
Dz.U.96.71.336

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 czerwca 1996 r.

w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom 
pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień 
przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy.

(Dz. U. z dnia 27 czerwca 1996 r.)

Na podstawie art.  25 ust.  12 i  art.  31 ust.  2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  o związkach 
zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163 oraz z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 
24, poz. 110 i Nr 61, poz. 283) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z  wnioskiem o  udzielenie  urlopu  bezpłatnego  w celu  pełnienia  z  wyboru  funkcji 
związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w 
charakterze  pracownika,  może  wystąpić  do  pracodawcy  organizacja  związkowa,  w  której 
pracownik ma pełnić daną funkcję.

2. Organizacja  związkowa powinna wystąpić  z  wnioskiem, o którym mowa w ust.  1,  co 
najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem rozpoczęcia urlopu bezpłatnego, wskazując 
okres, na jaki ma być on udzielony.

3. Pracodawca  jest  obowiązany  udzielić  urlopu  bezpłatnego  na  okres  wskazany  przez 
organizację związkową; udzielenie urlopu bezpłatnego w innym terminie może nastąpić jedynie z 
ważnych przyczyn, na podstawie porozumienia pracodawcy z organizacją związkową.

orzeczenia sądów

§ 2. Organizacja związkowa, na której wniosek pracownikowi udzielono urlopu bezpłatnego, 
powinna niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o wygaśnięciu mandatu pracownika.  W takim 
przypadku stosuje się odpowiednio przepis art. 74 Kodeksu pracy.

§ 3. W okresie urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje prawo do umundurowania oraz do 
korzystania z lokalu mieszkalnego lub innego pomieszczenia mieszkalnego, zajmowanego przed 
urlopem bezpłatnym, jeżeli pracodawca jest uprawniony do określania warunków zajmowania 
przez pracowników takiego lokalu lub pomieszczenia.

§ 4. 1. Pracodawca jest obowiązany, na wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej, 
zwolnić  pracownika  z  obowiązku  świadczenia  pracy  na  okres  kadencji  w  zarządzie  tej 
organizacji,  jeżeli  zakładowa  organizacja  związkowa  wykaże  we  wniosku,  że  zachodzą 
okoliczności uzasadniające udzielenie zwolnienia, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 
23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163 oraz 
z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110 i Nr 61, poz. 283).

2. Wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej powinien zawierać:
1) wskazanie pracownika, któremu zwolnienie od pracy ma być udzielone,
2) wskazanie okoliczności uzasadniających udzielenie zwolnienia od pracy,



3) wskazanie,  że  zwolnienie  od  pracy  ma  być  udzielone  z  zachowaniem  prawa  do 
wynagrodzenia albo bezpłatnie,

4) określenie wymiaru i okresu zwolnienia od pracy.
orzeczenia sądów

§ 5. 1. Zarząd  zakładowej  organizacji  związkowej  jest  obowiązany  poinformować 
pracodawcę o ustaniu okoliczności uprawniających pracownika do korzystania ze zwolnienia od 
pracy.

2. W  razie  ustania  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  1,  pracownik  ma  obowiązek 
przystąpienia do pracy.

§ 6. 1. Wynagrodzenie od pracodawcy, przysługujące pracownikowi w okresie zwolnienia od 
pracy, ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
wypoczynkowy.  Przy  obliczaniu  tego  wynagrodzenia  dodatkowe  wynagrodzenia  za  pracę  w 
warunkach  szkodliwych  dla  zdrowia,  trudnych,  szczególnie  uciążliwych,  uciążliwych  lub 
niebezpiecznych uwzględnia się, jeżeli w czasie zwolnienia od pracy nie ustaje dotychczasowe 
narażenie pracownika na oddziaływanie takich warunków.

2. Wynagrodzenie  ustala  się  ponownie  w  razie  zmiany  zasad  wynagradzania  ogółu 
pracowników lub grupy zawodowej,  którymi pracownik byłby objęty,  gdyby nie korzystał  ze 
zwolnienia od pracy.

§ 7. Korzystanie przez pracownika ze zwolnienia od pracy w niepełnym wymiarze godzin 
nie pozbawia go tych uprawnień pracowniczych, które, zgodnie z przepisami prawa pracy,  są 
uzależnione od wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 8. Pracownik  korzystający  ze  zwolnienia  od  pracy  zachowuje  prawo  do  świadczeń 
wynikających  z  tytułu  zatrudnienia  u  pracodawcy  udzielającego  zwolnienia,  zgodnie  z 
przepisami określającymi zasady przyznawania takich świadczeń.

§ 9. Pracownikom  korzystającym  w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszego  rozporządzenia  z 
urlopu bezpłatnego lub  zwolnienia  od pracy,  udzielonego na podstawie  rozporządzenia  Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania bezpłatnych urlopów oraz zwolnień od 
pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych (Dz. U. Nr 45, poz. 
201),  przysługuje  prawo  do  dalszego  korzystania  z  tego  urlopu  lub  zwolnienia  na 
dotychczasowych warunkach do upływu okresu,  na jaki  został  udzielony urlop bezpłatny lub 
zwolnienie od pracy, chyba że wcześniej nastąpi wygaśnięcie ich mandatu.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1992 r. w sprawie udzielania 
bezpłatnych  urlopów  oraz  zwolnień  od  pracy  pracownikom pełniącym  z  wyboru  funkcje  w 
związkach zawodowych (Dz. U. Nr 45, poz. 201).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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