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MOŻLIWOŚĆ  UDZIELENIA  URLOPU  DLA  PORATOWANIA  ZDROWIA  DLA 

DUCHOWNEGO ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU NAUCZYCIELA

Zgodnie  z  przepisami  Karty  Nauczyciela  –  nauczycielowi  zatrudnionemu  w  pełnym 

wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu 7 lat w szkole jej dyrektor udziela 

urlopu  dla  poratowania  zdrowia,  w  celu  przeprowadzenia  zaleconego  leczenia.  Wymiar 

wspomnianego urlopu jednorazowo nie może przekroczyć jednego roku, a w całym okresie 

zatrudnienia  3  lat.  Nauczyciel  korzystający  z  powyższego  urlopu  zachowuje  prawo  do 

wynagrodzenia.  Księża  zatrudnieni  w  szkoła  podlegają  również  przepisom  wspomnianej 

ustawy,  a  więc  będzie  im  przysługiwało  wspomniane  uprawnienie.  Jednakże  jednym  z 

warunków  korzystania  ze  wspomnianego  urlopu  jest  zakaz  w  jego  trakcie  nawiązania 

stosunku pracy lub podejmowanie jakiejkolwiek działalności zarobkowej. W związku z czym 

nie jest możliwe połączenie urlopu dla poratowania zdrowia z obowiązkami związanymi z 

pracą  parafialną.  Dlatego  możliwość  udzielenia  księdzu  urlopu  dla  poratowania  zdrowia 

będzie mogła mieć miejsce tylko w przypadku zwolnienia go z obowiązków duszpasterskich i 

nie pobierania przez niego żadnego uposażenia.

GRANTING LEAVE TO RECUPERATE TO PRIESTS EMPLOYED AS TEACHERS 

IN PUBLIC SCHOOLS

Pursuant to articles of Teachers' Charter - a teacher who is on a full employment contract for 

an indefinite period of time and who has worked in a school for the period of at least seven 

years, may be granted by the school's headmaster leave to recuperate in order to undergo 

prescribed treatment. The length of the above mentioned leave may not exceed the period of 

one year on a one-off basis, and such leave may not exceed cumulative total of three years 

during the whole period of employment. A teacher who is on such leave retains the right to 

remuneration.  Priests  working  in  schools  are  also  subject  to  provisions  of  the  School 

Education  Act  and  therefore  they  are  also  entitled  to  this  leave.  However, one  of  the 

requirements  for  taking  this  leave  states  that  during the  leave  to  recuperate  a  teacher  is 

prohibited from entering any work relationship or engaging in any gainful activity. As a result, 

it is not possible to take leave to recuperate and at the same time perform parish duties. That is 

why granting leave to recuperate to priests employed in public schools is possible only if such 

priests are relieved of their pastoral duties and do not draw any remuneration.


