
 
             …………., ……… 20.... r. 
                           (miejscowość i data) 

 
……...………………………. 
         (imię i nazwisko pracownika) 

 
……………………………… 
                       (dział) 

 
……………………………… 
                 (stanowisko)  
      …………………………...........* 
      Uniwersytetu Przyrodniczo-  Humanistycznego 
      w Siedlcach    
 
                            …………………………………..                               

                     
Wniosek o urlop wychowawczy 

 
Na podstawie art. 186 § 1 Kodeksu pracy składam wniosek o udzielenie mi urlopu 

wychowawczego na okres od …………………… do ………………… w celu sprawowania 

osobistej opieki nad dzieckiem ……………………………………, urodzonym/urodzoną 

…………………………………. . 

Oświadczam, że nie korzystałam(em)/ korzystałam(em)* z urlopu wychowawczego na to 

dziecko w okresie od ………………… do …………………, w…………………… częściach. 

 
 

          ……………………….  
                                                                                                                       (podpis pracownika) 

 
  

Oświadczam, że nie korzystałam(em) /korzystałam(em) * z części urlopu rodzicielskiego na 

dane dziecko w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu poprzedniej 

części urlopu rodzicielskiego albo zasiłku za okres odpowiadający okresowi części urlopu 

rodzicielskiego w częściach: ……………… . 

 
                                  ……………………..                                                                                                                         

                                                                  (podpis pracownika)
  

  
 

     
   
 ……………………………………                               
                     (decyzja pracodawcy) 

* JM Rektor/Kanclerz 



 

 

             …………., ……… 20.... r. 
                           (miejscowość i data) 

 
 
 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

        w Siedlcach                            
                  
 

 
Oświadczenie drugiego z rodziców dziecka: ............................................................... 

Oświadczam, że w terminie od …………………… do …………………nie będę /będę 

korzystał(a)  z urlopu wychowawczego. 

Dotychczas nie korzystałem(am)/ korzystałam (em)z urlopu wychowawczego w terminie  

od …………………………………. do …………………………………..* 

   
      
          ……………………                         

                      (podpis rodzica) 
       
 __________________ 
* niepotrzebne skreślić 
 
Do wniosku dołącza się: 
1) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 - kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ograniczeniu albo 
pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego 
opiekuna dziecka albo dokumenty lub oświadczenie pracownika, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody 
do uzyskania informacji od drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu 
wychowawczego przez okres wskazany we wniosku albo o okresie, w którym drugi rodzic lub opiekun dziecka 
zamierza korzystać z urlopu wychowawczego w okresie objętym wnioskiem; 
2) kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, na które ma 
być udzielony urlop wychowawczy, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 Kodeksu pracy; 
3) w przypadku wnioskowania o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy albo o udzielenie 
części urlopu wychowawczego, której wymiar łącznie z dotychczas wykorzystanym wymiarem urlopu 
wychowawczego wyniesie 36 miesięcy: 

a) skrócony odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 
Kodeksu pracy, albo 

b) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica dziecka albo dokument 
potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica dziecka, gdy rodzice nie są małżeństwem, albo kopię 
prawomocnego orzeczenia sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy 
rodzicielskiej, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy, albo 

c) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej 
ograniczeniu lub zawieszeniu, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 3 Kodeksu pracy, albo 

d) kopię prawomocnego orzeczenia sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo 
zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 10 zdanie pierwsze 
Kodeksu pracy. 

 


