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Wynagrodzenia i inne świadczenia uwzględniane i nieuwzględniane 
w podstawie wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego

Wynagrodzenia uwzględniane w podstawie 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego/

ekwiwalentu za urlop

Świadczenia nieuwzględniane w podstawie 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego/

ekwiwalentu za urlop, wynikające z przepisów 
rozporządzenia urlopowego*

wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordo-
wej, prowizyjnej i innej,

jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnie-
nie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

dodatki za staż pracy oraz inne dodatki (dodatko-
we wynagrodzenia) za szczególne właściwości pracy, 
szczególne kwalifikacje lub warunki pracy,

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas 
niezawinionego przez pracownika przestoju,

premie i nagrody regulaminowe, gratyfikacje (nagrody) jubileuszowe,
dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a tak-

że za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
wynagrodzenia dodatkowe za prace wykonywane 
w  ramach obowiązującego wymiaru czasu pracy, lecz 
niewynikające z zakresu czynności,

ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,

wynagrodzenia za czynności przewidziane do wyko-
nania poza normalnymi godzinami pracy w  zakładzie 
lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę 
(np. dyżury, pełnienie pogotowia domowego),

dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z  tytułu 
zastępstwa sądowego,

dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom, któ-
rych wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek wypad-
ku przy pracy lub choroby zawodowej.

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek 
choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
kwota wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
nagroda z  zakładowego funduszu nagród, dodatkowe 
wynagrodzenie roczne, należności przysługujące z  ty-
tułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
odprawa emerytalna lub rentowa albo inne odprawy 
pieniężne,
wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie 
rozwiązania stosunku pracy.

Prezent  
dla Prenumeratorów Ściąga Kadrowego

Obliczanie wynagrodzenia  
i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
– praktyczna instrukcja
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Inne świadczenia (niebędące wynagrodzeniem za pracę) nieuwzględniane w podstawie wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego/ekwiwalentu za urlop 

�� świadczenia z  tytułu ubezpieczenia społecznego finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ze 
środków budżetu państwa (zasiłki: chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie oraz świadczenia rodzinne),
�� świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i świadczenia urlopowe,
�� wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym 
profilaktyczne posiłki i napoje) oraz ekwiwalenty pieniężne za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie 
odzieży roboczej i ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
�� ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące wła-
sność pracownika,
�� należności z tytułu podróży służbowych,
�� świadczenia przysługujące pracownikom przeniesionym do pracy w  innej miejscowości, a  także należności 
z tytułu wyrównania wydatków ponoszonych przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy poza sta-
łym miejscem pracy lub poza stałym miejscem zamieszkania (m.in. dodatki i ryczałty za rozłąkę, strawne, do-
datki dewizowe),
�� jednorazowe pożyczki na zagospodarowanie,
�� zasiłki na zagospodarowanie oraz zasiłki osiedleniowe,
�� ryczałty pieniężne za używanie do celów służbowych samochodów lub innych środków lokomocji niebędących 
własnością pracodawcy,
�� wartość środków wydawanych do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa 
do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach wyżywienia przyzakładowe-
go, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach dla nieletnich, służbie zdrowia, w domach pomocy 
społecznej, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatków kalorycznych wypłacanych na pod-
stawie odrębnych przepisów),
�� wartość zakwaterowania oraz wyżywienia świadczonego bezpłatnie lub częściowo odpłatnie na kursach 
i szkoleniach,
�� wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących przepisów,
�� określone ustawowo odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłosze-
nia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników,
�� odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy 
pracy, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy,
�� wartość polis ubezpieczeniowych na życie oraz składek podstawowych w ramach pracowniczego programu 
emerytalnego (III filar) wykupionych pracownikom przez pracodawcę,
�� nauczycielskie dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych na terenie wiejskim oraz w miastach liczą-
cych do 5000 mieszkańców,
�� wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
�� świadczenia przysługujące mianowanym urzędnikom państwowym w  razie rozwiązania stosunku pracy, 
w przypadku reorganizacji urzędu lub jego likwidacji oraz świadczenia przysługujące urzędnikom służby cy-
wilnej w razie rozwiązania stosunku pracy, w przypadku likwidacji urzędu,
�� odprawy pośmiertne,
�� odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji,
�� środki otrzymywane w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej na rehabilitację zawodo-
wą, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, na podstawie odrębnych przepisów, ze środków zfron albo 
zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków tych funduszy.

* rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, 
ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 174, poz. 1353
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Sposób uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie 
wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego

Rodzaj składnika
Sposób uwzględniania 

w podstawie 
wynagrodzenia urlopowego

Sposób uwzględniania w podstawie 
ekwiwalentu urlopowego

składniki wynagrodzenia 
określone w  stawce mie-
sięcznej, w stałej wysokości,

w wysokości należnej w  mie-
siącu korzystania z  urlopu wy-
poczynkowego,

w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa 
do ekwiwalentu,

składniki zmienne za okre-
sy nie dłuższe niż 1 miesiąc,

w łącznej wysokości wypła-
conej pracownikowi w  okre-
sie 3  miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc roz-
poczęcia urlopu; w  przypadku 
znacznego wahania wysokości 
tych składników w poszczegól-
nych miesiącach – z 12 miesię-
cy poprzedzających miesiąc roz-
poczęcia urlopu,

w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi 
w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzają-
cych miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu; jeżeli 
pracownik nie przepracował pełnego okresu 3 mie-
sięcy, to należy dokonać uzupełnienia, dzieląc fak-
tycznie wypłacone mu w tym okresie wynagrodze-
nie przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to 
wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnożąc przez 
liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w  ra-
mach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem czasu pracy,

składniki wynagrodzenia 
za okresy dłuższe niż 1 mie-
siąc (np. premie kwartalne, 
półroczne).

nie należy uwzględniać. w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
nabycia prawa do ekwiwalentu; jeżeli pracownik 
nie przepracował pełnego okresu 12  miesięcy, 
wynagrodzenie należy uzupełnić według wska-
zanych wyżej zasad dotyczących składników 
zmiennych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc. 

W razie zmiany w przysługujących za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc lub zmiany wysokości takich składników w okre-
sie, z którego ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia lub ekwiwalentu za urlop, wprowadzonych przed rozpo-
częciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania tego urlopu albo nabycia pra-
wa do ekwiwalentu za urlop, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian.

Zasady obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego
Wynagrodzenie urlopowe Ekwiwalent urlopowy

Krok 1. Podzielić podstawę wymiaru (ze składników 
stałych i zmiennych) przez liczbę godzin, w czasie któ-
rych pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego 
została ustalona ta podstawa (z 3 lub 12 miesięcy).

Krok 1. Podzielić miesięczną sumę wynagrodzeń (sta-
łych i  zmiennych z  okresu 3 lub 12  miesięcy) przez 
współczynnik urlopowy (w  2014  r. dla pełnego etatu 
– 20,83). 

Krok 2. Tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę 
pracy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik 
przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego 
czasu pracy, zgodnie z  obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Krok 2. Tak otrzymany ekwiwalent za 1 dzień urlopu 
podzielić przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej 
normie czasu pracy obowiązującej pracownika.

Krok 3. Tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę 
urlopu pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzysta-
nego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.



kalendarz książkowypublikacja książkowa

Tylko do 26 września br.  
za opłacenie rocznego abonamentu  
MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń 
na 2015 rok prezenty do wyboru:

 * Niezależnie od liczby opłaconych abonamentów otrzymają Państwo jeden kalendarz.

PrezeNt gwaraNtowaNy*

odtwarzacz MP3 pendrive 8 gB

JUŻ DzIŚ odwiedź www.infor.pl/oferta i wybierz prezent!
oferta ważna tylko do 26 września 2014 r.




