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Urlopy wypoczynkowe nauczycieli
c73c2cae-f7b5-4416-acbb-1c032d037e46

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest uprawnieniem każdego pracownika uregulowanym w przepi-
sach Kodeksu pracy. Wśród pracowników funkcjonują jednak grupy posiadające szczególne uprawnienia 
w tym zakresie. Taką właśnie grupą pracowników są nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych. 

Szczególna pozycja nauczycieli jako pracowni-
ków została uregulowana w ustawie z 26 stycznia 

1982 r. – Karta Nauczyciela (dalej: KN). Przepisy te 
określają prawa nauczycieli związane m.in. z urlopem 
wypoczynkowym, z nabyciem prawa do tego urlopu, 
jego wymiarem, a także sposobem wykorzystania. Wy-
miar i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego na-
uczyciela zależą bezpośrednio od typu szkoły, w której 
jest on zatrudniony. 

Urlop	wypoczynkowy	nauczycieli	
w	placówkach	feryjnych

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której or-
ganizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przy-
sługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadają-
cym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 
KN). Urlop wypoczynkowy tej grupy nauczycieli trwa 
zatem przez okres 2 tygodni w czasie ferii zimowych 
oraz od najbliższej soboty po zakończeniu zajęć dy-
daktyczno-wychowawczych, do dnia zakończenia roku 
szkolnego – zatem od końca czerwca do 31 sierpnia. 

W trakcie urlopu – nie dłużej jednak niż przez okres 
7 dni – nauczyciel może być zobowiązany przez dyrek-
tora szkoły do: 

■n przeprowadzania egzaminów, 
■n prac związanych z zakończeniem roku szkolnego, 
■n przygotowania nowego roku szkolnego, 
■n opracowywania szkolnego zestawu programów 

i uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym. 
W ramach ustalonego wymiaru urlopu wypo-

czynkowego nauczyciel ma jednak prawo do nieprze-
rwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu 
wypoczynkowego. 

PRZYKŁAD	

Nauczyciel języka polskiego zatrudniony jest w szkole 
podstawowej (placówka feryjna) w wymiarze 1/2 etatu. 
Czy nauczycielowi należy się urlop wypoczynkowy w cało-
ści, czy też urlop proporcjonalny w stosunku do wymiaru 
czasu pracy? 

Nauczyciel zatrudniony w placówce, w której organizacji cza-
su pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, korzysta z prawa 

do urlopu wypoczynkowego na zasadach ogólnych, określo-
nych dla wszystkich pracowników pedagogicznych zatrud-
nionych w tych placówkach – niezależnie od ich wymiaru 
zatrudnienia. Nawet jeśli nauczyciel jest zatrudniony w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, w okresie ferii korzysta z prawa 
do urlopu wypoczynkowego analogicznie do nauczycieli za-
trudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy bądź nauczy-
cieli zatrudnionych w wymiarze większym niż jeden etat. 

Wymiar urlopu nauczycieli zatrudnionych krócej 
niż 10 miesięcy
Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania 

zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której or-
ganizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo 
do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowia-
dającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nato-
miast nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy 
niż 10 miesięcy w szkole, w której organizacji pracy 
przewidziano ferie, ma prawo do urlopu wypoczyn-
kowego w wymiarze proporcjonalnym do określo-
nego w umowie okresu prowadzenia zajęć (art. 64 
ust. 5 KN). Jednak w sytuacji, gdy nauczyciel rozwiąże 
stosunek pracy w czasie trwania semestru zimowego, 
nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, 
ani też prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy. Nauczyciel zatrudniony w pla-
cówce feryjnej nabywa bowiem prawo do pierwszego 
urlopu wypoczynkowego w danej placówce oświatowej 
w ostatnim dniu poprzedzającym ferie zimowe. 

Nauczyciel	zatrudniony	w	szkole,	
w	której	w	organizacji	pracy	
przewidziano	ferie	szkolne,	
uzyskuje	prawo	do	pierwszego	
urlopu	w	ostatnim	dniu	
poprzedzającym	ferie	szkolne,	
a	prawo	do	drugiego	i	dalszych	
urlopów	–	w	każdym	następnym	
roku	kalendarzowym,	tj.	z	dniem	
1	stycznia.
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W przypadku nauczycieli zatrudnionych w tego 
typu placówkach nie obowiązuje zasada nabycia pra-
wa do pierwszego urlopu wypoczynkowego na podsta-
wie przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (dalej: k.p.), lecz jedynie zasada prawa nabycia 
pierwszego urlopu w danej placówce feryjnej, zgodnie 
z przepisami KN. 

Uzupełniający urlop wypoczynkowy 
dla nauczycieli placówek feryjnych

W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowe-
go w całości lub w części w okresie ferii szkolnych 
z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą 
lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, 
urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojsko-
wych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowe-
go – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku 
szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni 
(art. 66 ust. 1 KN). 

Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przy-
sługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szko-
ły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowa-
dzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii 
szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych 
przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji 
albo kapitalnych remontów. Dyrektorowi szkoły ta-
kiego urlopu udziela organ prowadzący szkołę, a wi-
cedyrektorowi – sam dyrektor szkoły. 

Należy tu zwrócić uwagę na szczególne ogranicze-
nia pojawiające się przy omawianiu urlopu uzupełnia-
jącego. Nauczyciel ma prawo do urlopu uzupełniają-
cego w czasie trwania roku szkolnego, jeżeli w czasie 
trwania ferii letnich i zimowych nie wykorzystał łącz-
nie 8 tygodni urlopu. W przypadku zaś efektywnego 
wykorzystania przez nauczyciela 8 tygodni urlopu 
i następnie wystąpienia okoliczności uniemożliwia-
jącej dalsze jego wykorzystanie – urlop uzupełnia-
jący nie przysługuje. 

Wymiar przysługującego nauczycielowi uzupeł-
niającego urlopu wypoczynkowego ustala się więc 
dwuetapowo. W pierwszej kolejności ustala się, 
czy nauczyciel nie wykorzystał co najmniej 8 tygodni 
przysługującego mu urlopu w okresie ferii zimowych 
i letnich, a następnie uwzględnia się różnicę pomię-
dzy 8 tygodniami (tj. 56 dni) urlopu uzupełniającego 
a okresem faktycznie wykorzystanego urlopu. 

PRZYKŁAD	
Nauczycielka szkoły podstawowej chorowała w trakcie ferii 
zimowych (2 tygodnie, tj. 14 dni), a następnie chorowała 
w czasie ferii letnich – od 5 do 30 lipca (tj. 26 dni). Nie wyko-
rzystała zatem 8 tygodni urlopu wypoczynkowego, w związ-

ku z czym zasadne jest udzielenie jej uzupełniającego urlopu 
wypoczynkowego, którego wymiar ustala się następująco: 
56 dni (8 tygodni urlopu uzupełniającego) – 41 dni (urlop wy-
korzystany w okresie ferii letnich) = 15 dni uzupełniającego 
urlopu wypoczynkowego. 

Urlop uzupełniający jest udzielany przez dyrek-
tora szkoły przy uwzględnieniu organizacji pracy 
w szkole oraz wniosku nauczyciela. Istnieje m.in. 
możliwość udzielenia urlopu uzupełniającego na-
uczycielce, która wykorzystała urlop macierzyń-
ski. Wówczas uzupełniający urlop wypoczynkowy 
może przypadać bezpośrednio po urlopie macierzyń-
skim. 

Zasadne jest tu wskazanie okoliczności, które 
uniemożliwiły wykorzystanie urlopu wypoczyn-
kowego we właściwym terminie. Ma to szczególne 
znaczenie w kontekście odmowy prawa do urlopu 
uzupełniającego w przypadku przebywania pracow-
nika placówki feryjnej na urlopie dla poratowania 
zdrowia. 

Dyrektor nie ma obowiązku udzielenia urlo-
pu uzupełniającego nieprzerwanie. Należy jednak 
uwzględnić zasadę dotyczącą nauczycieli zatrudnio-
nych w placówkach, w organizacji których przewi-
dziano ferie letnie oraz zimowe, która wskazuje na ko-
nieczność zapewnienia nauczycielowi co najmniej 
4-tygodniowego nieprzerwanego odpoczynku. 

Ponadto udzielanie uzupełniającego urlopu wypo-
czynkowego w częściach może skutkować faktycznym 
udzieleniem urlopu dłuższego niż maksymalny do-
puszczalny urlop zgodny z przepisami KN – tj. 8 ty-
godni, z uwzględnieniem dni wolnych od pracy, świąt 
i niedziel. 

Urlop	wypoczynkowy	nauczycieli	
w	placówkach	nieferyjnych

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach, w któ-
rych nie są przewidziane ferie szkolne, przysługu-
je prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 
35 dni roboczych (art. 64 ust. 3 KN). W przypadku 
nauczycieli tych placówek, w zakresie nieuregulo-
wanym przepisami KN, zastosowanie mają odpo-
wiednie przepisy k.p. 

Terminy urlopów poszczególnych nauczycieli 
w placówkach nieferyjnych wyznaczane są zgodnie 
z planem urlopów. Do nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach, w których nie są przewidziane ferie 
szkolne, nie stosuje się też zasady minimalnego nie-
przerwanego 4-tygodniowego urlopu wypoczynko-
wego. 
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Nauczyciel	zatrudniony	w	szkole,	
w	której	nie	są	przewidziane	ferie	
szkolne,	w	przypadku	nawiązania	
lub	ustania	stosunku	pracy	
w	trakcie	roku	kalendarzowego,	
ma	prawo	do	urlopu	
wypoczynkowego	w	wymiarze	
proporcjonalnym	do	okresu	
przepracowanego.	

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w placów-
kach nieferyjnych stosuje się ogólną zasadę określoną 
w k.p., zgodnie z którą przynajmniej jedna część ur-
lopu nauczyciela powinna obejmować co najmniej 
14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 k.p.). Nale-
ży zwrócić uwagę, że 14 kolejnych dni kalendarzowych 
obejmuje nie tylko dni robocze. W skład tego okresu 
wchodzą również niedziele i święta. Oznacza to zatem, 
że nie ma konieczności wykorzystania 14 dni urlopu 
wypoczynkowego. 

 
Przerwanie urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy nauczyciela placówki niefe-
ryjnej może zostać przerwany zgodnie z zasadami obo-
wiązującymi w k.p., tj. ze względu na:

■n czasową niezdolność do pracy powstałą wskutek 
choroby, 

■n konieczność odosobnienia w związku z chorobą za-
kaźną, 

■n odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia 
wojskowego przez okres do 3 miesięcy, 

■n urlop macierzyński. 
Okoliczności te uzasadniają udzielenie urlopu wy-

poczynkowego nauczycielowi zatrudnionemu w pla-
cówce nieferyjnej w późniejszym terminie – jednak 
nie później niż do 30 września następnego roku kalen-
darzowego (art. 168 k.p.). 

Dyrektor może odwołać nauczyciela z urlopu wy-
poczynkowego, ale tylko wówczas, gdy jego obecność 
jest uzasadniona wystąpieniem okoliczności, które 
nie były możliwe do przewidzenia w momencie roz-
poczynania urlopu wypoczynkowego (art. 167 § 1 
k.p.). Za taką okoliczność w przypadku pracowników 
placówek nieferyjnych może zostać uznana np. choro-
ba innych nauczycieli, uniemożliwiająca zapewnienie 
normalnego trybu pracy danej jednostki. Odwołanie 
z urlopu powinno jednak nastąpić w taki sposób, 
aby nauczyciel mógł się zapoznać z okolicznościami 
uzasadniającymi odwołanie, i powinno być dokona-

ne z jak największym wyprzedzeniem, aby umożli-
wić mu stawienie się w pracy. 

Należy pamiętać, że niezastosowanie się nauczycie-
la placówki nieferyjnej do decyzji dyrektora w sprawie 
odwołania z urlopu stanowi naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych i jest traktowane jako 
nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, która sta-
nowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych 
i w uzasadnionych przypadkach może być powodem 
rozwiązania umowy o pracę (art. 52 k.p.). 

 
Urlop wypoczynkowy nauczycieli klas w oddziałach 
przedszkolnych szkół podstawowych

Wątpliwości może nasuwać sytuacja nauczycieli 
zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i tzw. kla-
sie „0”. Część zerówek funkcjonuje bowiem w szko-
łach, które są placówkami feryjnymi, natomiast część 
funkcjonuje przy przedszkolach, które są placówkami 
nieferyjnymi. W zakresie urlopu wypoczynkowego 
sytuacja ta została ujednolicona i nauczycielom pro-
wadzącym zajęcia w tzw. zerówce przysługuje 35 dni 
urlopu wypoczynkowego – niezależnie od tego, czy 
zerówka działa przy placówce feryjnej (np. szkole 
podstawowej) czy też przy nieferyjnej (np. przedszko-
lu) – co wynika bezpośrednio ze statusu klas „0” jako 
oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szko-
łach podstawowych (§ 10 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ramowego 
statutu publicznego przedszkola stanowiącego załącz-
nik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów pub-
licznego przedszkola oraz publicznych szkół). 

 
Uzupełniający urlop wypoczynkowy 
dla nauczycieli placówek nieferyjnych

W stosunku do nauczycieli placówek nieferyj-
nych nie mają zastosowania przepisy KN w zakresie 
ustalania wymiaru uzupełniającego urlopu wypo-
czynkowego. Występuje tu bezpośrednie odniesienie 
do przepisów k.p., który wskazuje na obowiązek pra-
codawcy przesunięcia urlopu wypoczynkowego, je-
śli pracownik nie ma możliwości jego wykorzystania 
np. z uwagi na chorobę (według zasad z art. 165 i 166 
k.p.). Urlop wypoczynkowy wykorzystywany jest w ko-
lejnym terminie – po uzgodnieniu z pracownikiem. 

Korzystanie	z	urlopu	dla	poratowania	
zdrowia	a	prawo	do	urlopu	
wypoczynkowego

Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli jest to 
uprawnienie typowe dla pracowników pedagogicznych 

!
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szkół – nie mieści się jednak w kategorii urlopu wy-
poczynkowego, z uwagi na odmienną konstrukcję oby-
dwu rodzajów urlopu i dlatego nie będzie przedmiotem 
niniejszego opracowania. Należy rozważyć jednak re-
lację między urlopem dla poratowania zdrowia a ur-
lopem wypoczynkowym. Kwestia ta była kilkakrotnie 
przedmiotem orzeczeń Sądu Najwyższego. 

Z	ORZECZNICTWA	

Cele urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego są w rzeczy-
wistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Nie można 
z dwóch urlopów korzystać w tym samym okresie czasu. 

Wyrok SN z 10 lutego 1988 r., sygn. akt III PZP 4/88
(patrz: http://administracja3.inforlex.pl)

Jeżeli zatem nauczyciel w okresie ferii, pod-
czas których powinien być mu udzielony urlop 
wypoczynkowy, korzystał z urlopu dla poratowa-
nia zdrowia, to prawo do urlopu wypoczynkowe-
go zostało wyczerpane przez wykorzystanie prawa 
do urlopu dla poratowania zdrowia. Nie ma zatem 
podstaw do przyznania urlopu wypoczynkowego na-
uczycielowi, który w okresie ferii szkolnych korzystał 
z urlopu dla poratowania zdrowia. 

W przypadku zaś nauczyciela zatrudnionego 
w placówce nieferyjnej (np. przedszkolu) należy od-
nieść się do regulacji k.p. W takiej sytuacji, jeżeli na-
uczyciel nie ma możliwości rozpoczęcia urlopu wypo-
czynkowego, zgodnie z ustalonym wcześniej planem 
urlopów, z uwagi na okoliczności usprawiedliwiające 
jego nieobecność w pracy (np. z uwagi na chorobę, 
w trakcie której nauczyciel korzysta z urlopu dla pora-
towania zdrowia) – dyrektor placówki ma obowiązek 
przesunięcia terminu urlopu i udzielenia go w termi-
nie późniejszym ustalonym z nauczycielem po ustaniu 
okoliczności usprawiedliwiających jego nieobecność 
w pracy. 

Wynagrodzenie	za	urlop	
wypoczynkowy

Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi 
przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby 
w tym czasie pracował (art. 67 ust. 1 KN). W przy-
padku pracowników pedagogicznych stosuje się ana-
logiczne zasady dotyczące naliczania zarówno wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy, jak i ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zagadnienie 
to zostało uregulowane w rozporządzeniu z 26 czerwca 
2001 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szcze-
gółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwa-

lentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli 
(dalej: rozporządzenie urlopowe nauczycieli). 

W przypadku rozpoczęcia przez nauczyciela za-
trudnionego w placówce feryjnej (jaką jest np. szkoła) 
urlopu wypoczynkowego, wraz z zakończeniem roku 
szkolnego pojawia się konieczność prawidłowego 
ustalenia wynagrodzenia nauczyciela w czerwcu 
– za okres faktycznie przepracowany i za okres przeby-
wania na urlopie wypoczynkowym. Przepisy nie okre-
ślają wprost zasad postępowania w takim przypadku. 
Obowiązuje tu zatem ogólna zasada, zgodnie z którą 
nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie analo-
giczne do wynagrodzenia, które by otrzymał, gdyby 
w tym czasie pracował. 

Za pracę w danym miesiącu stałe składniki wyna-
grodzenia wypłaca się nauczycielowi pierwszego dnia 
miesiąca, czyli przed faktycznym rozpoczęciem urlopu 
wypoczynkowego. Nauczyciel otrzymuje zatem wyna-
grodzenie zasadnicze oraz przysługujące mu dodatki 
w pełnej wysokości, z uwagi na wskazaną już zasadę, 
że nauczyciel powinien otrzymać wynagrodzenie ana-
logiczne do wynagrodzenia, które by otrzymał, gdyby 
w tym czasie pracował. Nie ma zatem potrzeby wyod-
rębniania w tym zakresie okresu faktycznego wykony-
wania pracy ani okresu przebywania na urlopie wypo-
czynkowym. Należy jednak pamiętać o konieczności 
ustalenia wysokości wynagrodzenia za przepraco-
wane przed urlopem godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw. Średnia wysokość prze-
pracowanych godzin ponadwymiarowych oraz godzin 
doraźnych zastępstw powinna zostać uwzględniona 
w wynagrodzeniu urlopowym. 

W	wynagrodzeniu	za	urlop	
wypoczynkowy	nauczyciela	
uwzględnia	się:	

■n wynagrodzenie zasadnicze,
■n dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny 

oraz za warunki pracy,
■n wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godzi-

ny doraźnych zastępstw,
■n dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
■n odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wy-

chowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wol-
nym od pracy,

■n wynagrodzenie za pracę w święto,
■n dodatek za uciążliwość pracy,
■n jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa 

w art. 30a ust. 3 KN.

Składniki wynagrodzenia określone w stawkach 
miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wy-
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nagrodzenia określone procentowo od tych stawek 
uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wy-
korzystywania urlopu (§ 2 ust. 1 rozporządzenia urlo-
powego nauczycieli). 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za-
jęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego 
wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego 
roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku 
szkolnego – z tego okresu. 

Jeżeli	wysokość	wynagrodzenia	
stanowiącego	podstawę	
obliczenia	wynagrodzenia	
za	godziny	ponadwymiarowe	
i	zajęcia	dodatkowe	uległa	
zmianie	w	okresie,	z	którego	
oblicza	się	wynagrodzenie	
za	urlop,	lub	w	miesiącu	
wykorzystywania	urlopu	
–	wynagrodzenie	to	ulega	
przeliczeniu.	

Jeśli okres wykonywania zadań lub zajęć uprawnia-
jących do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres 
roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc 
otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesię-
cy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zaję-
cia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy 
roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
urlopu. 

Składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, przy-
znawanym okresowo, jest dodatek motywacyjny. 
Dodatek ten jest uwzględniany do ustalania wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy jedynie w przypadku, 
gdy okres, na jaki dodatek motywacyjny został przy-
znany, obejmuje okres urlopu. 

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy (a także ekwiwalentu pieniężnego za nie-
wykorzystany urlop) jest uwzględniany jednorazowy do-
datek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 
KN, w wysokości 1/12 kwoty tego dodatku wypłaconego 
pracownikowi za poprzedni rok kalendarzowy (§ 2 ust. 3 
rozporządzenia urlopowego nauczycieli). 

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze 
nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydak-
tyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane 
w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę 
w święto oraz dodatek za uciążliwość pracy oblicza 
się przy uwzględnianiu w wynagrodzeniu za czas prze-

bywania na urlopie wypoczynkowym bądź w ekwiwa-
lencie pieniężnym za niewykorzystany urlop, dodając 
otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych miesią-
cach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli 
się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzają-
cych miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 3 rozporządzenia 
urlopowego nauczycieli). 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc 
przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy 
danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc roz-
poczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy 
od roku szkolnego – z tego okresu, mnożąc przez go-
dzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w mie-
siącu wykorzystywania urlopu (§ 4 rozporządzenia ur-
lopowego nauczycieli). 

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu, w przy-
padku nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której 
organizacji pracy: 

■n przewidziano ferie letnie i zimowe – ustala się, 
dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone we-
dług zasad wcześniej wskazanych przez liczbę 30, 

■n nie są przewidziane ferie szkoleń – ustala się, dzie-
ląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według 
zasad wcześniej określonych przez liczbę 21. 

W	wynagrodzeniu	za	urlop	
wypoczynkowy	nie	uwzględnia	się	
wynagrodzenia	za	czas:	

■n gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego 
przez pracownika przestoju, 

■n urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas 
innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

■n niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosob-
nienia w związku z chorobą zakaźną.

Obliczając wysokość wynagrodzenia urlopowego 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw z miesięcy roku szkolnego poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu w okresie ferii letnich 
– uwzględniając miesiąc, w którym były ferie zimo-
we – należy brać pod uwagę tylko godziny faktycznie 
przepracowane, z pominięciem wynagrodzenia urlopo-
wego wypłaconego za okres ferii zimowych. 

Ekwiwalent	za	niewykorzystany	urlop	
wypoczynkowy

W razie niewykorzystania przysługującego urlopu 
wypoczynkowego z powodu: 

■n rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 

!
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■n powołania do zasadniczej służby wojskowej albo 
do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, 
do okresowej służby wojskowej lub do odbywania 
długotrwałego przeszkolenia wojskowego 

– nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny 
za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak 
niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli zatrudnio-
nych w placówkach feryjnych, a nie więcej niż za 35 dni 
roboczych w odniesieniu do nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach nieferyjnych (art. 66 ust. 2 KN). 

Jednak nauczyciel, który przed wystąpieniem wska-
zanych okoliczności zdążył wykorzystać odpowiednio 
8 tygodni lub 35 dni urlopu, nie otrzyma ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany efektywnie urlop wy-
poczynkowy. 

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy 
nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące 
przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczyn-
kowy (§ 6 ust. 1 rozporządzenia urlopowego nauczycie-
li). Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień 
urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wyna-
grodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień 
urlopu. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczy-
ciela urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwa-
lent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu. 

W stosunku do nauczycieli zatrudnionych na czas 
trwania zajęć w danym roku szkolnym nie ma zastosowa-
nia zasada ustalania wymiaru urlopu w stosunku do liczby 
miesięcy faktycznej pracy. Obowiązuje bowiem (zgodnie 
z art. 64 ust. 1 KN) zasada wykorzystywania urlopu wy-
poczynkowego w okresie ferii letnich i zimowych. Jed-
nak zasada ustalania urlopu proporcjonalnego w stosun-
ku do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć 
ma zastosowanie wyłącznie w stosunku do nauczycieli 
zatrudnionych na okres krótszy niż 10 miesięcy. 

Należy zwrócić też uwagę na przypadek propor-
cjonalnego zmniejszenia wymiaru urlopu nauczy-
ciela w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem 
umowy o pracę. W takiej sytuacji, obok przepisów 
Karty Nauczyciela mają zastosowanie również przepi-
sy k.p. Potwierdza to również w Sąd Najwyższy.

Z	ORZECZNICTWA	

Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonal-
nym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym 
ustał stosunek pracy, także wtedy, gdy w zatrudniającej 
go szkole są przewidziane ferie (art. 1551 § 1 pkt 1 k.p. 
w związku z art. 64 ust. 2 KN). 

Uchwała SN z 10 maja 2006 r., sygn. akt III PZP 3/06
(patrz: http://administracja3.inforlex.pl)

	
PRZYKŁAD	

Nauczycielka zatrudniona w szkole podstawowej na czas 
nieokreślony zdecydowała się odejść na rentę 1 lutego. 
Jak prawidłowo ustalić ekwiwalent za niewykorzystany ur-
lop wypoczynkowy? 
Z uwagi na fakt, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy należy się za okres nie dłuższy niż 8 tygo-
dni, należy zatem na potrzeby ustalania tego ekwiwalentu 
przyjąć, że nauczyciel ma prawo do 56 dni urlopu w roku 
kalendarzowym. Ustanie stosunku pracy nauczyciela za-
trudnionego w szkole feryjnej na czas nieokreślony w trakcie 
roku kalendarzowego powoduje, że wymiar urlopu wypo-
czynkowego, do którego nauczyciel nabył prawo (tj. 56 dni), 
ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do liczby 
przepracowanych miesięcy w danym roku kalendarzowym. 
Z uwagi na fakt, że nauczycielka przeszła na rentę z dniem 
1 lutego, oznacza to, że pracowała w danym roku 1 mie-
siąc. Wymiar przysługującego jej urlopu wypoczynkowego 
wynosi zatem 5 dni: 56 dni urlopu/12 miesięcy = 4,67 dnia 
× 1 miesiąc (styczeń) = 5 dni (po zaokrągleniu do pełnych 
dni). Jeżeli data zakończenia stosunku pracy przypada 
przed rozpoczęciem ferii zimowych, to nauczycielka nie ma 
możliwości efektywnego wykorzystania swojego urlopu 
wypoczynkowego. Należy jej wtedy wypłacić ekwiwalent 
pieniężny za okres 5 dni. 

W przypadku nawiązywania kolejnych umów o pra-
cę z tym samym pracodawcą, wymiar urlopu wypo-
czynkowego ustalany jest odrębnie. Może się jednak 
zdarzyć, że pracownik zawnioskuje o możliwość łącz-
nego wykorzystania prawa do urlopu z zakończonego 
i nowo rozpoczętego stosunku pracy. 

Należy pamiętać, że nauczycielowi, w razie niewy-
korzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwią-
zania stosunku pracy, przysługuje ekwiwalent pienięż-
ny za okres niewykorzystanego urlopu. Powszechnym 
rozwiązaniem w oświacie jest jednak nawiązanie 
z danym nauczycielem nowego stosunku pracy, bezpo-
średnio po zakończeniu poprzedniego stosunku pracy. 
Przepisy KN nie określają jednak możliwości kumula-
cji prawa do urlopu wypoczynkowego i wykorzystania 
urlopu wynikającego z już zakończonego stosunku pra-
cy. Jednak nie zabraniają również możliwości kumula-
cji prawa do urlopu wypoczynkowego. 

Zasadne jest zatem odwołanie się do aktu podstawo-
wego w tej dziedzinie – tj. k.p. Można wówczas przy-
jąć, że dyrektor szkoły nie ma obowiązku wypłacenia 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy (o ile wypłaty takiego ekwiwalentu 
nie domaga się sam pracownik), jeżeli za zgodą i dzia-
łając w porozumieniu z nauczycielem ustalą możliwość 
wykorzystania dotychczas nabytego urlopu w ramach 
nowo zawartej umowy o pracę, o ile umowa ta następu-
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je bezpośrednio po umowie, z której wynika niewyko-
rzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 k.p.). 

Odstąpienie	od	zasady	wypłaty	
ekwiwalentu	i	zezwolenie	
na	wykorzystanie	wcześniej	
nabytego	urlopu	wypoczynkowego	
jest	możliwe	wyłącznie	w	przypadku	
pracowników	pedagogicznych	
placówek	nieferyjnych	oraz	
pracowników	niepedagogicznych.	

Świadczenie	urlopowe

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypła-
cane na podstawie zapisu art. 53 ust. 1a KN. Zgodnie 
z jego treścią, świadczenie urlopowe ma być wypła-
cone nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku, 
a jego wypłaty dokonuje się ze środków zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS). 

Wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wy-
sokości odpisu podstawowego na ZFŚS, określonego 
w przepisach ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych – i jest ustalana propor-
cjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnie-
nia nauczyciela w danym roku szkolnym, przy czym:

■n okres zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkol-
nym liczy się od 1 września poprzedniego roku ka-
lendarzowego, do 31 sierpnia roku bieżącego,

■n bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy okre-
ślony w umowie o pracę lub akcie mianowania 

– nie uwzględnia się natomiast przepracowanych 
godzin ponadwymiarowych. 
Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje tylko 

nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze cza-
su pracy. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze czasu pracy lub nauczycielom, którzy nie 
byli zatrudnieni w okresie całego roku szkolnego – wy-
sokość świadczenia urlopowego ustalana jest propor-
cjonalnie do wymiaru czasu pracy i przepracowanego 
okresu w danym roku szkolnym. 

Nauczyciel	zatrudniony	w	kilku	
szkołach	ma	prawo	do	świadczenia	
urlopowego	od	każdego	
pracodawcy.	Wysokość	świadczeń	
urlopowych	uzależniona	będzie	
jednak	od	wymiaru	zatrudnienia	
nauczyciela	w	poszczególnych	
szkołach.	

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnione-
go na podstawie dwóch umów należy wypłacić propor-
cjonalnie do przepracowanego czasu, dokonując nali-
czenia odrębnie dla każdego etatu. A zatem nauczyciel 
zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych umów ko-
rzysta odpowiednio z dwóch odpisów na ZFŚS, a także 
ma prawo do otrzymania świadczenia urlopowego u każ-
dego pracodawcy. Taka sama sytuacja dotyczy przypad-
ku, w którym nauczyciel jest zatrudniony u jednego pra-
codawcy, jednak podstawę zatrudnienia stanowią dwie 
odrębne umowy. Wysokość świadczenia ustala się od-
rębnie dla każdej z umów proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy. 

Przepisy KN nie wprowadzają ograniczeń co do mak-
symalnej wysokości świadczenia urlopowego w przypad-
ku wielu umów o pracę. Wprowadzają jedynie maksy-
malną wysokość świadczenia urlopowego odpowiednio 
w przypadku zawarcia jednej umowy o pracę z danym 
pracodawcą. 

MAGDALENA SZOCHNER-SIEMIŃSKA
prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji, ekspert 

w zakresie prawa administracyjnego i prawa pracy

PODSTAWY PRAWNE 
■n art. 52, art. 1551 § 1 pkt 1, art. 162, 165, 166, art. 167 § 1, art. 168, art. 171 § 3 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; 
ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 2) 

■n art. 53 ust. 1a, art. 64, 66, 67 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; ost.zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1544) 

■n § 1–6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pienięż-
nego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 255, poz. 1712) 

!
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W czerwcowym numerze „PORADNIKA 
Oświatowego” (6/2013) pt. 

NOWY ROK SZKOLNY 
– OBOWIĄZKI  

DYREKTORA SZKOŁY
m.in.:

  jak prawidłowo zorganizować 
pracę szkoły, ze szczególnym 
uwzględnieniem organizacji 
nauczania, wychowania i opieki,

  jaki powinien być zakres kontroli 
obiektów należących do szkoły,

  co powinien zawierać plan nadzoru 
pedagogicznego.

RACHUNKOWOŚĆ	BUDŻETOWA	POLECA

Informacje i zamówienia

tel.:  22 761 30 30, 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
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