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Zmiany ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,  

dotyczące urlopów - od 1 stycznia 2018 r., obejmują: 
 

 
• Wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły; 
• Urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego; 
• Przesunięcie i udzielenie urlopu w terminie późniejszym; 
• Obniżenie wymiaru zatrudnienia dla nauczycieli uprawnionych do urlopu 

wychowawczego; 
• Dni wolne na opiekę nad dzieckiem; 
• Urlopy dla poratowania zdrowia. 

 



 
Wymiar urlopu wypoczynkowego dyrektora i wicedyrektora szkoły  

od 1 stycznia 2018 r. : 
 

 
Art.  64.  [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 
 
2a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne 
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co 
najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie 
urlopów. 



 
Wymiar urlopu wypoczynkowego 

od 1 stycznia 2018 r. : 
 
Art.  64.  [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 
 
3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki 
nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1 (szkoły feryjnej), oraz szkoły, o której 
mowa w ust. 3 (szkoły nieferyjnej),  
przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, 
w której nauczyciel realizuje większą liczbę godzin zajęć,  
 

a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć 
nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla 
nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 1. 



Urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego 
od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  66.  [Urlop uzupełniający] 
 
1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych 

z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą 
zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu 
ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu dla poratowania zdrowia, odbywania ćwiczeń 
wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop 
w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. 
 
Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi 
szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w 
czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia 
w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów. 

 



Przesunięcie i udzielenie urlopu w terminie późniejszym 
od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  66a.   
 

1. Jeżeli nauczyciel szkoły, o której mowa w art. 64 ust. 3 (szkoły nieferyjne), nie może rozpocząć 
urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w 
pracy, a w szczególności z powodu: 
 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 
3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do 

pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, 
4) urlopu macierzyńskiego, 
5) urlopu dla poratowania zdrowia 
 

- urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy. 

 



Przesunięcie i udzielenie urlopu w terminie późniejszym 
od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  66a.   
 
2. Część urlopu wypoczynkowego niewykorzystaną z powodu: 
 

1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, 
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, 
3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej 

służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy, 
4) urlopu macierzyńskiego, 
5) urlopu dla poratowania zdrowia 
 

- udziela się w terminie późniejszym. 

 



 
Przesunięcie i udzielenie urlopu w terminie późniejszym 

od 1 stycznia 2018 r. : 
 
 
Art.  66a.   
 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora i wicedyrektora szkoły 
oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, a także 
nauczyciela, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze 
w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. 



Obniżenie wymiaru zatrudnienia dla nauczycieli uprawnionych do urlopu 
wychowawczego - od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  67d.   
 

1. Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi 
szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio 
obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego 
wymiaru zatrudnienia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. 
Dyrektor szkoły jest obowiązany uwzględnić wniosek nauczyciela. 
 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na 21 dni przed rozpoczęciem 
wykonywania pracy w obniżonym wymiarze zatrudnienia. Do wniosku dołącza się 
dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu 
pracy.  
Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, dyrektor szkoły obniża 
wymiar zatrudnienia nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku. 



Obniżenie wymiaru zatrudnienia dla nauczycieli uprawnionych do urlopu 
wychowawczego - od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  67d.   
 

3. W przypadku nauczycieli szkół, w których organizacji pracy przewidziano ferie 
szkolne, obniżenie wymiaru zatrudnienia może nastąpić bezpośrednio po 
zaprzestaniu korzystania przez nauczyciela lub drugiego rodzica lub opiekuna 
dziecka z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego, a w innych przypadkach - z 
początkiem roku szkolnego. 
 

4. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o 
którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich. 
 

5. Skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany 
podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. 



 
 

Dni wolne na opiekę nad dzieckiem - od 1 stycznia 2018 r. : 
 
Art.  67e.  
 

1. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 
przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z 
zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
 
2. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności 
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem regulują odrębne przepisy. 
 
3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o 
którym mowa w ust. 1, może korzystać jedno z nich. 



 
Urlop dla poratowania zdrowia - od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  73.  
 

1.  Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, 
po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie 
niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla 
poratowania zdrowia: 
 

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: 
a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub 
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób 

wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub 
 

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową  
 

- w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. 



 
Urlop dla poratowania zdrowia - od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  73.  
 

1a.  Okres siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, uważa się za 
nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 
3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole. 
 
6.  Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu 
dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne 
w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 
 

W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 
30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia 
zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. 
 



 
Urlop dla poratowania zdrowia - od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  73.  
 

10.   O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu 
przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby 
zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób 
wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający 
uprawnienia do wykonywania badań (…) – uprawniony lekarz. 
 
10a. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla 
poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane 
przez uprawnionego lekarza. 



 
Urlop dla poratowania zdrowia - od 1 stycznia 2018 r. : 

 

Art.  73.  
 

10c.  Uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia 
nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, określające czas potrzebny na 
przeprowadzenie zalecanego leczenia. 
 

 

10d.  Nauczycielowi i dyrektorowi szkoły przysługuje odwołanie od orzeczenia 
lekarskiego, o którym mowa w ust. 10c, do wojewódzkiego ośrodka medycyny 
pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu 
na siedzibę szkoły.  
W przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez uprawnionego lekarza 
zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, odwołanie od tego 
orzeczenia wnosi się do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy 
najbliższego ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela lub ze względu na 
siedzibę szkoły. 



 
Urlop dla poratowania zdrowia - od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  73.  
 

10e.  Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w ust. 10c, za 
pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał to orzeczenie. 
 
10f.  Uprawniony lekarz przekazuje odwołanie wraz z kopią dokumentacji badań, o 
których mowa w ust. 10b, podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia odwołania w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
 
10g.  Podmiot właściwy do rozpatrzenia odwołania, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania odwołania, wydaje orzeczenie lekarskie po przeprowadzeniu badań 
lekarskich. Orzeczenie to jest ostateczne. 



 
Urlop dla poratowania zdrowia - od 1 stycznia 2018 r. : 

 
Art.  73.  
 

10h.  Koszty badań, o których mowa w ust. 10b pkt 1 i 2 oraz ust. 10g, ponosi 
szkoła. 
 
10i.  Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na 
podstawie orzeczenia lekarskiego. 
 
10j.  Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację 
uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela na podstawie potwierdzonego skierowania, 
o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1938 i 2110), na okres ustalony w tym skierowaniu. 


