoczynkowych, a następnie 
udzielać ich pracownikom i prowadzić związane z tym rozliczenia. Urlopy wypoczyn-
kowe nie są zresztą jednym rodzajem urlopu, jaki przysługuje pracownikom. Powszech-
nie obowiązujące przepisy dają pracownikom prawo także do innych rodzajów urlopów 
(m.in. bezpłatnych, szkoleniowych) oraz szeregu różnych zwolnień od pracy, które nie 
są urlopami. Ponadto niektóre kategorie pracowników (np. osoby niepełnosprawne, 
pracownicy tymczasowi, działacze związkowi) posiadają szczególne uprawnienia – za-
równo w zakresie urlopów wypoczynkowych, jak i innych zwolnień od pracy, których 
źródłem nie jest Kodeks pracy, ale inne ustawy.

Książka, którą trzymają Państwo w ręku, to przewodnik po zawiłościach związanych 
z ustalaniem prawa i udzielaniem pracownikom różnego rodzaju urlopów oraz innych 
zwolnień od pracy. Zawarto w niej wiele podpowiedzi i wyjaśnień dotyczących interpre-
tacji przepisów Kodeksu pracy oraz kilku innych ustaw, a także kilku rozporządzeń wy-
konawczych przewidujących urlopy i inne zwolnienia od pracy. 

W Nawigatorze zastosowano wygodny układ treści, tj. przyporządkowano je do po-
szczególnych artykułów ustawy. Nie jest to jednak klasyczny komentarz prawniczy do 
ustawy, lecz bardzo kompleksowa baza wiedzy dla praktyków. Treści zostały wyselekcjo-
nowane pod kątem pytań kierowanych codziennie przez specjalistów kadrowych i pra-
codawców do znanego portalu EkspertKadrowy.pl (obecnie EkspertBeck.pl moduł Kadry 
i płace). Dzięki temu Nawigator nie zawiera rozważań teoretycznych, lecz treści odpo-
wiadające bardzo dokładnie potrzebom użytkowników. 

Przystępna forma nie oznacza w tym przypadku powierzchownego ujęcia tematów. Na-
wigator pomoże Państwu rozwiązać problemy bardzo skomplikowane, wymagające 
analizy orzecznictwa sądowego z wielu lat oraz dużego doświadczenia.

Naszą publikację wyróżnia jednolity, uporządkowany i przejrzysty schemat prezentacji 
poszczególnych zagadnień: 
−  treść przepisu wraz z krótkim i rzeczowym komentarzem (w razie potrzeby podzie-

lonym na bardziej szczegółowe zagadnienia),
−  odwołania do orzecznictwa – wyroki i postanowienia sądów w omawianych kwes-

tiach, stanowiska urzędowe,
−  rozwiązania „z życia wzięte” – pogłębiona analiza wybranych problemów specjalis-

tów ds. kadrowych i pracodawców kierowanych do portalu EkspertBeck.pl.



XVIII

 Wprowadzenie

Umieszczone w Nawigatorze wskazówki obejmują swym zakresem wszystkie przepisy 
Kodeksu pracy regulujące problematykę urlopów i innych zwolnień od pracy. Mowa jest 
zatem nie tylko o urlopach wypoczynkowych, ale i o urlopach bezpłatnych oraz szkole-
niowych, w tym także o urlopach pracowników młodocianych. Omówiona została także 
problematyka udzielania pracownikom różnych zwolnień od pracy, m.in. dni wolnych 
na poszukiwanie pracy oraz tzw. dni na opiekę na dzieckiem. Ponadto skomentowane 
zostały przepisy ustaw o: związkach zawodowych, zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, a także ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, wraz z przepisami 
wykonawczymi do tych ustaw – w zakresie urlopów i innych zwolnień od pracy, jakie 
przewidują te ustawy. Omówione zostały także przepisy dwóch podstawowych rozpo-
rządzeń wykonawczych do Kodeksu pracy z zakresu urlopów i zwolnień od pracy, tj. prze-
pisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas 
urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzie-
lania pracownikom zwolnień od pracy.

Warto także wspomnieć, że orzecznictwo pochodzi z bazy SIP Legalis, w której znajduje 
się wiele niepublikowanych rozstrzygnięć sądowych. 

Mamy nadzieję, że publikacja ta – choćby ze względu na wiele praktycznych porad oraz 
bogate orzecznictwo sądowe – będzie dla Państwa cennym źródłem wiedzy z zakresu 
urlopów i innych zwolnień od pracy, ułatwiając w istotny sposób bieżące prowadzenie 
spraw kadrowych z tego zakresu.

Bożena Lenart

P.S. Wkrótce kolejne pozycje książkowe w unikalnej formule Nawigatora prawa pracy. 
Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej oferty wydawniczej na stronie: 
www.sklep.beckinfobiznes.pl (zakładki: Kadry lub Zapowiedzi).


