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Książka „Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Mogą Państwo zadzwonić do naszych ekspertów i zadać pytanie z zakresu zmian w VAT i zmian dotyczących 
samochodu w firmie. Z pakietu 3 porad można korzystać przez 2 miesiące od zakupu Multipakietu.

TELEPORADNIĘ – pakiet 3 porad ekspertów

W publikacji krok po kroku omawiamy, jak rozliczać samochód w firmie od jego nabycia do sprzedaży. 

Dodatkowo zamieściliśmy wyjątkowo praktyczne, wypełnione wzory:  ewidencji przebiegu pojazdu, które 
podatnicy muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., jeżeli chcą odliczać pełny VAT,  ewidencji przebiegu 
pojazdu, zestawienia ponoszonych wydatków, które podatnicy muszą prowadzić, aby zaliczyć wydatki 
w koszty.

KSIĄŻKĘ „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

Płyta zawiera:  Aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu, miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków oraz ewidencji środków trwałych, jakie muszą prowadzić podatnicy na potrzeby podatków 
dochodowych  Linki do: Programu ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, Encyklopedii 
księgowego w wersji elektronicznej, Przewodnika po zmianach w wersji elektronicznej, Programu do rozliczania 
podróży służbowych  Aktywne wzory ewidencji, jakie podatnicy VAT muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., 
jeżeli chcą odliczać 100% VAT  Aktywne wzory faktur  Aktywne deklaracje VAT  Wideoszkolenie 
 Wideoporady i audiokomentarze ekspertów do zmian w VAT i w podatkach dochodowych  Akty prawne

PŁYTĘ CD

Program wylicza limit wydatków, jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym 
miesiącu, jeżeli prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu, który wykorzystuje w działalności 
gospodarczej. Program wymaga stałego połączenia z internetem.

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Praktyczny tygodnik  
    służb kadrowych 

Kompleksowe informacje na 
temat prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych i wynagrodzeń

UWAGA!  
W najbliższym czasie w „Serwisie PP” 
ciekawe dodatki: 

•	 Dofinasowanie	wynagrodzeń,	szkoleń,	składek	
ZUS	–	procedura	ubiegania	się	o	pomoc		
z	urzędu	pracy

•	 Rozliczenia	składkowe	studentów	i	uczniów

•	 Kontrole	u	pracodawców	budżetowych		
– najczęściej	popełniane	błędy		

12 dodatków z serii 
„Prawo w jednostkach 

budżetowych”

18 książek

12 dodatków z serii  
„Płace i rozliczenia”

12 dodatków z serii 
„Kompendium Kadrowe  

– procedury”

4 kartoniki z serii 
„Ściąga Kadrowego”

4 płyty CD  

tygodnik, papier - 48 numerów

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  
kartoniki, płyty CD

ZA DARMO

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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URLOPY WYPOCZYNKOWE  
– USTALANIE WYMIARU, UDZIELANIE 

I NALICZANIE WYNAGRODZENIA  

WSTĘP

Prawo.do.urlopu.wypoczynkowego.przysługuje.jedynie.pracownikom..Nie.
mają.go.więc.osoby.zatrudnione.na.umowy.cywilnoprawne.czy.prowadzące.
własną.działalność.gospodarczą..Pracownik,.który.podejmuje.pracę.po.raz.
pierwszy,.nabywa.prawo.do.urlopu.wypoczynkowego.z.upływem.każdego.
miesiąca.pracy.w.roku.kalendarzowym,.w.którym.podjął.pracę,.w.wymia-
rze.1/12.wymiaru.urlopu.przysługującego.mu.po.przepracowaniu.roku..Pra-
wo.do.kolejnych.urlopów.uzyskuje.on.w.każdym.następnym.roku.kalenda-
rzowym.

Urlopu. wypoczynkowego. udziela. się. w. dni,. które. są. dla. pracownika.
dniami.pracy,.zgodnie.z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.pracy,.w.wy-
miarze. godzinowym,. odpowiadającym. dobowemu. wymiarowi. jego. czasu.
pracy.w.tym.dniu..Przy.udzielaniu.urlopu.wypoczynkowego.stosujemy.za-
sadę,.że.1.dzień.urlopu.odpowiada.8.godzinom.pracy..Ma.ona.zastosowanie.
także.do.pracowników.zatrudnionych.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy.

Od.1.października.2013.r..zmieniły.się.zasady.proporcjonalnego.obniża-
nia. urlopu. wypoczynkowego.. Obecnie. urlop. wypoczynkowy. nie. jest. pro-
porcjonalnie. obniżany. w. sytuacji,. gdy. w. danym. roku. kalendarzowym. po.
nabyciu.przez.pracownika.prawa.do. tego.urlopu.korzysta.on.z.urlopu.wy-
chowawczego,.a.następnie.w.tym.samym.roku.powraca.do.pracy.

Ponadto.również.od.1.października.2013.r..bieg.przedawnienia.roszcze-
nia.o.urlop.wypoczynkowy.nie.rozpoczyna.się,.a.rozpoczęty.jest.zawieszany.
na.okres.korzystania.przez.pracownika.z.urlopu.wychowawczego..W.tej.sy-
tuacji. pracownicy. nie. tracą. prawa. do. urlopu. wypoczynkowego,. jeżeli. nie.
wykorzystali.go.przed.urlopem.wychowawczym.

Pracownikowi. za. czas. urlopu. wypoczynkowego. przysługuje. wynagro-
dzenie..Zasadą. jest,.że.wynagrodzenie. to.powinno.odpowiadać.wysokości.
wynagrodzenia,. jakie.pracownik.by.otrzymał,.gdyby.w. tym.czasie.praco-
wał..W.podstawie.wynagrodzenia.za.urlop.wypoczynkowy.powinny.zostać.
ujęte.zarówno.składniki.wynagrodzenia.określone.stawką.miesięczną.w.sta-
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łej. wysokości,. jak. i. składniki. zmienne,. uzależnione. od. ilości. wykonanej.
pracy. czy. liczby. godzin. przepracowanych. w. danym. miesiącu.. Zmienne.
składniki.wynagrodzenia.za.urlop.mogą.być.obliczane.na.podstawie.prze-
ciętnego.wynagrodzenia.z.okresu.3.miesięcy.poprzedzających.miesiąc.roz-
poczęcia.urlopu..W.przypadkach.znacznego.wahania.wysokości.wynagro-
dzenia. okres. ten. może. być. przedłużony. do. 12. miesięcy.. Przy. obliczaniu.
wysokości. wynagrodzenia. urlopowego. należy. pomijać. m.in.. przychód.
z.umów.cywilnoprawnych.dodatkowo.zawartych.z.pracownikami.

W. przypadku. niewykorzystania. przysługującego. urlopu. w. całości. lub.
w.części.z.powodu.rozwiązania.lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.pracowni-
kowi.przysługuje.ekwiwalent.pieniężny..Nie.ma.przy.tym.znaczenia.rodzaj.
zawartej. umowy. o. pracę,. czas. trwania. zatrudnienia,. jak. również. tryb. lub.
powód.ustania.stosunku.pracy.(czy.do.rozwiązania.stosunku.pracy.doszło.
z.przyczyn. zawinionych. czy.niezawinionych.przez.pracownika)..Ekwiwa-
lent.oblicza.się,.z.pewnymi.modyfikacjami,.według.tych.samych.zasad,.ja-
kie.stosuje.się.do.obliczania.wynagrodzenia.urlopowego..Nie.ma.tu.zastoso-
wania. reguła,. zgodnie. z. którą. za. niewykorzystany. urlop. przysługuje.
wynagrodzenie,.jakie.pracownik.otrzymałby,.gdyby.w.tym.czasie.pracował.

Ekwiwalent.za.urlop.powinien.zostać.wypłacony.pracownikowi.w.ostat-
nim.dniu.zatrudnienia.

Pracodawca. nie. ma. obowiązku. wypłacenia. ekwiwalentu. pieniężnego,.
w.przypadku.gdy.strony.postanowią.o.wykorzystaniu.urlopu.w.czasie.pozo-
stawania.pracownika.w.stosunku.pracy.na.podstawie.kolejnej.umowy.o.pra-
cę.zawartej.z.tym.samym.pracodawcą.bezpośrednio.po.rozwiązaniu.lub.wy-
gaśnięciu.poprzedniej.umowy.o.pracę.z.tym.pracodawcą.
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Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego 

Urlop.wypoczynkowy.jest.to.coroczny,.płatny,.nieprzerwany.okres.zwolnie-
nia.pracownika.z.obowiązku.świadczenia.pracy.u.danego.pracodawcy..Pra-
cownik.nie.może.zrzec.się.przysługującego.mu.urlopu.ani.przekazać.go.in-
nej.osobie..Potwierdza.to.wyrok.Sądu.Najwyższego.z.7.lutego.1967.r..(I.PR.
53/67,.OSP.1967/12/287,.patrz:.www.ekspert3.inforlex.pl).

Osoby uprawnione do urlopu

Prawo.do.urlopu.wypoczynkowego.przysługuje.corocznie.każdej.osobie.wy-
konującej.pracę.w.ramach.stosunku.pracy,.bez.względu.na.podstawę.prawną.
jego.powstania. (umowa.o.pracę,. spółdzielcza.umowa.o.pracę,.mianowanie,.
powołanie,.wybór)..Urlop.wypoczynkowy.nie.przysługuje.zatem.osobom.wy-
konującym.pracę.na.innej.podstawie.niż.stosunek.pracy,.np..na.umowę.zlece-
nia.lub.o.dzieło..W.przypadku.umów.cywilnoprawnych.prawo.do.dni.wolnych.
może.zostać.przyznane.jedynie.na.podstawie.porozumienia.stron.w.umowie.

Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy

Pracownik. podejmujący. pracę. po. raz. pierwszy. uzyskuje. prawo. do. urlopu.
z.upływem.każdego.miesiąca.pracy.w.roku.kalendarzowym,.w.którym.pod-
jął.pracę,.w.wymiarze.1/12.wymiaru.urlopu.przysługującego.mu.po.prze-
pracowaniu. roku. (art.. 153. ustawy. z. 26. czerwca. 1974. r.. –. Kodeks. pracy..
–.j.t..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94;.ost..zm..Dz.U..z.2014.r..poz..208;.dalej:.
k.p.).. Mimo. że. przepisy. te. obowiązują. od. kilku. lat,. pracodawcom. nadal.
sprawia.sporo.kłopotów.ustalenie,.kiedy.upływa.miesiąc.pracy.

Należy.przyjąć,.że.miesiąc.pracy.mija:
■■ z. upływem. ostatniego. dnia. miesiąca,. jeżeli. pracownik. pozostaje. w. za-

trudnieniu.od.pierwszego.dnia.danego.miesiąca;

Przykład

Pracownik podjął pierwszą pracę 1 kwietnia 2014 r. Okres jednego miesiąca pracy, 
po upływie którego pracownik nabędzie prawo do 1,66 dnia urlopu wypoczynkowego 
(tj. 20 x 1/12 = 1,66), minął mu w tym przypadku 30 kwietnia 2014 r.

Wątpliwości.mogą.powstać,.gdy.pierwszy.dzień.miesiąca.kalendarzowe-
go.przypada.w.niedzielę.lub.w.dzień.wolny.od.pracy.wynikający.z.rozkładu.
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czasu.pracy.w.5-dniowym.tygodniu.pracy..Jeśli.pracownik.podejmuje.pracę.
w.pierwszym.dniu. roboczym.danego.miesiąca. i.pozostaje.w.zatrudnieniu.
przez. wszystkie. dni. robocze. tego. miesiąca,. prawo. do. urlopu. nabędzie.
z.upływem.ostatniego.dnia.miesiąca.

Przykład

Pracownik podjął pierwszą w życiu pracę 2 maja 2014 r., czyli w pierwszym dniu 
roboczym tego miesiąca. Okres jednego miesiąca upłynął w tej sytuacji 31 maja 
2014 r.

■■ z.upływem.dnia.w.następnym.miesiącu.kalendarzowym,.który.datą.po-
przedza.dzień.nawiązania.stosunku.pracy,.jeżeli.do.nawiązania.stosunku.
pracy.doszło.w.trakcie.miesiąca.kalendarzowego;

Przykład

Pracownik podjął pierwszą pracę 6 maja 2014 r. Z upływem 5 czerwca 2014 r. nabył 
on prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.

■■ z.upływem.30.dni,.jeżeli.pracownik.u.kolejnych.pracodawców.był.zatrud-
niony.krócej.niż.miesiąc.kalendarzowy.lub.obrachunkowy.

Przykład

Pracownik podjął pierwszą pracę 17 stycznia 2014 r. na czas określony do 31 marca 
2014 r. w pełnym wymiarze czasu pracy. Następnie podjął kolejną pracę na pełny etat 
w tym samym roku kalendarzowym u innego pracodawcy – od 2 kwietnia 2014 r. 
U pierwszego pracodawcy prawo do urlopu pracownik nabył z upływem 16 lutego br. 
oraz z upływem 16 marca br. Praca w okresie 17–31 marca (15 dni) nie uprawniała 
pracownika do urlopu u poprzedniego pracodawcy. Wspomniany 15-dniowy okres 
zatrudnienia zostanie doliczony do okresu zatrudnienia w kolejnym zakładzie pracy. Za-
tem już po przepracowaniu 15 dni u kolejnego pracodawcy w 2014 r. pracownik nabył 
prawo do 1,66 lub 2,16 dnia urlopu (jeżeli ma prawo do wyższego wymiaru urlopu).

Bez.względu.na.to,.ile.miesięcy.pracownik.przepracował.w.swoim.pierw-
szym.roku.kalendarzowym.pracy.zawodowej,.w.następnym.roku.kalenda-
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rzowym.nabywa.prawo.do.kolejnego,.pełnego.wymiaru.urlopu.20.lub.26.dni.
(gdy.posiada.okresy.uprawniające.go.do.wyższego.wymiaru.urlopu).

Przykład

Pracownik podjął pierwszą pracę 16 grudnia 2013 r. Nie ma on prawa do urlopu za 
przepracowane dni grudnia. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. pracownik ten nabył pra-
wo do kolejnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni za cały 2014 r.

W.związku.z.brakiem.ustawowej.regulacji.nie.ma.podstaw.do.zaokrągle-
nia.pierwszego.urlopu.w.górę.do.pełnego.dnia..Zatem.w.pierwszym.roku.
pracy. za. każdy. przepracowany. miesiąc. pracownik. nabywa. prawo. do. 1,66.
(1,66...).dnia.urlopu.(jeżeli.posiada.wymiar.20.dni.urlopu).lub.2,16.(2,16...).
dnia.(w.przypadku.gdy.ma.prawo.do.wymiaru.26.dni.urlopu)..Pracodawca.
może.z.korzyścią.dla.pracownika.zaokrąglić.ustalony.wymiar.urlopu.do.peł-
nych.godzin.lub.dni.

Pracodawca może korzystniej dla pracownika zaokrąglić 
dni urlopu przysługującego mu w pierwszym roku pracy.

 
Prawo do kolejnych urlopów 

Prawo. do. kolejnych. urlopów. pracownik. nabywa. w. każdym. następnym. roku.
kalendarzowym..Uprawnienie.do.kolejnego.urlopu.pracownik.nabywa.„z.góry”.
już.1.stycznia.danego.roku,.pod.warunkiem.pozostawania.w.tym.dniu.w.za-
trudnieniu.(art..153.§.2.k.p.)..Może.się.także.zdarzyć,.że.pracownik.nie.zyska.
prawa. do. urlopu. 1. stycznia,. jeśli. przebywa. wtedy. na. urlopie. bezpłatnym.
(w.trakcie.urlopu.bezpłatnego.„zawieszone.są”.prawa.i.obowiązki.stron.stosun-
ku.pracy).

Przykład

Pracodawca rozwiązał w maju br. z powodu likwidacji firmy umowę o pracę z pra-
cownikiem korzystającym od 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia zatrudnienia 
z urlopu bezpłatnego. Pracownikowi temu nie przysługuje ekwiwalent za urlop wypo-
czynkowy z bieżącego roku, ponieważ w opisanej sytuacji nie nabył do niego prawa.
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Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia

Przepisy.Kodeksu.pracy.zobowiązują.pracodawcę.do.informowania.pracow-
nika.na.piśmie,.nie.później.niż.w.ciągu.7.dni.od.dnia.zawarcia.umowy.o.pra-
cę,.m.in..o.wymiarze.przysługującego.mu.urlopu.wypoczynkowego.(art..29.
§.3.pkt.3.k.p.).

Informacja.o.warunkach.zatrudnienia.powinna.być.podana.pracowniko-
wi.na.piśmie..Jeśli.pracownik.jest.zatrudniony.na.okres.próbny,.to.w.infor-
macji.o.warunkach.zatrudnienia.należy.mu.podać.wymiar.urlopu.przysłu-
gującego.w.czasie.trwania.tej.umowy..Gdy.pracownik.jest.zatrudniany.na.
podstawie.bezpośrednio.następujących.po.sobie.umów.o.pracę,.pracodaw-
ca.musi.–. za.każdym. razem.–.podawać.mu. informację.o.warunkach.za-
trudnienia,.nawet.jeśli.w.informacji.nic.się.nie.zmieniło..Także.w.sytuacji,.
gdy.pracownik.nabędzie.prawo.do.wyższego.wymiaru.urlopu,.należy.mu.
przekazać. aktualną. informację.. Podobnie. jest. w. przypadku. zmiany. wy-
miaru.etatu.albo.korzystania.z.urlopu.bezpłatnego.lub.innego.okresu.nie-
wykonywania.pracy,.który.ma.wpływ.na.wymiar.należnego.urlopu.wypo-
czynkowego.

Warunek.poinformowania.pracownika.o.wymiarze.przysługującego.mu.
urlopu. zostanie. spełniony,. jeżeli. pracodawca. przekaże. mu. informację.
o.urlopie,.wskazując.przepisy.prawa.pracy,.z.których.wynika.prawo.pracow-
nika.do.urlopu.wypoczynkowego.

Przykładowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia 
dotyczące wymiaru urlopu

Czas trwania umowy Wymiar etatu Wymiar urlopu Przykładowy zapis

Cały rok kalendarzowy pełny etat 20 dni art. 154 § 1 pkt 1 k.p.

Cały rok kalendarzowy część etatu 26 dni art. 154 § 1 pkt 2 i § 2 k.p.

Część roku kalenda-
rzowego

pełny etat 20 dni art. 154 § 1 pkt 1 k.p., obliczony 
proporcjonalnie zgodnie  
z art. 1551 k.p.

Część roku kalenda-
rzowego

część etatu 26 dni art. 154 § 1 pkt 2 i § 2 k.p., 
obliczony proporcjonalnie na 
podstawie art. 1551 k.p.

Pracodawca.może. również.przekazać. informację. o.warunkach. zatrud-
nienia. w. formie. opisowej,. wskazując. wymiar. urlopu. wypoczynkowego,.
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jaki. mu. przysługuje.. Przykładowo,. pracownik. zatrudniony. na. 1/2. etatu,.
który. ma. prawo. do. 26. dni. urlopu. wypoczynkowego. i. podjął. pracę. od..
1. czerwca. 2014. r.,. może. otrzymać. taką. informację:. „przysługuje. Panu.
w.2014.r..8.dni.urlopu.wypoczynkowego,.tj..64.godziny,.za.okres.pracy.od.
1.czerwca.do.31.grudnia.2014.r.,.a.od.1.stycznia.2015.r..będzie.Pan.miał.
prawo.do.13.dni.urlopu.wypoczynkowego.(104.godzin).w.każdym.kolej-
nym.roku.kalendarzowym”.

Problem. z. podaniem. informacji. o. warunkach. zatrudnienia. w. zakresie.
urlopu. wypoczynkowego. często. dotyczy. pracowników. zatrudnionych. na.
podstawie.umów.na.zastępstwo..Nie.wiadomo.bowiem,.kiedy.taka.umowa.
się.rozwiąże..Dlatego.w.takim.przypadku.należy.podać.wymiar.urlopu.pro-
porcjonalnego,.jaki.przysługuje.pracownikowi.od.dnia.zawarcia.umowy.na.
zastępstwo.do.końca.roku.kalendarzowego,.w.którym.ta.umowa.została.za-
warta.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Do. okresu. pracy,. od. którego. zależy. wymiar. urlopu,. należy. wliczać. nie.
tylko. okres. przepracowany. w. firmie,. w. której. pracownik. jest. aktualnie.
zatrudniony,.lecz.również.okresy.poprzedniego.zatrudnienia,.bez.wzglę-
du.na.długość.przerwy.w.zatrudnieniu.oraz.sposób.ustania.stosunku.pra-
cy.(art..1541.§.1.k.p.)..Wymiar.urlopu.nie.zależy.od.przebiegu.zatrudnie-
nia,. rodzaju.wykonywanej.pracy,. zajmowanego. stanowiska. czy. sposobu.
zakończenia.stosunku.pracy..Nawet.gdy.umowa.o.pracę.została.rozwiąza-
na.bez.wypowiedzenia.z.winy.pracownika,.ponieważ.naruszył.on.swoje.
obowiązki. pracownicze,. okres. przepracowany. w. tej. firmie. zostaje. wli-
czony.do.stażu.pracy,.od.którego.zależy.wymiar.jego.urlopu.wypoczyn-
kowego.

Jeżeli.pracownik.jednocześnie.pozostaje.w.2.lub.więcej.stosunkach.pra-
cy,.wówczas.do.stażu.pracy,.od.którego.zależy.prawo.do.urlopu. i.wymiar.
urlopu,.wliczeniu.podlega.także.okres.poprzedniego,.niezakończonego.za-
trudnienia.w.części.przypadającej.przed.nawiązaniem.drugiego.lub.kolejne-
go.stosunku.pracy.(art..1541.§.2.k.p.).

Do.stażu.urlopowego.należy.wliczyć.także.udokumentowane.okresy.za-
trudnienia. przebyte. za. granicą. u. pracodawców. zagranicznych. w. ramach.
umowy.o.pracę..Są.one. zaliczane.do.okresów.pracy.w.Polsce.w.zakresie.
uprawnień.pracowniczych.
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Podstawowe wymiary urlopu

Wymiar.urlopu.wypoczynkowego.wynosi:
■■ 20.dni.–.jeżeli.pracownik.jest.zatrudniony.krócej.niż.10.lat,
■■ 26.dni.–.jeżeli.pracownik.jest.zatrudniony.co.najmniej.10.lat.(art..154.§.1.k.p.).

Pracodawca.w.umowie.o.pracę.lub.w.aktach.wewnątrzzakładowych.może.
ustalić.wyższy.wymiar.urlopu.dla.pracowników.

Urlop pracowników zatrudnionych na niepełny etat

Dla.pracownika.zatrudnionego.na.część.etatu.wymiar.urlopu.ustala.się.pro-
porcjonalnie.do.wymiaru.czasu.pracy.tego.pracownika,.przyjmując.za.pod-
stawę.wymiar.urlopu.określony.dla.osoby.zatrudnionej.w.pełnym.wymiarze.
czasu.pracy,.wynikający.z.ogólnego.stażu.pracy.(20.albo.26.dni)..Jeśli.z.ob-
liczeń.wyniknie.niepełny.dzień.urlopu,.podlega.on.zaokrągleniu.w.górę.do.
pełnego.dnia.(art..154.§.2.k.p.).

Przykład

Pracodawca zatrudnił pracownika na 3/4 etatu od 1 czerwca 2014 r. Pracownik ma staż 
pracy krótszy niż 10 lat. Proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy urlop wypoczynkowy 
pracownika wynosi 15 dni (3/4 × 20 dni). Za okres pracy od 1 czerwca do 31 grudnia br. 
nabędzie prawo do 9 dni urlopu (7/12 × 15 dni = 8,75 dnia, czyli po zaokrągleniu 9 dni).

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników 
niepełnoetatowych

Wymiar etatu
Wymiar urlopu w roku kalendarzowym (po zaokrągleniu)

staż urlopowy mniejszy niż 10 lat co najmniej 10-letni staż urlopowy
1/2 10 dni (10 x 8 = 80 godz.) 13 dni (13 x 8 = 104 godz.)
1/3 7 dni (7 x 8 = 56 godz.) 9 dni (9 x 8 = 72 godz.)
1/4 5 dni (5 x 8 = 40 godz.) 7 dni (7 x 8 = 56 godz.)
2/3 14 dni (14 x 8 = 112 godz.) 18 dni (18 x 8 = 144 godz.)
3/4 15 dni (15 x 8 = 120 godz.) 20 dni (20 x 8 = 160 godz.)
4/5 16 dni (16 x 8 = 128 godz.) 21 dni (21 x 8 = 168 godz.)

Gdy.w.trakcie.roku.kalendarzowego.dochodzi.do.zmiany.wymiaru.czasu.
pracy.danego.pracownika.(np..z.niepełnego.na.pełny.lub.odwrotnie),.wła-
ściwą.metodą.wyliczenia.wymiaru.urlopu.jest.dokonanie.dwóch.niezależ-
nych.wyliczeń.odpowiednio.dla.okresu.pracy.w.danym.wymiarze.etatu.
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Przykład

Pracownik, posiadający staż pracy przekraczający 10 lat, przez 4 miesiące był za-
trudniony na 3/4 etatu, a przez pozostałe 8 miesięcy tego roku na 1/2 etatu. Z tytułu 
pracy w wyższym wymiarze etatu (3/4) ma prawo do 7 dni urlopu [(3/4 × 26) × 
4/12 = 6,5, po zaokrągleniu 7 dni], natomiast z racji zatrudnienia na pół etatu ma 
9 dni [(1/2 x 26) × 8/12 = 8,67, po zaokrągleniu 9 dni]. W roku kalendarzowym 
wymiar urlopu pracownika wyniesie 16 dni.

Ze. zmianą. wymiaru. czasu. pracy. mamy. niejednokrotnie. do. czynienia.
w.trakcie.miesiąca..W.przepisach.nie.znajdziemy.wytycznych,.jak.postępo-
wać.w. takich.przypadkach..Wśród.ekspertów.prawa.pracy.można.spotkać.
się.z.2.poglądami.w.tym.zakresie..Zgodnie.z.nimi.przy.ustalaniu.proporcjo-
nalnego.urlopu.w.miesiącu.zmiany.etatu:

■■ przyjmuje.się.taki.wymiar.czasu.pracy,.w.którym.pracownik.przepracuje.
większość.dni,.lub

■■ należy.przyjąć.wymiar.etatu.obowiązujący.pracownika.pierwszego.dnia.
tego.miesiąca.

Przykład

Do 14 kwietnia 2014 r. pracownik z 8-letnim stażem urlopowym zatrudniony na czas 
nieokreślony pracował na pełny etat. Od następnego dnia wymiar czasu pracy wy-
niósł 3/4 etatu. Zgodnie z pierwszym poglądem, o którym mowa wcześniej, pracow-
nik za cały 2014 r. ma prawo do 17 dni urlopu, w tym:
■ za okres od stycznia do marca – 5 dni (3/12 x 20 dni = 5 dni),
■ za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia (większą część kwietnia pracownik przepracował jako 
niepełnoetatowiec) – 12 dni (3/4 etatu x 20 dni x 9/12 = 11,25 dnia, po zaokrągleniu 12 dni).
Według drugiego poglądu pracownik również byłby uprawniony do 17 dni urlopu, tj. 
(4/12 x 20 dni = 6,67 dnia, po zaokrągleniu 7 dni) + (8/12 x 3/4 etatu x 20 dni = 10 dni).

Decyzja,. jak. w. omawianym. przypadku. ustalać. wymiar. urlopu. wypo-
czynkowego,.zależy.zatem.od.pracodawcy.. Jeżeli. są. różnice.w.wysokości.
wymiaru.urlopu.wypoczynkowego,.najbezpieczniej. jest.wybrać.sposób. li-
czenia.korzystniejszy.dla.pracownika..Pracodawca.nie.narazi.się.wówczas.
na.jego.roszczenia.
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Zaliczanie okresów nauki do stażu urlopowego

Do.okresu.pracy,.od.którego.zależy.wymiar.urlopu,.wlicza.się.z.tytułu.ukończenia:
■■ zasadniczej. lub. innej. równorzędnej. szkoły. zawodowej. –. przewidziany.

programem.nauczania.czas.trwania.nauki,.nie.więcej.jednak.niż.3.lata,
■■ średniej. szkoły. zawodowej. –. przewidziany. programem. nauczania. czas.

trwania.nauki,.nie.więcej.jednak.niż.5.lat,
■■ średniej. szkoły. zawodowej. dla. absolwentów. zasadniczych. (równorzęd-

nych).szkół.zawodowych.–.5.lat,
■■ średniej.szkoły.ogólnokształcącej.–.4.lata,
■■ szkoły.policealnej.–.6.lat,
■■ szkoły.wyższej.–.8.lat.

Pracownicy, którzy uzyskali stopień licencjata, są traktowani pod 
względem naliczania stażu urlopowego, jakby ukończyli szkołę wyższą 
– należy im wliczać 8 lat.

Zaliczanie.okresów.nauki.do.okresów.pracy.ma.charakter.bezwarunkowy,.
tj..nie.zależy.od.rodzaju.szkoły.czy.okresu,.w.jakim.pracownik.podjął.pracę.
po.ukończeniu.nauki..Nie.ma.również.znaczenia,.w.jakim.trybie.pracownik.
się.uczył:.dziennym,.wieczorowym.czy.zaocznym..Należy.jednak.pamiętać,.
że. nie. wlicza. się. powtarzanych. lat,. czyli. rzeczywistego. okresu. nauki.. Do.
stażu.urlopowego.liczy.się.jedynie.okres.nauki.przewidziany.programem.na-
uczania..Okresów.nauki.niezakończonych.w.sposób.ustanowiony.przez.pro-
gram.nie.uwzględnia.się.(np..uzyskanie.na.studiach.absolutorium.bez.dyplo-
mu.nie.daje.prawa.do.wliczenia.8.lat.z.tytułu.ukończenia.szkoły.wyższej).

Okresy.nauki.w.kolejnych. szkołach.nie.podlegają. sumowaniu. (art.. 155..
§.1.k.p.)..Do.wymiaru.urlopu.zalicza.się.okres,.który.wynika.z.tytułu.ukoń-
czenia.ostatniej.szkoły.

Czasami.zdarza.się,.że.pracownik.w.tym.samym.okresie.uczył.się.i.pra-
cował..Wtedy.do.okresu,.od.którego.zależy.wymiar.urlopu,.należy.wliczać.
albo.okres.nauki,.albo.okres.pracy,.w.zależności.od.tego,.który.wariant.jest.
korzystniejszy.dla.pracownika.(art..155.§.2.k.p.).

Przykład

Pracownik po ukończeniu liceum ogólnokształcącego od 1 października 2009 r. pod-
jął swoje pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, które kontynuuje do 
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chwili obecnej. 1 października 2009 r. rozpoczął też 5-letnie studia wyższe. W połowie 
lipca 2014 r. planuje obronę pracy magisterskiej. W tej sytuacji korzystniejsze dla pracow-
nika jest wliczanie do stażu pracy, wpływającego na wymiar jego urlopu, okresu zatrud-
nienia, w którym równolegle była pobierana nauka. Uwzględniając 4 lata szkoły średniej 
oraz 5 lat zatrudnienia, 30 września 2014 r. pracownik osiągnie ogółem 9-letni staż pracy, 
a 10-letni (uprawniający do wyższego wymiaru urlopu) 30 września 2015 r. Uwzględ-
niając 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej w lipcu 2014 r. pracownik miałby do prze-
pracowania 2 lata, aby osiągnąć 10-letni okres zatrudnienia. Wyższy wymiar urlopu pra-
cownik osiągnąłby wówczas w lipcu 2016 r. W tym przypadku zaliczenie okresu pracy 
do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, jest korzystniejsze od zaliczenia 8 lat nauki.

Okresy.nauki.należy.udokumentować.świadectwem.lub.dyplomem.wy-
danym.przez.daną.szkołę,.ewentualnie.duplikatem.wydanym.zgodnie.z.obo-
wiązującymi. w. tym. zakresie. przepisami.. Oryginał. dokumentu. pracownik.
okazuje. do. wglądu. pracodawcy,. który. przechowuje. w. jego. aktach. osobo-
wych.kserokopię.tego.dokumentu.poświadczoną.za.zgodność.z.oryginałem.

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 marca 2014 r. legitymuje się:
■ świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego,
■ świadectwem pracy dokumentującym 4 lata pracy na podstawie umowy o pracę,
■ wpisem w książeczce wojskowej o odbyciu służby zasadniczej trwającej 1 rok,
■  zaświadczeniem o wykonywaniu przez 2 lata zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło,
■ zaświadczeniem o 5-letnim okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Zaliczeniu do stażu urlopowego podlegają w tym przypadku: szkoła, okres wykony-
wania pracy na podstawie umowy o pracę, służba wojskowa oraz aktualne zatrud-
nienie. Okresów pracy na podstawie umowy o dzieło i prowadzenia działalności go-
spodarczej nie można zaliczyć do stażu urlopowego. Pracownik będzie posiadał na 
koniec czerwca br. staż urlopowy wynoszący ogółem 9 lat i 4 miesiące, co będzie go 
uprawniać do urlopu w wymiarze 20 dni.

Inne okresy podlegające zaliczeniu do stażu urlopowego

Poza.okresami.zatrudnienia.pracowniczego.(w.tym.pracy.za.granicą).i.na-
uki.szkolnej,.zaliczeniu.do.stażu.urlopowego.(na.podstawie.przepisów.Ko-
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deksu.pracy.oraz.przepisów.szczególnych).podlegają.również.m.in..okresy.
wymienione.w.poniższej.tabeli.

Okresy podlegające zaliczeniu do stażu urlopowego
Okres Podstawa prawna

za który przysługuje odszkodowanie w przypadku 
skrócenia okresu wypowiedzenia, jeżeli pracow-
nik nie podjął w tym czasie pracy

art. 361 § 2 k.p.

pozostawania bez pracy, za który przyznano 
odszkodowanie pracownikowi przywróconemu 
do pracy

art. 51 § 2 k.p.

urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracowni-
kowi w celu podjęcia pracy u innego pracodawcy

art. 1741 § 2 k.p.

urlopu wychowawczego art. 1865 k.p.
urlopu bezpłatnego udzielonego młodocianemu 
w okresie ferii szkolnych

art. 205 § 4 k.p.

urlopu bezpłatnego udzielonego pracownikowi 
powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związ-
kowej poza zakładem pracy, pod warunkiem 
stawienia się do pracy po tym urlopie w ciągu  
7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru

art. 25 ust. 11 ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 167)

pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 674; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 598)

czynnej służby wojskowej oraz urlopu bezpłatne-
go udzielonego powołanemu do odbycia ćwiczeń 
wojskowych

art. 120 i art. 124 ustawy z 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 461; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 619)

służby zastępczej art. 36 ustawy z 28 listopada 2003 r. o służ-
bie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217;  
ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1101)

prowadzenia indywidualnego gospodarstwa 
rolnego lub pracy w takim gospodarstwie

art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu 
okresów pracy w indywidualnym gospodar-
stwie rolnym do pracowniczego stażu pracy 
(Dz.U. Nr 54, poz. 310)

Udzielanie urlopów wypoczynkowych

Udzielanie urlopów na dni pracy

Urlopu.należy.udzielać.w.dni,.które.są.dla.pracownika.dniami.pracy,.zgod-
nie.z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.pracy,.w.wymiarze.godzinowym,.
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odpowiadającym.dobowemu.wymiarowi.czasu.pracy.pracownika.w.danym.
dniu.(art..1542.§.1.k.p.).

Pojęcie.„dzień.pracy”.zostało.związane.z.indywidualnym.harmonogramem.
czasu.pracy.pracownika..Dniami.pracy.są.np..niedziele.i.święta,.jeśli.harmo-
nogram.pracy.pracownika.przewiduje.pracę.w.te.dni..Dniami.pracy.nie.są.dni.
wolne.od.pracy.wynikające.z.rekompensowania.wydłużonej.pracy.w.inne.dni..
Dotyczy.to.np..pracowników.zatrudnionych.w.równoważnym.systemie.czasu.
pracy.

Przy.udzielaniu.urlopu.wypoczynkowego. stosujemy.zasadę,. że.1.dzień.
urlopu.odpowiada.8.godzinom.pracy.(art..1542.§.2.k.p.)..Odnosi.się.to.także.
do.niepełnoetatowców.

W.przypadku.pracownika,.dla.którego.dobowa.norma.czasu.pracy,.wy-
nikająca.z.odrębnych.przepisów,.jest.niższa.niż.8.godzin.(np..norma.czasu.
pracy. lekarza.wynosi.7.godzin.35.minut),.1.dzień.urlopu.odpowiada. tej.
normie.dobowej..Zatem.1.dzień.urlopu.dla.lekarza.wynosi.7.godzin.35.mi-
nut.

Udzielenie.pracownikowi.urlopu.w.dniu.pracy.w.wymiarze.godzinowym.
odpowiadającym.części.dobowego.wymiaru.czasu.pracy.jest.dopuszczalne.
jedynie.w.przypadku,.gdy.pozostała.do.wykorzystania.część.urlopu.jest.niż-
sza.niż.pełny.dobowy.wymiar.czasu.pracy.pracownika.w.dniu,.na.który.ma.
być.udzielony.urlop.(art..1542.§.4.k.p.).

Przykład

Pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. W 2014 r. jest uprawniony 
do urlopu w wymiarze 160 godzin. Wykorzystał już w tym roku 156 godzin urlopu. 
Pracodawca może mu udzielić urlopu w wymiarze 4 godzin na część dnia, w którym 
zgodnie z harmonogramem pracy miał zaplanowane np. 10 godzin pracy.

Jeżeli.pracownik.zawsze.pracuje.po.8.godzin,.to.przy.udzielaniu.urlopu.
jego. przeliczanie. na. godziny. nie. ma. znaczenia,. ma. natomiast. znaczenie.
przy.obliczaniu.wynagrodzenia.urlopowego.i.ekwiwalentu.urlopowego.

Konieczność.przeliczeń.godzinowych.urlopu.wypoczynkowego.występu-
je.w.przypadku:

■■ pracy.w.systemach.czasu.pracy.pozwalających.na.pracę.powyżej.8.godzin.
na.dobę,

■■ zatrudnienia.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy.
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Urlop pracowników pracujących w równoważnym systemie czasu pracy

W.systemie. równoważnym.dobowy.wymiar. czasu.pracy.może.zostać.wy-
dłużony.do.12.godzin.na.dobę.(przy.dozorze.urządzeń.do.16.godzin,.a.przy.
pilnowaniu.mienia. i.ochronie.osób.nawet.do.24.godzin.na.dobę). i. jest. re-
kompensowany.udzielaniem.większej.liczby.dni.wolnych.od.pracy..W.wyni-
ku.tego.pracownik.dysponuje.większą.liczbą.dni.wolnych.od.pracy.niż.pra-
cownicy. zatrudnieni. w. podstawowym. systemie. czasu. pracy,. dla. których.
wolne.są.niedziele,.święta.oraz.dni.wynikające.z.5-dniowego.tygodnia.pra-
cy.. Udzielając. płatnego. urlopu. osobom,. które. wykonują. swoje. obowiązki.
w.równoważnych.normach.czasu.pracy,.z.puli.urlopowej.trzeba.zdejmować.
tyle.godzin,.ile.by.w.danym.czasie.pracowali,.zamiast.wypoczywać.

Urlopu.udziela.się.również.na.niedziele.i.święta,.jeśli.w.harmonogramie.
na.te.dni.zaplanowano.pracownikowi.pracę.

Przykład

Pracownika obowiązuje równoważny system czasu pracy. Z jego grafiku na okres 
od 5 do 11 maja br. wynika, że w poniedziałek miał pracować 9 godzin, we wtorek  
– 12 godzin, w środę – 8 godzin, w piątek – 5 godzin, a w niedzielę – 6 godzin. Czwar-
tek i sobotę zaplanowano jako dni wolne. Pracownik przez cały wspomniany tydzień 
korzystał z urlopu. Oznacza to, że jego pulę urlopową należy pomniejszyć o 40 go-
dzin, bo przez tyle by pracował, gdyby nie wypoczywał.

Urlopy proporcjonalne

W.szczególnych.okolicznościach,.przewidzianych.przepisami.prawa.pracy,.
urlop. wypoczynkowy. należy. ustalić. proporcjonalnie. do. przepracowanego.
okresu.

Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy

Pracownik. co. do. zasady. nabywa. prawo. do. urlopu. w. pełnym. wymiarze.
w.pierwszym.dniu.roku.kalendarzowego..Gdy.umowa.o.pracę.trwa.nieprze-
rwanie.przez.cały.rok,.pracownik.wykorzystuje.należny.mu.urlop.u.aktual-
nego.pracodawcy..Jeśli.jednak.w.ciągu.roku.dochodzi.do.rozwiązania.umo-
wy. o. pracę,. pracownikowi. należy. się. urlop. obliczany. proporcjonalnie. do.
czasu.przepracowanego.w.danym.roku:
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■■ u.dotychczasowego.pracodawcy.–.w.wymiarze.proporcjonalnym.do.okre-
su.przepracowanego.u. tego.pracodawcy.w.roku.ustania.stosunku.pracy,.
chyba.że.przed.jego.ustaniem.pracownik.wykorzystał.urlop.w.przysługu-
jącym.mu.lub.w.wyższym.wymiarze,

■■ u.kolejnego.pracodawcy.–.w.wymiarze.proporcjonalnym.do.okresu:
–. .pozostałego.do.końca.danego.roku.kalendarzowego.–.w.razie.zatrud-

nienia.na.czas.nie.krótszy.niż.do.końca.danego.roku.kalendarzowego,
–..zatrudnienia.w.danym.roku.kalendarzowym.–.w.razie.zatrudnienia.na.

czas.krótszy.niż.do.końca.danego.roku.kalendarzowego.
Pracownikowi,.który.przed.ustaniem.stosunku.pracy.w.ciągu.roku.kalen-

darzowego. wykorzystał. urlop. w. wymiarze. wyższym,. niż. wynikałoby. to.
z.proporcji.do.przepracowanego.okresu,.u.kolejnego.pracodawcy.przysługu-
je.urlop.w.odpowiednio.niższym.wymiarze..Łączny.wymiar.urlopu.w.roku.
kalendarzowym.nie.może.być.niższy.niż.wynikający.z.okresu.przepracowa-
nego.w.tym.roku.u.wszystkich.pracodawców..Regulacja.ta.ma.zastosowanie.
również.w.sytuacji,.gdy.w.danym.roku.kalendarzowym.nastąpiło.rozwiąza-
nie,.a.następnie.nawiązanie.stosunku.pracy.z.tym.samym.pracodawcą.

Urlop przysługujący pracownikowi w danym roku kalen-
darzowym nie może przekroczyć wymiaru wynikającego 
z przepisów Kodeksu pracy.

Zasady.dotyczące.udzielania.urlopu.wypoczynkowego.w.wymiarze.pro-
porcjonalnym.stosuje.się:

■■ odpowiednio.do.pracownika.podejmującego.pracę.u.kolejnego.pracodaw-
cy.w.ciągu.innego.roku.kalendarzowego.niż.rok,.w.którym.ustał.jego.sto-
sunek.pracy.z.poprzednim.pracodawcą,

■■ do. urlopów. dodatkowych. przysługujących. pracownikom. na. podstawie.
przepisów. szczególnych,. np.. osobom. o. umiarkowanym. lub. znacznym.
stopniu.niepełnosprawności,.kombatantom.

Przykład

Pracownik z 10-letnim stażem urlopowym był zatrudniony u poprzedniego pracodaw-
cy do 31 maja 2013 r. Następnie przez dłuższy czas pozostawał bez pracy. Kolejne 
zatrudnienie podjął 1 marca 2014 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas 
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określony do 31 grudnia 2014 r. U obecnego pracodawcy pracownik nabył w 2014 r. 
za okres od 1 marca do 31 grudnia br. prawo do 22 dni urlopu (10/12 × 26 dni = 
21,66 dni, po zaokrągleniu 22 dni).

Urlop po okresie niewykonywania pracy

Urlop.w.wymiarze.proporcjonalnym.nabywa.pracownik,.który.powraca.do.
pracy. u. dotychczasowego. pracodawcy. w. ciągu. roku. kalendarzowego. po.
trwającym.co.najmniej.1.miesiąc.okresie.(art..1552.§.1.k.p.):

■■ urlopu.bezpłatnego,
■■ urlopu.wychowawczego,
■■ odbywania.zasadniczej.służby.wojskowej.lub.jej.form.zastępczych,.okre-

sowej.służby.wojskowej,.przeszkolenia.wojskowego.albo.ćwiczeń.wojsko-
wych,

■■ tymczasowego.aresztowania,
■■ odbywania.kary.pozbawienia.wolności,
■■ nieusprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy.

Jeżeli.powyższe.okresy.niewykonywania.pracy.obejmują.części.miesięcy.
kalendarzowych,.za.miesiąc.uważa.się.łącznie.30.dni..Okresy.nieobecności,.
podczas.których.pracownik.nie.nabywa.prawa.do.urlopu,.należy.sumować.

Przykład

Pracownik uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni korzystał 
z urlopu bezpłatnego od 17 do 30 marca 2014 r., czyli przez 14 dni, a następnie od  
1 do 17 kwietnia 2014 r. (17 dni) był tymczasowo aresztowany. Wymiar urlopu wypo-
czynkowego w 2014 r. pracownika ulegnie zatem obniżeniu o 1/12 wymiaru urlopu.

Zastosowanie.zasady.proporcjonalności.urlopu.jest.ograniczone.wyłącz-
nie.do.roku.kalendarzowego,.w.którym.pracownik.powraca.do.dotychczaso-
wego.pracodawcy.po.okresie.niewykonywania.pracy,.z.jednym.ważnym.za-
strzeżeniem..Od 1 października 2013 r., w wyniku nowelizacji Kodeksu 
pracy, urlop wypoczynkowy nie jest proporcjonalnie obniżany, w razie 
gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa 
do tego urlopu korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym 
samym roku powraca do pracy.
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Pracodawca nie obniża proporcjonalnie urlopu wypo-
czynkowego pracownikowi, który nabył prawo do tego 
urlopu w danym roku, a następnie przebywał na urlopie 
wychowawczym i powrócił do pracy w tym samym roku. 
Zachowuje on prawo do pełnego wymiaru urlopu wypo-
czynkowego.

 
Przykład

Zatrudniona na czas nieokreślony pracownica mająca prawo w roku do 20 dni urlopu, 
od 1 maja 2013 r. do 31 marca 2014 r. przebywała na urlopie wychowawczym. W tej 
sytuacji za 2014 r. ma ona prawo do 15 dni urlopu (9/12 x 20 dni). Urlop wychowaw-
czy nie obniżył natomiast wymiaru urlopu wypoczynkowego za 2013 r. Gdyby urlop wy-
chowawczy w opisanych okolicznościach trwał np. od lutego 2014 r. do maja 2014 r., 
wówczas wymiar urlopu wypoczynkowego także nie uległby obniżeniu.

Przykład

Pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie od 1 października 2013 r. do 
31 marca 2014 r. Od 1 kwietnia br. wrócił do pracy. W takiej sytuacji pracownikowi 
przysługuje urlop wypoczynkowy za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r., 
natomiast za okres od 1 stycznia do 31 marca br. nie przysługuje mu urlop wypo-
czynkowy.

W.przypadku.pracownika.będącego.w.pierwszym.roku.pracy.prawo.do.
urlopu. w. wymiarze. 1/12. urlopu. za. każdy. miesiąc. pracy. należy. naliczać.
z.pominięciem.ww..okresów.niewykonywania.pracy..W.czasie.ich.trwania.
pracownik.nie.nabywa.prawa.do.urlopu.wypoczynkowego.

Urlop uzupełniający

Pracownikowi,.który.wykorzystał.urlop.za.dany.rok.kalendarzowy,.a.następ-
nie.w.ciągu.tego.roku.uzyskał.prawo.do.urlopu.w.wyższym.wymiarze,.przy-
sługuje.urlop.uzupełniający.(art..158.k.p.)..Prawo.do.urlopu.w.podwyższo-
nym.wymiarze.w.roku.kalendarzowym,.w.którym.pracownik.nabywa.prawo.
do.wyższego.wymiaru,.powstaje.w.dniu,.w.którym.pracownik.osiągnął.od-
powiedni.staż.pracy.uprawniający.go.do.wyższego.wymiaru.urlopu.
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Wymiar.proporcjonalnego.urlopu.wypoczynkowego.w.roku.kalendarzo-
wym,. w. którym. pracownik. nabył. u. danego. pracodawcy. prawo. do. urlopu.
w. wyższym. wymiarze,. ustala. się. od. razu,. uwzględniając. wyższy. wymiar.
tego.urlopu.

Pracownik nabywa prawo do 6 dni urlopu uzupełniają-
cego bez względu na to, w jakim miesiącu danego roku 
nabędzie prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczyn-
kowego.

 
Przykład

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony osiągnie 10-letni staż pracy 30 września 
2014 r. W porozumieniu z pracodawcą pracownik zaplanował urlop na lipiec. W tej 
sytuacji pracownik może skorzystać w lipcu z 20 dni urlopu, a po 30 września br.  
z 6 dni urlopu uzupełniającego.

Realizacja prawa do urlopu

Planowanie urlopów i uzgadnianie terminów ich wykorzystywania

Przystępując.do.planowania.urlopów.należy.pamiętać,.że.urlop.wypoczyn-
kowy.powinien.być.udzielony.w.danym.roku.jako.jeden.nieprzerwany.okres..
Tylko.na.wniosek.pracownika.urlop.może.być.podzielony.na.części..W.ta-
kim.przypadku.przynajmniej.jedna.część.urlopu.wypoczynkowego.pracow-
nika.powinna.trwać.nie.mniej.niż.14.dni.kalendarzowych.(art..162.k.p.)..Do.
okresu.14.dni.zalicza.się.niedziele,.święta.i.dni.wolne.wynikające.z.rozkła-
du.czasu.pracy.w.przeciętnie.5-dniowym.tygodniu.pracy.

Przy planowaniu urlopów pracodawca powinien uwzględ-
nić, że przynajmniej jedna część urlopu pracownika po-
winna wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Urlopy.powinny.być.udzielane.zgodnie.z.planem.urlopów.(art..163.§.1.
k.p.)..Plan.urlopów.ustala.pracodawca,.biorąc.pod.uwagę.wnioski.pracowni-
ków. i. konieczność. zapewnienia. normalnego. toku. pracy.. Planem. urlopów.
nie.obejmuje.się.jednak.tzw..urlopu.na.żądanie.(4.dni.w.roku).
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Pracodawca.nie.ma.obowiązku.ustalania.planu.urlopów,.jeżeli.zakładowa.
organizacja. związkowa. wyraziła. na. to. zgodę.. Planu. urlopów. nie. muszą.
ustalać. także. pracodawcy,. u. których. nie. działa. zakładowa. organizacja.
związkowa..W.takich.przypadkach.pracodawca.ustala.termin.urlopu.w.po-
rozumieniu.z.pracownikiem.

Plan. urlopów. stosownie. do. potrzeb. pracodawcy. może. dotyczyć. całego.
roku.kalendarzowego.lub.jego.części,.np..kwartału,.półrocza.

Plan urlopów może obejmować tylko część roku kalenda-
rzowego.

W. planie. urlopów. należy. uwzględnić. zarówno. urlopy,. do. których. pra-
cownicy.już.nabyli.prawo,.jak.i.te,.do.których.nabędą.prawo.w.trakcie.okre-
su,.na.który.plan.jest.sporządzany,.czyli.urlopy:

■■ zaległe,.niewykorzystane.w.poprzednich.latach,
■■ kolejne,.do.których.pracownicy.nabyli.prawo.1.stycznia,
■■ uzupełniające,.do.których.prawo.jest.nabywane.w.trakcie.roku.kalenda-

rzowego,
■■ dodatkowe,.przysługujące.niektórym.pracownikom.na.podstawie.przepi-

sów.szczególnych.
W.planie.urlopów.należy.również.uwzględnić.pracowników,.którzy.po-

dejmują.pierwszą.pracę..Nabywają.oni.prawo.do.urlopu.po.przepracowaniu.
każdego.miesiąca..Urlopu.tego.nie.muszą.wykorzystywać.po.każdym.mie-
siącu.pracy,.lecz.mogą.z.niego.skorzystać.po.kilku.miesiącach.pracy..Plan.
urlopów.podaje.się.do.wiadomości.pracowników.w.sposób.przyjęty.u.dane-
go.pracodawcy,.np..przez.wywieszenie.informacji.na.tablicy.ogłoszeń.albo.
pocztą.elektroniczną.(art..163.§.2.k.p.).

Pracodawca.nie.jest.związany.wnioskiem.pracownika.dotyczącym.termi-
nu.wykorzystania.urlopu.lub.jego.podziału.na.części,.jeśli.udzielenie.urlopu.
we. wnioskowanym. terminie. spowoduje,. zdaniem. pracodawcy,. zakłócenie.
normalnego.toku.pracy..Jednak,.w.celu.uwzględnienia.interesów.pracowni-
ków,.pracodawca.powinien.zwrócić.się.do.nich.o.złożenie.wniosków.urlopo-
wych..Takie.działanie.pozwoli.zaplanować.terminy.urlopów,.rozkładając.ich.
wykorzystanie.w.czasie.tak,.by.nie.zakłócać.normalnego.toku.pracy.i.jedno-
cześnie.uwzględnić.potrzeby.pracownika.

Plan.urlopów.podany.do.wiadomości.pracowników.w.sposób.zwyczajowo.
przyjęty.w.zakładzie.pracy.jest.wiążący.dla.stron.stosunku.pracy.w.zakresie.
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ustalonych. w. nim. terminów.. Sąd. Najwyższy. w. uzasadnieniu. do. uchwały.
z.6.marca.1980.r..(V.PZP.7/79,.OSNC.1980/7–8/132,.patrz:.www.ekspert3.
inforlex.pl). stwierdził,. że:.wbrew wyrażanemu niejednokrotnie poglądowi, 
planowi urlopów nie można przypisywać jedynie roli organizatorskiej. Arty-
kuł 163 § 1 Kodeksu pracy stanowi bowiem, że urlopy powinny być udzielane 
zgodnie z planem urlopów, a z przepisów art. 162 i 165 Kodeksu pracy wy-
nika, że przesunięcie terminu urlopu może nastąpić tylko w szczególnych 
sytuacjach. Wskazuje to na wiążące strony znaczenie planu urlopów (...).

Mimo. ustalenia. terminów. wykorzystania. urlopu. w. planie. urlopów,. na.
rozpoczęcie.urlopu.w.ustalonym.terminie.pracownik.powinien.mieć.zgodę.
pracodawcy.. Takie. stanowisko. zaprezentował. Sąd. Najwyższy. w. wyroku..
z.5.września.1979.r..(I.PRN.82/79,.niepubl.,.patrz:.www.ekspert3.inforlex.
pl)..Z. takim.poglądem.zgadza. się. również.większość. ekspertów.zajmują-
cych.się.prawem.pracy..W.praktyce.w.zakładach.pracy,.mimo.obowiązują-
cych.planów,.stosowane.są.dodatkowo.wnioski.o.urlop,.co.ułatwia.kontrolę.
wykorzystywania.urlopów.

Przesunięcie terminu urlopu 

Tylko.w.wyjątkowych.przypadkach,.uzasadnionych.szczególnymi.okolicz-
nościami,. może. nastąpić. przesunięcie. terminu. urlopu. uwzględnionego.
w.planie.urlopów.lub.uzgodnionego.z.pracownikiem.

W zależności od tego, kto występuje z inicjatywą zmiany 
terminu urlopu, wyróżniamy:
przesunięcie terminu na 
wniosek pracownika

wniosek musi być umotywowany ważnymi przyczynami (art. 164  
§ 1 k.p.), które mogą dotyczyć np. sytuacji osobistej lub rodzinnej pra-
cownika (np. choroba jednego z członków rodziny) albo mogą mieć 
charakter obiektywny – ustawodawca nie wskazał katalogu przyczyn, 
które uzasadniają przesunięcie terminu urlopu i to pracodawca 
decyduje, czy są one wystarczająco istotne, by uwzględnić wniosek 
pracowniczy

przesunięcie terminu na 
polecenie pracodawcy

konieczne jest tu zaistnienie szczególnych potrzeb pracodawcy i ta-
kich okoliczności, w których nieobecność pracownika spowodowała-
by poważne zakłócenia toku pracy i które nie były znane pracodawcy 
w czasie sporządzania planu urlopów (np. kontrola urzędu skarbo-
wego, która wymaga obecności pracownika, konieczność usunięcia 
awarii)

Mimo.że.inicjatywę.dotyczącą.przesunięcia.terminu.urlopu.może.zgło-
sić.zarówno.pracodawca,.jak.i.pracownik,.ostateczną.decyzję.w.tym.zakre-
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sie. zawsze. podejmuje. pracodawca.. Jeśli. występują. okoliczności. uzasad-
niające.przesunięcie.urlopu.wypoczynkowego.na.inny.termin,.pracodawca.
udziela. pracownikowi. niewykorzystanego. urlopu. w. uzgodnionym. z. nim.
terminie.

W.niektórych.przypadkach.przesunięcie.urlopu.jest.obowiązkowe..Doty-
czy. to. przyczyn. usprawiedliwiających. nieobecność. pracownika. w. pracy,.
w.szczególności.z.powodu:

■■ czasowej.niezdolności.do.pracy.wskutek.choroby,
■■ odosobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,
■■ powołania. na. ćwiczenia. wojskowe. albo. na. przeszkolenie. wojskowe. na.

czas.do.3.miesięcy,
■■ urlopu.macierzyńskiego.

Każda.usprawiedliwiona.nieobecność.pracownika.w.pracy,.również.inna.
niż.wyżej.wymienione,.zobowiązuje.pracodawcę.do.przesunięcia. terminu.
urlopu.(art..165.k.p.)..Inne.przyczyny.usprawiedliwiające,.powodujące.obo-
wiązek. przesunięcia. nierozpoczętego. urlopu,. to. np.. konieczność. sprawo-
wania. opieki. nad. dzieckiem. lub. chorym. członkiem. rodziny. (w. okresie,.
w. którym. pracownik. ma. prawo. do. zasiłku. opiekuńczego),. tymczasowe.
aresztowanie. pracownika. lub. odbywanie. przez. niego. kary. pozbawienia.
wolności.

Pracodawca ma obowiązek przesunąć pracownikowi ter-
min urlopu wypoczynkowego w przypadku każdej uspra-
wiedliwionej nieobecności pracownika.

 
Przerwanie urlopu
Urlop.wypoczynkowy.może.zostać.przerwany.z.powodu:

■■ czasowej.niezdolności.do.pracy.wskutek.choroby,
■■ odosobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,
■■ odbywania. ćwiczeń. wojskowych. albo. przeszkolenia. wojskowego. przez.

czas.do.3.miesięcy,
■■ urlopu.macierzyńskiego.

Wskazane. przyczyny. stanowią. katalog. wyczerpujący.. Wystąpienie. in-
nych.przyczyn.niż.wymienione.nie.powoduje.obowiązku.przerwania.urlopu,.
a.tym.samym.nie.zobowiązuje.pracodawcy.do.udzielenia.niewykorzystane-
go.urlopu.w.innym.terminie.(art..166.k.p.).
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Przykład

Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do 
piątku, wykorzystujący urlop wypoczynkowy w okresie od 12 do 23 maja 2014 r., za-
chorował i otrzymał zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy obej-
mujące okres od 21 do 29 maja 2014 r. Z powodu choroby pracownik nie wykorzystał 
3 dni zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. Mimo niewykorzystania urlopu pra-
cownik powinien stawić się do pracy 30 maja 2014 r. Nie następuje tu bowiem auto-
matyczne przesunięcie i wydłużenie urlopu o dni niewykorzystane z powodu choroby.

Odwołanie z urlopu

Sporządzenie.planu.urlopów,.a.nawet.uzyskanie.zgody.pracodawcy.na.urlop.
oraz. wykupienie. wczasów. nie. musi. oznaczać,. że. pracownik. wyjedzie. na.
wypoczynek.w.ustalonym.odpowiednio.wcześniej.terminie.lub.skorzysta.ze.
wszystkich.zaplanowanych.dni.urlopowych..Przepisy.prawa.pracy.dopusz-
czają.możliwość.odwołania.pracownika.z.urlopu.wypoczynkowego.z.przy-
czyn.dotyczących.pracodawcy,.gdy:

■■ zachodzą.okoliczności.nieprzewidziane.w.chwili.rozpoczynania.urlopu,
■■ obecność.pracownika.w.zakładzie.pracy.jest.niezbędna.

Chodzi.tu.np..o:.awarię.urządzenia,.chorobę.osoby.zastępującej.pracow-
nika,.kontrolę.zewnętrzną,.ważne.spotkanie.z.klientem,.które.wcześniej.nie.
było.zaplanowane.

Decyzja.pracodawcy.o.odwołaniu.z.urlopu. jest.dla.pracownika.polece-
niem.służbowym..Pracownik.ma.obowiązek.podporządkować.się.tej.decyzji.
bez.względu.na.własną.opinię..

Pracownik musi zastosować się do polecenia pracodaw-
cy nakazującego przerwanie urlopu wypoczynkowego 
i powrót do pracy.

Niewykonanie.polecenia.pracodawca.może.uznać.za.naruszenie.podsta-
wowych.obowiązków.pracowniczych..Za.niewykonanie.tego.polecenia.pra-
codawca.ma.prawo.zwolnić.pracownika.z.pracy..Może.zastosować.w. tym.
przypadku.zarówno.rozwiązanie.umowy.za.wypowiedzeniem,.jak.i.bez.wy-
powiedzenia.
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Odwołanie.pracownika.z.urlopu.wypoczynkowego.jest.w.praktyce.często.
utrudnione..Pracodawca.nie.może.bowiem.żądać.podania.przez.pracownika.
numeru.telefonu,.pod.którym.będzie.dostępny.w.czasie.urlopu..Taką.opinię.
prezentuje. Generalny. Inspektor. Ochrony. Danych. Osobowych.. Jedynie.
w.przypadku.pracowników,.którzy.zajmują.kierownicze. stanowiska.w. fir-
mie,. można. wprowadzić. w. przepisach. wewnątrzzakładowych. obowiązek.
podania.numeru.telefonu,.pod.którym.będą.dostępni.w.czasie.urlopu.wypo-
czynkowego..Pracodawca.nie.może.również.żądać.od.pracowników.odbiera-
nia.telefonów.służbowych.na.urlopie.wypoczynkowym..Może.jednak.ustalić.
w.przepisach.wewnątrzzakładowych.obowiązek.odbierania.połączeń.przy-
chodzących.na.telefon.służbowy..Obowiązek.ten.może.dotyczyć.tylko.pra-
cowników.kluczowych.dla.firmy.lub.niezbędnych.w.razie.awarii.

Zwrot kosztów odwołania z urlopu 
Pracownik,.któremu.z.ważnych.i.uzasadnionych.powodów.pracodawca.prze-
rwał.płatny.wypoczynek,.zazwyczaj.ponosi.z.tego.tytułu.straty.finansowe..
Do.ich.zrekompensowania.jest.zobowiązany.pracodawca..Konsekwencje.fi-
nansowe,.jakie.może.w.związku.z.tym.ponieść.pracodawca,.mogą.być.nie-
kiedy.dotkliwe.

Jakie koszty odwołania z urlopu musi ponieść pracodawca 
Pracodawca,.który.odwołuje.pracowników.z.urlopu.wypoczynkowego,.musi.
im.zwrócić.poniesione.koszty..Mimo.że.przepisy.prawa.pracy.nie.wskazują.
dokładnie,.jakiego.rodzaju.mają.to.być.koszty,.to.nie.ulega.wątpliwości,.że.
muszą.być.one.bezpośrednio.związane.z.odwołaniem.pracownika.z.urlopu.

Pracodawca. powinien. zwrócić. pracownikowi. w. szczególności. wydatki.
poniesione.na:

■■ niepodlegającą.zwrotowi,.dokonaną.zapłatę.za.niewykorzystany.w.związ-
ku.z.odwołaniem.z.urlopu.pobyt.w.ośrodku.wczasowym,.w.kwaterze.pry-
watnej,.w.hotelu,

■■ wykupione.wycieczki.fakultatywne,.z.których.pracownik.nie.skorzystał,
■■ podróż.powrotną.z.miejsca.pobytu.w.okresie.urlopu.do.miejsca.pracy.(bez.

względu.na.rodzaj.środka.lokomocji).w.wysokości.udokumentowanej.przez.
pracownika.np..biletami.kolejowymi,.lotniczymi,.fakturami.za.paliwo.
Gdy.pracownik.zostaje.wezwany.do.pracy.na.krótki.czas,.a.potem.może.

kontynuować.urlop,.pracodawca.musi.zwrócić.mu.koszty.podróży.z.miejsca.
urlopu.do.miejsca.pracy.i.z.powrotem.
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Zdaniem.części.ekspertów,.w.przypadku.gdy.pracownik.zaplanował.wy-
jazd.z.rodziną,.zwrot.kosztów.wycieczki.powinien.obejmować.także.wydat-
ki.poniesione.za.małoletnie.dzieci,.które.nie.mogą.pozostać.bez.opieki.pod-
czas.takiego.wyjazdu,.ale.nie.powinien.dotyczyć.kosztów.poniesionych.za.
małżonka. pracownika.. Zgodnie. z. innym. poglądem,. zwrot. nie. obejmuje.
kosztów. poniesionych. za. członków. rodziny. (nawet. za. małoletnie. dzieci)..
W.związku.z.takimi.rozbieżnościami.pracodawca.powinien.każdą.sytuację.
rozpatrywać.indywidualnie.i.samodzielnie.zadecydować,.czy.pokryje.zwrot.
kosztów. wynikających. z. przerwania. urlopu. również. za. członków. rodziny.
pracownika.

Wydatki, które zakład pracy musi pokryć w związku z odwołaniem 
pracownika z urlopu, powinny być odpowiednio udokumentowane,  
np. rachunkami, fakturami, biletami, pokwitowaniami itp.

Pracownik.nie.może.domagać.się.zwrotu.kosztów.pośrednio.związanych.
z.urlopem..Pracodawca.nie.ma.zatem.obowiązku.zwracania.pracownikowi.
kosztów.zakupu.np..sprzętu.sportowego,.turystycznego,.żywności.i.odzieży.
zakupionej.na.urlop..Zatrudniający.nie.rekompensuje.również.tzw..utraco-
nych.korzyści,.które.pracownik.mógłby.osiągnąć.w.czasie.urlopu.(np..za-
robków.z.tytułu.umowy.zlecenia).

Przykład

Joanna J. wyjechała na 2-tygodniowy urlop, w czasie którego podjęła pracę jako 
kelnerka w nadmorskiej miejscowości. Po pierwszym tygodniu urlopu pracodawca 
wezwał ją do pracy. W związku z tym Joanna J. może żądać zwrotu kosztów zakwa-
terowania i dojazdu. Nie może natomiast domagać się zwrotu równowartości utraco-
nego zarobku.

Zwrot kosztów a przychód pracownika
Zwrot. kosztów. bezpośrednio. związanych. z. urlopem. nie. stanowi. korzyści.
majątkowej.dla.pracownika..Jest.tylko.rekompensatą.za.utraconą.możliwość.
wypoczynku,. zagwarantowaną.przez.przepisy.prawa.pracy..Potwierdził. to.
Dyrektor. Izby. Skarbowej. w. Poznaniu. w. interpretacji. indywidualnej..
z.22.października.2010.r..(ILPB2/415–704/09/10-S/WM):

(...) otrzymany, udokumentowany zwrot wydatków dotyczący zaplanowa-
nego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę nie 
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będzie stanowił przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu 
w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).

Korzystne. dla. podatników. stanowisko. zajął. również. Pierwszy. Urząd.
Skarbowy.w.Bydgoszczy.w.interpretacji.z.29.września.2006.r..(PD2.2–415–
35/06),.w.której.zaznaczył,.że.pracodawca.jest.zobowiązany.pokryć.koszty.
poniesione. przez. pracownika. w. bezpośrednim. związku. z. odwołaniem. go.
z.urlopu.na.podstawie.art..167.§.2.k.p.

Zwrot.bezpośrednich.kosztów.odwołania.z.urlopu.lub.przesunięcia.zaplano-
wanego.wypoczynku.nie.jest.przysporzeniem.majątkowym.pracownika,.dlatego.
nie.stanowi.podstawy.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.i.zdrowotne.

Pracodawca. może. zrekompensować. pracownikowi. odwołanie. z. urlopu,.
wypłacając.mu.określone.świadczenie.pieniężne.ponad.kwotę.rzeczywiście.
poniesionych.przez.pracownika.wydatków..Wszelkie.kwoty.otrzymane.po-
nad.koszty.faktycznie.poniesione.stanowią.dla.pracownika.przychód.podle-
gający.opodatkowaniu.i.oskładkowaniu.

Wszelkie kwoty otrzymane przez pracownika w związku 
z odwołaniem go z urlopu ponad koszty faktycznie przez 
niego poniesione stanowią przychód ze stosunku pracy 
podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Urlopy o szczególnym charakterze

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Pracodawca.ma.obowiązek.udzielenia.na.wniosek.pracownicy.należnego.jej.
w. danym. roku. kalendarzowym. urlopu. wypoczynkowego. bezpośrednio. po.
urlopie. macierzyńskim.. Sąd. Najwyższy. w. wyroku. z. 20. sierpnia. 2001. r..
(I.PKN.590/00,.OSNP.2003/14/336,.patrz:.www.ekspert3.inforlex.pl).wyja-
śnił,.że:.pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym 
propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak 
związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub 
ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpo-
średnio po urlopie macierzyńskim.

To.szczególne.uprawnienie.przysługuje.także.ojcu.dziecka.korzystające-
mu.z.urlopu.macierzyńskiego..Nawet.jeśli.pracodawca.wie.o.zamiarze.sko-
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rzystania. przez. pracownicę. z. urlopu. wychowawczego. po. macierzyńskim,.
nie.stosuje.zasady.proporcjonalności.urlopu.wypoczynkowego.i.musi.udzie-
lić.go.w.pełnym.należnym.wymiarze.

Urlopu. wypoczynkowego. trzeba. również. udzielić. pracownicy. lub. pra-
cownikowi. bezpośrednio. po. dodatkowym. urlopie. macierzyńskim,. urlopie.
ojcowskim,. urlopie. na. warunkach. urlopu. macierzyńskiego. i. dodatkowym.
urlopie.na.warunkach.urlopu.macierzyńskiego.

Urlop w okresie wypowiedzenia 

W.okresie.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.pracownik.jest.zobowiązany.wy-
korzystać.przysługujący.mu.urlop,.jeżeli.w.tym.okresie.pracodawca.mu.go.
udzieli..Nie.jest.tu.ważne,.która.ze.stron.stosunku.pracy.wystąpiła.z.inicja-
tywą.rozwiązania.umowy.o.pracę,.bez.znaczenia.jest.również.długość.okre-
su.wypowiedzenia.

W. okresie. wypowiedzenia. mogą. zostać. wykorzystane. nie. tylko. urlopy.
bieżące,. ale. również.urlopy.zaległe,.przy.czym.urlop.bieżący.przysługuje.
w.wymiarze.proporcjonalnym.do.okresu.przepracowanego.w.danym. roku.
kalendarzowym.

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynko-
wego w okresie wypowiedzenia bez wniosku urlopowego, 
a nawet bez zgody zatrudnionego.

Urlop na żądanie

W.każdym.roku.kalendarzowym.pracownik.ma.prawo.do.4.dni.tzw..urlopu.
na.żądanie..Urlop.ten.nie.jest.urlopem.dodatkowym,.ale.częścią.urlopu.wy-
poczynkowego,.która.przysługuje.pracownikowi.w.ramach.wymiaru.podsta-
wowego,. tj.. odpowiednio. 20. lub. 26. dni.. Warunkiem. skorzystania. z. tego.
urlopu.jest.zgłoszenie.pracodawcy.żądania.jego.udzielenia..Sposób.poinfor-
mowania.określa.pracodawca,.np..w.regulaminie.pracy.(telefonicznie,.elek-
tronicznie,.przesyłką.kurierską,.za.pośrednictwem.innej.osoby.itp.).najpóź-
niej. w. dniu. jego. rozpoczęcia.. Przy. czym,. jak. wskazał. Sąd. Najwyższy.
w. wyroku. z. 15. listopada. 2006. r.. (I. PK. 128/06,. OSNP. 2007/23–24/346),.
zgłoszenie.powinno.nastąpić.przed.rozpoczęciem.dnia.pracy..Mimo.że.taki.
wymóg.wydaje.się.uzasadniony.choćby.koniecznością.zapewnienia.właści-
wej.organizacji.procesu.pracy,.to.regulacje.kodeksowe.nie.wskazują,.w.ja-
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kim.dokładnie.momencie.dnia.roboczego.należy.wystąpić.o.urlop.na.żąda-
nie..W.praktyce.wskazane.jest.jednak,.aby.nastąpiło.to.przed.rozpoczęciem.
pracy,.chyba.że.pracodawca.w.regulaminie.dopuścił.usprawiedliwianie.np..
do.końca.dnia.pracy.

Korzystanie.z.urlopu.na.żądanie.nie.wymaga.spełnienia.żadnych.dodat-
kowych.przesłanek,.a.pracownik.nie.jest.zobowiązany.do.podawania.praco-
dawcy.uzasadnienia.potrzeby.wykorzystania.tego.urlopu.

Terminów.wykorzystania.urlopu.na.żądanie.nie.planuje.się.z.wyprzedze-
niem.. Pracownik. może. wykorzystać. go. jednorazowo,. np.. 4. dni. pod. rząd,.
albo.w.pojedynczych.dniach.w.dowolnych.odstępach.czasu..W.przypadku.
niewykorzystania.wszystkich.lub.części.dni.urlopu.na.żądanie.przysługują-
cych. w. danym. roku. kalendarzowym,. urlop. ten. w. roku. następnym. prze-
kształca.się.w.zwykły.zaległy.urlop.

Należy. przyjąć,. że. pracodawca. w. wyjątkowej. sytuacji. może. odmówić.
pracownikowi.udzielenia.urlopu.na.żądanie..Potwierdził.to.Sąd.Najwyższy.
w.wyrokach.z.16.września.2008.r..(II.PK.26/08,.OSNP.2010/3–4/36).oraz.
z. 28. października. 2009. r.. (II. PK. 123/09,. OSNP. 2011/11–12/148,. patrz:.
www.ekspert3.inforlex.pl),.w.których.podkreślił,. że.obowiązek.udzielenia.
urlopu.na.żądanie.nie.jest.bezwzględny..Zakład.może.odmówić.żądaniu.pra-
cownika.ze.względu.na.szczególne.okoliczności,.przemawiające.za.tym,.że.
jego.zasługujący.na.ochronę.istotny.interes.wymaga.obecności.pracownika.
w.pracy..Jeżeli.wymagają.tego.szczególne.okoliczności,.które.nie.były.zna-
ne. w. dniu. rozpoczynania. urlopu,. oraz. obecność. pracownika. w. pracy. jest.
konieczna,.pracodawca.może.odwołać.go.z.urlopu.na.żądanie.

Skutki niewykorzystania urlopu w ustalonym terminie

Udzielanie urlopu zaległego

Pracodawca.jest.zobowiązany.udzielić.pracownikowi.urlopu.w.tym.roku.ka-
lendarzowym,.w.którym.pracownik.uzyskał.do.niego.prawo..Urlopy,.które.
nie.zostały.wykorzystane.zgodnie.z.ustalonym.planem.urlopów.lub.w.termi-
nie.uzgodnionym.z.pracownikiem,.stają.się.urlopami.zaległymi..Od.1.stycz-
nia. 2012. r.. na. udzielenie. pracownikowi. zaległych. dni. urlopowych. praco-
dawca.ma.czas.do.30.września.następnego. roku.przypadającego.po. roku,.
w.którym.pracownik.nabył.do.nich.prawo..Termin.ten.jest.zachowany,.jeże-
li.pracownik.rozpocznie.korzystanie.z.urlopu.najpóźniej.30.września.dane-
go.roku.kalendarzowego.
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Dni urlopowe niewykorzystane za 2013 r. powinny zostać 
udzielone pracownikowi najpóźniej do 30 września 2014 r.

Przykład

Pracownik chorował i nie wykorzystał części urlopu wypoczynkowego za 2013 r. Pra-
codawca powinien udzielić mu zaległego urlopu najpóźniej do 30 września 2014 r. 
Pracodawca nie naruszy przepisów prawa pracy, jeśli wykorzystywanie zaległych dni 
urlopowych pracownik rozpocznie 30 września.

Pracodawca. może. wysłać. pracownika. na. zaległy. urlop. nawet. bez. jego.
zgody.. Takie. stanowisko. zajął. Sąd. Najwyższy. w. wyroku. z. 24. stycznia.
2006.r..(I.PK.124/05,.niepubl.,.patrz:.www.ekspert3.inforlex.pl)..Pracodaw-
ca. ma. prawo. wysłać. pracownika. na. ten. urlop. w. sytuacji,. gdy. kończy. się..
III. kwartał. roku,. a. pracownik. odmawia. wykorzystania. zaległego. urlopu..
Odmienne.stanowisko.w.tej.sprawie.prezentuje.Główny.Inspektorat.Pracy..
Jego. zdaniem,.pracodawca.nie.może. jednostronnie.wysłać.pracownika.na.
zaległy.urlop.wypoczynkowy..W.praktyce.pracodawcy.powinni.postępować.
w.tym.zakresie.zgodnie.z.orzecznictwem.Sądu.Najwyższego,.którym.mogą.
się.kierować.sądy.w.razie.sporu.sądowego.z.pracownikiem.

Obowiązek.udzielenia.zaległego.urlopu.najpóźniej.do.końca.III.kwarta-
łu. następnego. roku. kalendarzowego. nie. dotyczy. urlopu. na. żądanie.. Po-
twierdził.to.Departament.Prawny.Głównego.Inspektoratu.Pracy.w.piśmie.
GPP-110–4560–170/08/PE.. Stanowisko. PIP. jest. jednak. kwestionowane.
przez.wielu.ekspertów.prawa.pracy..Postępując.zgodnie.ze. stanowiskiem.
PIP.i.nie.udzielając.pracownikowi.zaległego.urlopu.na.żądanie.do.30.wrze-
śnia.danego.roku,.pracodawca.nie.naraża.się.na.sankcje.inspektora.pracy..
Musi.jednak.wziąć.pod.uwagę,.że.w.razie.wystąpienia.pracownika.do.sądu.
pracy. z. roszczeniem. o. udzielenie. zaległego. urlopu. na. żądanie. do. końca.
września,.sąd.może.nie.podzielić.stanowiska.PIP.w.tej.sprawie.i.może.na-
kazać. udzielenie. zaległego. urlopu. na. żądanie. we. wskazanym. przez. pra-
cownika.terminie.

Przedawnienie prawa do urlopu

Prawo.do.urlopu.wypoczynkowego.ulega.przedawnieniu.z.upływem.3.lat.
od.dnia,.w.którym.urlop.stał.się.wymagalny.(art..291.§.1.k.p.)..Ponieważ.
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termin.wymagalności.roszczenia.o.urlop.nie.został.jednoznacznie.okre-
ślony.w.przepisach,.to.ustalając,.od.kiedy.trzeba.liczyć.bieg.przedawnie-
nia.prawa.do.urlopu,.należy.posiłkować.się.orzecznictwem.Sądu.Najwyż-
szego..W.wyroku.z.11.kwietnia.2001.r..(I.PKN.367/00,.OSNP.2003/2/38).
Sąd.Najwyższy.uznał,.że.rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia rosz-
czenia o urlop wypoczynkowy następuje bądź z końcem roku kalendarzo-
wego, za który urlop przysługuje (art..161.k.p.), bądź najpóźniej z koń-
cem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został 
przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub 
pracodawcy. Przy. czym. w. odniesieniu. do. zaległego. urlopu. za. 2011. r..
i. lata. następne. termin. przedawnienia. należy. liczyć. od. końca. września.
następnego.roku.przypadającego.po.roku,.w.którym.pracownik.nabył.do.
niego.prawo.

Natomiast.przy.urlopach.zaległych.za.2010.r..termin.przedawnienia.roz-
począł. swój. bieg. z. końcem. marca. roku. następującego. po. roku. uzyskania.
przez. zatrudnionego. uprawnienia. do. urlopu. za. poszczególne. lata. (czyli.
jeszcze.według.starych.zasad)..Taki.stan.wynika.z.tego,.że.urlop.niewyko-
rzystany.za.2010.r..uzyskał.status.urlopu.zaległego.1.stycznia.2011.r.,.a.więc.
pod.rządami.poprzednio.obowiązujących.regulacji..W.przypadku.urlopu.za-
ległego.za.2010.r.,.okres.przedawnienia.upłynął.31.marca.2014.r.,.a.zatem.
pracodawca.może.odmówić.jego.udzielenia.

Przykład

Pracodawca udzielił pracownikowi 26 dni urlopu wypoczynkowego przysługującego 
mu za 2010 r. w terminie od 1 lipca do 5 sierpnia 2010 r. Urlop ten został jednak 
po 5 dniach przerwany z powodu choroby pracownika. Pracownik nie wykorzystał 
już przerwanego urlopu do końca 2010 r. W takiej sytuacji urlop wypoczynkowy za 
2010 r. uległ przedawnieniu z końcem marca 2014 r. Gdyby ten sam pracownik z po-
wodu choroby nie wykorzystał także urlopu za 2011 r. i 2012 r., wówczas urlopy te 
przedawnią się odpowiednio z końcem września 2015 r. i 2016 r.

Od. 1. października. 2013. r.. wprowadzono. istotny. wyjątek. w. zakresie.
przedawnienia.prawa.do.urlopu.wypoczynkowego..Od.tej.daty.bieg.przedaw-
nienia.roszczenia.o.urlop.wypoczynkowy.nie.rozpoczyna.się,.a.rozpoczęty.
ulega.zawieszeniu.na.czas.korzystania.z.urlopu.wychowawczego.(art..2931.
k.p.).. W. konsekwencji. pracownicy,. którzy. nie. skorzystali. z. należnych. im.
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dni.urlopu.wypoczynkowego.przed.urlopem.wychowawczym,.nie. tracą.do.
nich.prawa.nawet.po.3.latach.

Przykład

Pracownica posiadająca staż urlopowy uprawniający ją do 26 dni urlopu wypo-
czynkowego w 2010 r. urodziła dziecko i bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu 
macierzyńskiego (podstawowego i dodatkowego) wystąpiła o 3-letni urlop wycho-
wawczy. W trakcie tego urlopu ponownie zaszła w ciążę i urodziła drugie dziecko, 
na które obecnie korzysta z kolejnego urlopu wychowawczego w wymiarze 3 lat. 
Bieg przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego za 2010 r. i lata następne od  
1 października 2013 r. (czyli w dniu wejścia w życie art. 2931 k.p.) uległ zawieszeniu, 
a pracownica będzie mogła skorzystać z prawa do urlopu po powrocie do pracy, co 
ma nastąpić w 2016 r.

Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy

Pracodawca.zamieszcza.w.świadectwie.pracy.informacje.niezbędne.do.ustale-
nia.uprawnień.pracowniczych..Wśród.nich.powinny.się.znaleźć.m.in..informa-
cje.dotyczące.urlopu.wypoczynkowego.wykorzystanego.w.naturze.przez.pra-
cownika.w.roku.kalendarzowym,.w.którym.ustaje.stosunek.pracy.lub.za.który.
przysługuje.ekwiwalent.pieniężny..W.świadectwie.pracy.(w.ust..4.pkt.1).pra-
codawca.odrębnie.wykazuje.liczbę.dni.i.godzin.zwykłego.urlopu.wypoczyn-
kowego.oraz.liczbę.dni.urlopu.na.żądanie.wykorzystanego.w.danym.roku.

Przykład

Pracownik posiadający 16-letni staż urlopowy zatrudniony na 1/2 etatu, w br. ko-
rzystał tylko z 1 dnia urlopu na żądanie. Pracodawca rozwiązał z nim umowę o pra-
cę 30 kwietnia 2014 r. i wypłacił ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu. Wy-
miar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi 1 stycznia 2014 r. 
wynosił 13 dni (26 dni × 1/2 etatu). Za przepracowane 4 miesiące pracownikowi 
proporcjonalnie przysługiwało 5 dni urlopu (4/12 × 13 dni = 4,33 dnia, po zaokrą-
gleniu 5 dni). W świadectwie pracy w ust. 4 pkt 1 dokumentu pracodawca powi-
nien umieścić zapis: „Wykorzystano 5 dni (40 godz.) urlopu, w tym 1 dzień urlopu 
na żądanie”.



  nr 22/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 35

Urlopy wypoczynkowe dla szczególnych  
grup pracowników

Urlop pracowników niepełnosprawnych

Pracownik,.który.posiada.orzeczenie.o.znacznym.lub.umiarkowanym.stop-
niu.niepełnosprawności,.ma.prawo.do.dodatkowego.urlopu.wypoczynkowe-
go.w.wymiarze.10.dni.roboczych.w.roku.kalendarzowym.

Prawo.do.pierwszego.dodatkowego.urlopu.osoby.te.nabywają.po.przepra-
cowaniu.pierwszego.roku.po.dniu.zaliczenia. ich.do. jednego.z. tych.stopni.
niepełnosprawności..Zatem.nie.ma.w.tym.przypadku.znaczenia,.kiedy.pra-
cownik.przedstawi.pracodawcy.orzeczenie.o.niepełnosprawności..Dla.przy-
znania.mu.dodatkowego.urlopu.znaczenie.ma.tylko.data,.kiedy.uzyskał.od-
powiedni.stopień.niepełnosprawności.

Przykład

Pracownik 10 czerwca 2013 r. uzyskał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności. Pracodawcy, u którego pracuje od 1 stycznia 2009 r., przedstawił je 
dopiero 19 sierpnia 2013 r. Mimo to nabędzie prawo do pierwszego dodatkowego 
urlopu od 10 czerwca 2014 r., jeżeli cały czas będzie pozostawał w zatrudnieniu.

Omawiany. urlop. nie. przysługuje,. gdy. niepełnosprawny. pracownik. ma.
prawo. do. urlopu. wypoczynkowego. w. wymiarze,. który. przekracza. 26. dni.
roboczych,.lub.do.urlopu.dodatkowego.na.podstawie.odrębnych.przepisów.
(np..kombatanci).

Osobie.o.znacznym.lub.umiarkowanym.stopniu.niepełnosprawności,.za-
trudnionej.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy,.urlop.dodatkowy.przysługu-
je.w.wymiarze.proporcjonalnym.do.wymiaru.jej.etatu.

Przykład

Firma zatrudnia na 1/2 etatu pracownika z 5-letnim stażem urlopowym legitymują-
cego się znacznym stopniem niepełnosprawności. Pracownik z takim stopniem nie-
pełnosprawności zatrudniony przez cały rok ma prawo do 15 dni urlopu wypoczyn-
kowego [1/2 etatu × (20 dni urlopu podstawowego + 10 dni urlopu dodatkowego)].
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Uzyskując.w.danym.roku.po.raz.pierwszy.prawo.do.dodatkowych.10.dni.
urlopu.wypoczynkowego,.pracownik.niepełnosprawny.nabywa.je.w.całości..
Oznacza. to,. że. dodatkowy. urlop. przysługuje. w. pełnym. wymiarze,. bez.
względu.na.datę,.w.której.pracownik.go.nabył.

Prawo.do.kolejnego.urlopu.dodatkowego.pracownik.niepełnosprawny.na-
bywa.1.stycznia.następnego.roku.

Pracownik niepełnosprawny ma prawo do dodatkowych 
10 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Zasady.proporcjonalności.zapisanej.w.Kodeksie.pracy.nie.można.stoso-
wać,. jeśli.umowa.o.pracę.z.pracownikiem.niepełnosprawnym.ulegnie.roz-
wiązaniu.w.trakcie.roku.kalendarzowego,.w.którym.pracownik.nabył.po.raz.
pierwszy.prawo.do.dodatkowego.urlopu..Wynika.to.z.faktu,.że.dodatkowe.
10.dni.urlopu.wypoczynkowego.jest.prawem.nabytym.pracownika.niepełno-
sprawnego,.które. ten.pracownik.nabywał.przez.okres.całego.roku.od.dnia.
zaliczenia.go.do.stanu.zatrudnienia.pracowników.niepełnosprawnych..Dla-
tego,.w.sytuacji.rozwiązania.z.nim.umowy.o.pracę.w.trakcie.tego.roku,.na-
leży.mu.wypłacić.ekwiwalent.za.pełne.10.dni.tego.urlopu,.jeżeli.pracownik.
nie.wykorzystał.ich.w.naturze.

Inaczej.jest.w.przypadku.kolejnego.urlopu.dodatkowego.pracownika.nie-
pełnosprawnego,. do. którego. prawo. nabyłby. 1. stycznia. następnego. roku..
Wówczas.do.urlopu.dodatkowego.należy.zastosować.zasadę.proporcjonal-
ności.i.wypłacić.ekwiwalent.tyko.za.tyle.dni,.ile.pracownikowi.proporcjo-
nalnie.należy.się.do.dnia.rozwiązania.stosunku.pracy.

Korzystanie z urlopu przez nauczycieli 

Nauczyciele.zatrudnieni.w.szkole,.w.której.w.organizacji.pracy.przewi-
dziano. ferie. letnie. i. zimowe,.mają.prawo.do.urlopu.w.wymiarze.odpo-
wiadającym.okresowi.ferii.i.w.czasie.ich.trwania..Prawo.do.pierwszego.
urlopu.nauczyciel.zatrudniony.w.tzw..placówce.feryjnej.nabywa.w.ostat-
nim.dniu.poprzedzającym.ferie.szkolne..Prawo.do.pełnego.urlopu.naby-
wa.nauczyciel,.który.jest.zatrudniony.w.szkole.przez.co.najmniej.10.mie-
sięcy.

Gdy.nauczyciel.w.danym.roku.szkolnym.przepracował.okres.krótszy.niż.
10.miesięcy,.prawo.do.urlopu.wypoczynkowego.nabywa.jedynie.w.wymia-
rze.proporcjonalnym.do.określonego.w.umowie.okresu.prowadzenia.zajęć.
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Nauczycielowi.zatrudnionemu.w.placówce,.w.której.nie.ma.przewidzia-
nych.ferii.szkolnych,.przysługuje.prawo.do.urlopu.wypoczynkowego.w.wy-
miarze.35.dni.roboczych..W.czasie.ustalonym.w.planie.urlopów.nauczyciel.
ma. zagwarantowany. minimalny. nieprzerwany. 4-tygodniowy. wypoczynek..
Pełny.wymiar.urlopu.wypoczynkowego.(czyli.35.dni).przysługuje. jedynie.
nauczycielom,.którzy.są.zatrudnieni:

■■ w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy,
■■ u.danego.pracodawcy.w.ciągu.całego.roku.kalendarzowego.

Przy.ustalaniu.wymiaru.urlopu.dla.nauczycieli. zatrudnionych.w.nie-
pełnym. wymiarze. czasu. pracy. należy. stosować. zasadę. proporcjonal-.
ności.

Urlop.uzupełniający.w.maksymalnym.wymiarze.do.8.tygodni.przysługu-
je.nauczycielowi,.który.nie.wykorzystał.w.całości.lub.w.części.urlopu.wy-
poczynkowego.w.okresie.ferii.szkolnych.z.powodu:

■■ choroby.lub.odosobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,
■■ urlopu. macierzyńskiego,. dodatkowego. urlopu. macierzyńskiego,. urlopu.

na. warunkach. urlopu. macierzyńskiego,. dodatkowego. urlopu. na. wa-.
runkach.urlopu.macierzyńskiego,.urlopu.ojcowskiego,.urlopu. rodziciel-
skiego,

■■ odbywania.ćwiczeń.wojskowych.albo.krótkotrwałego.przeszkolenia.woj-
skowego.

Urlop pracowników młodocianych

Pracownik. młodociany. nabywa. prawo. do. urlopu. wypoczynkowego. po.
upływie.6.miesięcy.od.rozpoczęcia.pierwszej.pracy..Wymiar.jego.urlopu.
wynosi.wówczas.12.dni.roboczych..Po.upływie.kolejnych.6.miesięcy,.czy-
li.łącznie.po.roku.pracy,.młodociany.nabywa.prawo.do.następnych.26.dni.
roboczych. urlopu. wypoczynkowego.. W. sumie. urlop. młodocianego. po.
roku.pracy.wynosi.38.dni..Natomiast.w. roku.kalendarzowym,.w.którym.
młodociany.kończy.18.lat,.ma.prawo.do.urlopu.w.wymiarze.krótszym.–.bo.
20.dni.roboczych,.jeżeli.prawo.do.tego.urlopu.uzyskał.przed.ukończeniem.
18.lat.

Jeżeli.młodociany.pracownik.uczy.się,.pracodawca.ma.obowiązek.udzie-
lenia.mu.urlopu.w.okresie.ferii.szkolnych..Gdy.młodociany.nie.nabył.prawa.
do.urlopu.przed.feriami,.wówczas.może.wystąpić.z.wnioskiem.o.udzielenie.
urlopu.„zaliczkowego”.w.okresie.ferii.szkolnych..Pracodawca.nie.może.od-
mówić.młodocianemu.udzielenia.urlopu.w.tym.okresie.
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Młodocianemu pracownikowi, który uczy się, pracodawca 
ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego w okre-
sie ferii szkolnych (np. podczas wakacji).

Młodociany. ma. prawo. wystąpić. z. wnioskiem. o. udzielenie. urlopu. bez-
płatnego.w.okresie.ferii.szkolnych..Łącznie.z.przysługującym.mu.urlopem.
wypoczynkowym. urlop. bezpłatny. nie. może. trwać. dłużej. niż. 2. miesiące..
Okres. urlopu. bezpłatnego. wlicza. się. do. okresu. pracy,. od. którego. zależą.
uprawnienia. pracownicze. młodocianego.. Pracodawca. nie. może. odmówić.
udzielenia.mu.tego.urlopu.

Prawo do urlopu pracowników tymczasowych

Pracownik.tymczasowy.ma.prawo.do.2.dni.urlopu.wypoczynkowego.za.każ-
dy. miesiąc. pozostawania. w. dyspozycji. jednego. pracodawcy. użytkownika.
lub.więcej.niż.jednego.pracodawcy.użytkownika.

Prawo.do.wykorzystania.urlopu.wypoczynkowego.w.naturze.jest.uzależ-
nione. od. czasu. wykonywania. przez. pracownika. tymczasowego. pracy. na.
rzecz.tego.samego.pracodawcy.użytkownika..Jeżeli.okres.jego.zatrudnienia.
wynosi. co. najmniej. 6. miesięcy,. pracodawca. użytkownik. ma. obowiązek.
umożliwić. mu. wykorzystanie. urlopu. w. naturze.. Pracodawca. użytkownik.
ustala.z.pracownikiem.termin.wykorzystania.urlopu..Jeśli.okres.wykonywa-
nia.pracy. jest.krótszy.niż.6.miesięcy,.udzielenie.urlopu.wypoczynkowego.
w.naturze.wynika.z.uzgodnień.między.agencją.pracy.tymczasowej.a.praco-
dawcą.użytkownikiem.

Pracownik tymczasowy ma także prawo do urlopu na żądanie, jed-
nak tylko wtedy, gdy świadczy pracę na rzecz jednego pracodawcy użyt-
kownika przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Urlopu.wypoczynkowego.należy.udzielić.w.te.dni,.które.byłyby.dla.pra-
cownika.tymczasowego.dniami.pracy.

WYNAGRODZENIE URLOPOWE

Pracownikowi.za.czas.urlopu.wypoczynkowego.przysługuje.takie.wynagro-
dzenie,.jakie.otrzymałby,.gdyby.w.tym.czasie.pracował.(art..172.k.p.)..Za-
sadą. jest,.że.pracownik.z.powodu.płatnego.wypoczynku.nie.może.w.żad-
nym.przypadku.stracić.finansowo.
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Różnorodność.stosowanych.przez.pracodawców.systemów.wynagradza-
nia.spowodowała.konieczność.wydania.przepisów.wykonawczych.określa-
jących.szczegółowe.zasady.dotyczące.ustalania.wysokości.wynagrodzenia.
urlopowego.

Podstawa wymiaru

Przystępując.do.obliczania.wynagrodzenia.za.urlop,.w.pierwszej.kolejności.
należy.ustalić.podstawę.jego.wymiaru..Jest.to.niezwykle.istotny.etap,.gdyż.
przyjęcie.błędnych.założeń.może.spowodować.zaniżenie.bądź.zawyżenie.na-
leżnego. wynagrodzenia.. Wskazówki,. w. jaki. sposób. ustalać. podstawę. wy-
miaru.wynagrodzenia.za.urlop,.które.składniki.pensji.bądź.inne.należności.
ze.stosunku.pracy.należy.w.niej.uwzględnić,.a.które.trzeba.wyłączyć,.zawie-
ra. przede. wszystkim. rozporządzenie. Ministra. Pracy. i. Polityki. Socjalnej..
z.8.stycznia.1997.r..w.sprawie.szczegółowych.zasad.udzielania.urlopu.wypo-
czynkowego,. ustalania. i. wypłacania. wynagrodzenia. za. czas. urlopu. oraz.
ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop. (Dz.U..z.1997.r..Nr.2,.poz..14;.ost..zm..
Dz.U..z.2009.r..Nr.174,.poz..1353;.dalej.rozporządzenie.urlopowe)..Zgodnie.
z.jego.postanowieniami,.w.podstawie.wynagrodzenia.za.urlop.wypoczynko-
wy.powinny.zostać.ujęte.zarówno.składniki.wynagrodzenia.określone.stawką.
miesięczną.w.stałej.wysokości,.jak.i.składniki.zmienne,.uzależnione.od.ilości.
wykonanej.pracy.czy.liczby.godzin.przepracowanych.w.danym.miesiącu.

W.podstawie.wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego.nie.należy.uwzględ-
niać:

■■ jednorazowych. lub. nieperiodycznych. wypłat. za. spełnienie. określonego.
zadania.bądź.za.określone.osiągnięcie,

■■ wynagrodzenia.za.czas.gotowości.do.pracy.oraz.za.czas.przestoju.nieza-
winionego.przez.pracownika,

■■ nagród.jubileuszowych,
■■ wynagrodzenia. za. czas. urlopu. wypoczynkowego,. a. także. za. czas. innej.

usprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy,
■■ ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy,
■■ dodatkowego.wynagrodzenia. radcy.prawnego.z. tytułu.zastępstwa.sądo-

wego,
■■ wynagrodzenia.za.czas.niezdolności.do.pracy.wskutek.choroby. lub.od-

osobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,
■■ kwoty.wyrównania.do.wynagrodzenia.za.pracę.do.wysokości.minimalne-

go.wynagrodzenia.za.pracę.(wyrównanie.to.należy.wypłacić.pracowniko-
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wi,.który.w.danym.miesiącu.–.w.związku.z.obowiązującym.go.rozkładem.
czasu.pracy.lub.w.związku.z.terminami.płatności.niektórych.składników.
pensji.–.nie.osiągnął.wynagrodzenia.minimalnego.lub.jego.części.propor-
cjonalnej.do.wymiaru.czasu.pracy.–.w.przypadku.niepełnoetatowców),

■■ odpraw.emerytalnych.lub.rentowych.albo.innych.odpraw.pieniężnych,
■■ wynagrodzenia. i. odszkodowania. przysługującego. w. razie. rozwiązania.

stosunku.pracy,
■■ dodatkowego.wynagrodzenia.rocznego,.należności.przysługujących.z.ty-

tułu.udziału.w.zysku.lub.w.nadwyżce.bilansowej.oraz.nagród.z.zakłado-
wego.funduszu.nagród.
Wyłącznie. nazwanie. składnika. nagrodą. nie. przesądza. o. tym,. że. takie.

świadczenie.nie.ma.już.charakteru.roszczeniowego..W.opinii.Sądu.Najwyż-
szego. wyrażonej. w. wyroku. z. 21. września. 2006. r.. (II. PK. 13/06,. OSNP.
2007/17–18/254,. patrz:. www.ekspert3.inforlex.pl). pracodawca, ustalając 
spełnienie przez pracownika ocennych warunków przyznania świadczenia, 
dysponuje pewnym zakresem swobody, lecz jeśli są to warunki konkretne 
i sprawdzalne, to świadczenie jest premią, a nie nagrodą.i.wówczas.należy.
je.uwzględnić.przy.obliczaniu.wynagrodzenia.urlopowego.

Poza.składnikami.wymienionymi.w.rozporządzeniu.urlopowym.do.pod-
stawy.wynagrodzenia.za.urlop.nie.należy.również.wliczać:

■■ należności. wypłaconych. w. celu. zrekompensowania. zatrudnionemu. po-
niesionych.przez.niego.wcześniej.wydatków,.np..ekwiwalentów.za.pranie.
i.konserwację.odzieży.roboczej,.diet.i.innych.należności.przysługujących.
zatrudnionemu.w.związku.z.odbyciem.podróży.służbowej,

■■ świadczeń. pozapłacowych,. np.. pakietów. medycznych. finansowanych.
przez.zakład.pracy,.bonów.z.zfśs. lub.ze. środków.obrotowych,.wartości.
wycieczki.wykupionej.dla.pracownika.itp.

■■ wynagrodzenia. otrzymywanego. przez. pracownika. z. innych. źródeł. niż.
stosunek.pracy.(wyrok.SN.z.4.marca.2008.r.,.II.PK.183/07,.niepubl.),.np..
wynagrodzenia.za.umowy.cywilnoprawne,

■■ premii. uznaniowych. nieposiadających. charakteru. roszczeniowego,. np..
premii.przyznawanych.swobodną.decyzją.pracodawcy.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego na-
leży pomijać przychód z umów cywilnoprawnych dodat-
kowo zawartych z pracownikami.
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W.przeszłości.sporną.kwestią.było.wliczanie.do.podstawy.wynagro-
dzenia.urlopowego.premii.uznaniowej..W.tej.sprawie.wypowiedział.się.
Sąd.Najwyższy,.stwierdzając.w.wyroku.z.20.lipca.2000.r..(I.PKN.17/00,.
OSNP. 2002/3/77,. patrz:. www.ekspert3.inforlex.pl),. że. tzw.. premia 
uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi skład-
nika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wy-
nagrodzenia urlopowego..Orzeczenie.to.odnosi.się.jednak.wyłącznie.do.
tzw..składnika.nieroszczeniowego,.którego.pracownik.nie.może.się.do-
magać.. Jego. przyznanie. zależy. jedynie. od. uznania. pracodawcy.. Jeśli.
zaś.kryteria.wypłacania.omawianej.premii,.takie.jak.choćby.wydajność,.
jakość.czy.terminowość,.które.są.kryteriami.niewątpliwie.mierzalnymi,.
zostały. zamieszczone. w. akcie. wewnątrzzakładowym. bądź. w. umowie.
o.pracę,. to.uwzględnienie. jej.w.wynagrodzeniu.za.urlop.będzie.prawi-
dłowe.

Pomijanie składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

Składniki. wynagrodzenia. przysługujące. za. okresy. dłuższe. niż. 1. miesiąc,.
mimo.że. są.należnościami. ze. stosunku.pracy,.nie.podlegają.wliczeniu.do.
tzw..średniej.urlopowej..Takie.składniki,.jak.m.in..premie:.kwartalna,.pół-
roczna.i.roczna,.należy.wypłacać.w.przyjętych.terminach.ich.wypłaty,.np..
co.3,.6,.12.miesięcy..Fakt.korzystania.przez.pracownika.z.płatnego.wypo-
czynku. nie. powinien. jednak. wpływać. na. zmniejszenie. tych. składników..
Okres. urlopu. jest. bowiem. traktowany. na. równi. z. okresem. wykonywania.
pracy.(§.12.rozporządzenia.urlopowego).

Przykład

Marek T. otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody uznaniowe uza-
leżnione w ścisły sposób od wypracowanego przez firmę zysku, a na koniec każdego 
3-miesięcznego okresu rozliczeniowego dodatki za godziny nadliczbowe wynikające 
z tzw. przekroczeń norm średniotygodniowych. W maju 2014 r. pracownik przebywał 
3 dni na urlopie wypoczynkowym. Przy wyliczaniu wynagrodzenia należnego za wy-
poczynek pracodawca Marka T.:
■ wyłączył z podstawy urlopowej dodatki za przekroczenia średniotygodniowe, po-
nieważ przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż miesięczne składnik ten traktuje 
się jak należny za okres dłuższy niż 1 miesiąc,
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■ uwzględnił płacę zasadniczą, a także nagrody uznaniowe, gdyż pracownik otrzy-
muje je periodycznie, a ich wypłata jest uzależniona od spełnienia konkretnego, mie-
rzalnego i sprawdzalnego kryterium, którym w analizowanym przypadku jest poziom 
rentowności zakładu, co czyni nagrodę uznaniową składnikiem o charakterze rosz-
czeniowym.
Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

Wliczanie stałych składników

Stałe. składniki. pensji. przysługujące. pracownikowi. za. okresy. miesięczne.
należy. uwzględniać. w. wynagrodzeniu. urlopowym. w. wysokości. należnej.
pracownikowi.w.miesiącu.wykorzystywania.urlopu..Do.składników.o.cha-
rakterze.stałym.miesięcznym.można.zaliczyć.w.szczególności:

■■ wynagrodzenie.zasadnicze,
■■ dodatek.funkcyjny,
■■ dodatek.stażowy,
■■ dodatek.zmianowy,
■■ dodatek.za.warunki.szkodliwe,
■■ premię.regulaminową.

Jeśli.w. skład.wynagrodzenia.pracownika.wchodzą.wyłącznie. elementy.
określone.w.stałej.wysokości,.to.w.praktyce.nie.ma.konieczności.ustalania.
podstawy.wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego,.a.tym.samym.wyodrębnia-
nia.wynagrodzenia.urlopowego..Za.miesiąc,.w.którym.pracownik.korzysta.
z.urlopu,.powinien.otrzymać.wynagrodzenie.(łącznie.z.wynagrodzeniem.za.
urlop).w.wysokości.określonej.w.umowie.o.pracę,.bez.względu.na. liczbę.
dni.płatnego.wypoczynku,.pod.warunkiem.że.nie.wystąpiły.innego.rodzaju.
nieobecności,.np..urlop.bezpłatny.czy.choroba.

Przykład

Daniel G. jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i pracuje od poniedziałku 
do piątku po 8 godzin. Co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 
3000 zł brutto oraz dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł. W maju 2014 r. pracownik 
przez 5 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym. Za maj Danielowi G. przysługuje 
stałe wynagrodzenie w łącznej kwocie 3300 zł.
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Jeżeli byłaby potrzeba wyodrębnienia wynagrodzenia urlopowego wyliczonego ze 
stałych składników, wówczas należy dokonać następujących obliczeń:
■ 3300 zł : 160 godz. (liczba godzin do przepracowania w maju 2014 r.) = 20,63 zł,
■ 20,63 zł x 40 godzin urlopu (5 dni x 8 godzin) = 825,20 zł (wynagrodzenie za 
urlop wyliczone ze stałych składników).

Wliczanie zmiennych składników za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

Rozporządzenie. urlopowe. wyróżnia. również. zmienne. składniki. za. okresy.
nie.dłuższe.niż.1.miesiąc,.które.powinny.być.uwzględniane.przy.ustalaniu.
podstawy.wynagrodzenia.za.urlop.wypoczynkowy..Do.grupy.tych.składni-
ków.wchodzą.głównie:.wynagrodzenie.określone.stawką.godzinową,.akor-
dową.lub.prowizyjne,.premia.jako.wartość.procentowa.od.wynagrodzenia,.
wynagrodzenie. za. pracę. w. porze. nocnej,. za. pełnione. dyżury,. za. godziny.
nadliczbowe. (nawet. jeśli. nadgodziny. występują. nieregularnie. lub. spora-
dycznie),.premia.za.oszczędność.paliwa.itp.

Składniki.zmienne.uwzględniamy.w.łącznej.wysokości.wypłaconej.pra-
cownikowi.w.okresie.3.miesięcy.kalendarzowych.poprzedzających.miesiąc.
rozpoczęcia. urlopu.. Jeśli. ich. wysokość. ulega. znacznym. wahaniom. (m.in..
gdy. wysokość. składnika. zależy. od. wyników. sprzedaży. czy. od. wielkości.
produkcji),.mogą.być.one.wliczone.do.podstawy.urlopowej.w.łącznej.wyso-
kości.wypłaconej.pracownikowi.w.okresie.nieprzekraczającym.12.miesięcy.
kalendarzowych.poprzedzających.miesiąc.rozpoczęcia.urlopu.

W.sytuacji.gdy.w.zakładzie.pracy.termin.wypłaty.pensji.przypada.w.na-
stępnym. miesiącu. po. miesiącu. przepracowanym. (np.. 10.. dnia. miesiąca),.
przy. ustalaniu. wysokości. wynagrodzenia. za. urlop. wypoczynkowy. należy.
uwzględnić. zmienne. składniki. wynagrodzenia. faktycznie. wypłacone. pra-
cownikowi.w.okresie.3.lub.maksymalnie.12.miesięcy.poprzedzających.mie-
siąc.korzystania.przez.niego.z.płatnego.wypoczynku,.niezależnie.od.tego,.
za.jakie.miesiące.składniki.te.przysługiwały.

Przykład

Właściciel małej firmy tekstylnej Piotr S. wypłaca pensję wynikającą ze stawki godzi-
nowej za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca, a zmienną premię regulami-
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nową – do końca ostatniego dnia miesiąca, za który premia jest należna. W czerwcu 
2014 r. musi on wypłacić jednemu z pracowników wynagrodzenie za 10 dni majowe-
go urlopu wypoczynkowego. Ustalając jego wysokość, powinien uwzględnić premię 
wypłaconą w lutym, marcu i kwietniu 2014 r. oraz wynagrodzenie godzinowe wypła-
cone w tych samych miesiącach, mimo że dotyczyło ono odpowiednio: stycznia, lu-
tego oraz marca.

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Po. ustaleniu. podstawy. wymiaru. wynagrodzenia. za. urlop. wypoczynkowy.
można.przejść.do.kolejnych.etapów.obliczania.tego.wynagrodzenia,.takich.
jak:

■■ podzielenie. podstawy. wymiaru. przez. liczbę. godzin,. w. czasie. których.
pracownik.wykonywał.pracę.w.okresie,.z.którego.została.ustalona.ta.pod-
stawa,.a.następnie

■■ pomnożenie.tak.ustalonego.wynagrodzenia.za.1.godzinę.pracy.przez.licz-
bę. 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. (§. 9. rozporządzenia.
urlopowego).
Do.liczby.godzin,.w.czasie.których.pracownik.wykonywał.pracę,.zalicza-

my.wszystkie. faktycznie.przepracowane.godziny,.a.nie. tylko.godziny.pracy.
świadczonej.przez.pracownika.zgodnie.z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.
pracy..Oznacza.to,.że.należy.brać.pod.uwagę.również.godziny.nadliczbowe.
(zarówno.wypracowane.w.dni.robocze,.jak.i.w.niedziele,.święta.oraz.w.inne.
dni.wolne.wynikające.z.przeciętnie.5-dniowego.tygodnia.pracy).oraz.godziny.
pełnionych.dyżurów.(jeśli.w.czasie.ich.trwania.pracownik.wykonywał.pracę).

Do czasu wykonywania pracy przez pracownika należy 
wliczać wszystkie przepracowane przez niego godziny.

 
Przykład

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (pracuje w podstawowym 
systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku), wynagradzany stałą stawką mie-
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sięczną w wysokości 4000 zł brutto, w maju 2014 r. korzystał z 4 dni urlopu wypo-
czynkowego (32 godziny). W okresie od lutego do kwietnia 2014 r. przepracował  
24 godziny nadliczbowe (w lutym 7 godzin, w marcu 13 godzin i w kwietniu 4 godzi-
ny), za co otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 950 zł. Natomiast w lutym 2014 r. 
wykonywał pracę w czasie pełnionego dyżuru przez 6 godzin, za co otrzymał 150 zł.
Pracownikowi za maj 2014 r. przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie, które do-
datkowo należy zwiększyć o wynagrodzenie urlopowe obliczone ze zmiennych skład-
ników (w tym przypadku z wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz za dyżur). 
W tym celu podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego (950 zł + 150 zł) należy 
podzielić przez liczbę przepracowanych godzin w okresie, z którego została ustalona 
ta podstawa.
W miesiącach poprzedzających urlop pracownik przepracował ogółem 526 godzin, z czego:
■ w lutym 160 godzin normalnego czasu pracy + 7 godzin nadliczbowych + 6 go-
dzin przepracowanego dyżuru,
■ w marcu 168 godzin normalnego czasu pracy + 13 godzin nadliczbowych,
■ w kwietniu 168 godzin normalnego czasu pracy + 4 godziny nadliczbowe.
KROK 1. Wyliczymy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy, dzieląc podstawę wymiaru 
przez liczbę przepracowanych godzin:
(950 zł + 150 zł) : 526 godz. = 2,09 zł.
KROK 2. Wyliczamy wynagrodzenie urlopowe pracownika ze zmiennych składni-
ków. W tym celu wynagrodzenie za 1 godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę 
godzin urlopu:
2,09 zł x 32 godz. = 66,88 zł.
KROK 3. Wyliczamy wynagrodzenie pracownika za maj 2014 r.:
4000 zł + 66,88 zł = 4066,88 zł.

Zmiana w składnikach wynagrodzenia

W.praktyce.zdarza.się,.że.dochodzi.do.zmian.w.składnikach.pensji.branych.
pod.uwagę.przy.wyliczaniu.wynagrodzenia.urlopowego.(przyznanie.lub.zli-
kwidowanie.danego.składnika).lub.zmian.ich.wysokości.w.okresie,.z.które-
go.ustala. się.podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego,.wprowadzo-
nych. przed. rozpoczęciem. przez. pracownika. urlopu. wypoczynkowego. lub.
w. miesiącu. wykorzystywania. tego. urlopu.. W. takim. przypadku. podstawę.
wymiaru. wynagrodzenia. urlopowego. należy. ustalić. ponownie. z. uwzględ-
nieniem.tych.zmian.
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Ta.zasada.powoduje,.że.wzrost.płacy.przekłada.się.na.wyższe.wynagro-
dzenie. urlopowe.. Gdy. natomiast. pensja. zmniejsza. się,. wynagrodzenie. za.
urlop.będzie.niższe.

Przykład

Marcin D. pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku 
(po 8 godzin). Załóżmy, że w czerwcu 2014 r. skorzystał z 10 dni urlopu wypoczyn-
kowego. Od 1 maja 2014 r. pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, która 
wynosi 20 zł/godz. i dodatkowo otrzymuje premię w wysokości 10% wynagrodzenia 
za dany miesiąc. Do 30 kwietnia 2014 r. otrzymywał stałą płacę w wysokości 3500 zł 
miesięcznie. W maju 2014 r. Marcin D. zarobił 3200 zł (160 godz. x 20 zł/godz.).
KROK 1. Obliczamy podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić składniki wy-
nagrodzenia wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu. 
W związku z tym w pierwszej kolejności trzeba przeliczyć wynagrodzenie pracownika 
za marzec i kwiecień 2014 r. według stawki godzinowej. Wynagrodzenie przeliczone 
do celów urlopowych wynosi:
● za marzec 2014 r.:
(168 godz. × 20 zł) + (3360 zł × 10% premii) = 3360 zł + 336 zł = 3696 zł,
za kwiecień 2014 r.:
(168 godz. × 20 zł) + (3360 zł × 10% premii) = 3360 zł + 336 zł = 3696 zł.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego stanowi suma wynagrodzeń 
z 3 miesięcy (od marca do maja 2014 r.), która wynosi 10 592 zł (3696 zł + 3696 zł 
+ 3200 zł).
KROK 2. Obliczamy stawkę za 1 godzinę urlopu
Sumę wynagrodzeń z 3 miesięcy należy podzielić przez liczbę godzin przepracowa-
nych w okresie od marca do maja, tj. przez 496 godz. (168 godz. + 168 godz. + 160 
godz.). Wynagrodzenie za 1 godzinę wyniesie:
10 592 zł : 496 godz. = 21,35 zł.
KROK 3. Obliczamy wynagrodzenie urlopowe
Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe, należy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy 
pomnożyć przez liczbę godzin wykorzystanego urlopu:
10 dni x 8 godz.= 80 godz.
80 godz. x 21,35 zł = 1708 zł.
Wynagrodzenie urlopowe pracownika wyniesie 1708 zł.
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Niepełny przepracowany okres

Jeżeli.przez.cały.okres.przyjęty.do.ustalenia.podstawy.wymiaru.wynagro-
dzenia.urlopowego,.tj..3.miesiące.lub.maksymalnie.12.miesięcy.poprzedza-
jących.miesiąc.wykorzystywania.urlopu.wypoczynkowego.lub.przez.okres.
krótszy,. lecz. obejmujący. pełne. miesiące. kalendarzowe,. pracownikowi. nie.
przysługiwało.wynagrodzenie.o.charakterze.zmiennym,.przy.ustalaniu.pod-
stawy.wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego.należy.uwzględniać.najbliższe.
miesiące,.za.które.pracownikowi.takie.wynagrodzenie.przysługiwało.(§.11.
ust..1.rozporządzenia.urlopowego).

Niekiedy.zdarza.się,.że.pracownik.(np..nowo.zatrudniony).przed.rozpo-
częciem. urlopu. wypoczynkowego. otrzymał. wynagrodzenie. w. postaci.
zmiennych.składników.za.okres.krótszy.niż.przyjęty.do.ustalenia.podstawy.
wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego..Wówczas.podstawę.wymiaru.wyna-
grodzenia. za. urlop. stanowi. wynagrodzenie. wypłacone. pracownikowi. za.
okres.faktycznie.przepracowany.(§.11.ust..2.rozporządzenia.urlopowego).

Przykład

Danuta D. od 12 maja 2014 r. pracuje w zakładzie krawieckim na pełny etat w podsta-
wowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Jest wynagradzana według 
systemu akordowego i zarabia 10 zł za uszycie jednej pary rękawiczek. Pracownica 
musiała skorzystać 23 maja z 1 dnia urlopu na żądanie. Do tego czasu Danuta D. 
zarobiła 1610 zł. Aby obliczyć przysługujące jej wynagrodzenie urlopowe, należy:
KROK 1. ustalić stawkę godzinową z dotychczas uzyskanego wynagrodzenia:
1610 zł : 72 godz. pracy (liczba godzin wypracowanych w okresie od 12 do 22 maja) 
= 22,36 zł,
KROK 2. wyliczoną stawkę pomnożyć przez liczbę godzin urlopu:
22,36 zł × 8 godz. urlopu = 178,88 zł.
Wynagrodzenie za urlop w dniu 23 maja wynosi 178,88 zł.

Urlop na przełomie miesięcy

Jeżeli.urlop.przypada.na.przełomie.miesięcy,.nie.należy.ustalać.podstawy.
wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego.odrębnie.dla.każdego.z.tych.miesię-
cy. (§. 8. pkt. 1. rozporządzenia. urlopowego).. Podstawę. wymiaru. należy.
ustalać. z. miesięcy. poprzedzających. miesiąc. rozpoczęcia. urlopu,. a. nie.



10 czerwca 2014 roku    www.serwispp.infor.pl48

z. miesięcy. poprzedzających. miesiąc. wykorzystywania. urlopu.. Oznacza.
to,.że.podstawa.wymiaru.powinna.być.ustalana.z.okresu.3.miesięcy.po-
przedzających.miesiąc.rozpoczęcia.urlopu.również.dla.tej.części.urlopu,.
która. rozpoczęta. w. danym. miesiącu. jest. kontynuowana. w. miesiącu. na-
stępnym.

Przykład

Pracownik warsztatu samochodowego, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy, korzystał z urlopu wypoczynkowego od 27 maja do 6 czerwca 2014 r. 
Oprócz stałej pensji zasadniczej w wysokości 4000 zł brutto pracownik otrzymu-
je co miesiąc zmienne regulaminowe prowizje, które w lutym, marcu i kwietniu 
wyniosły odpowiednio: 300 zł, 200 zł oraz 250 zł. Zarówno za maj, jak i za czer-
wiec 2014 r. pracownikowi przysługuje stała pensja w wysokości 4000 zł oraz 
wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników, wyliczone w następujący 
sposób:
KROK 1. Ustalamy podstawę wynagrodzenia urlopowego:
300 zł + 200 zł + 250 zł = 750 zł.
KROK 2. Ustalamy stawkę za godzinę:
750 zł : 496 godz. (czas przepracowany w okresie od lutego do kwietnia) = 1,51 zł.
KROK 3. Ustalamy kwotę należną za urlop w maju (4 dni):
1,51 zł × 32 godz. urlopu = 48,32 zł.
KROK 4. Ustalamy kwotę należną za urlop w czerwcu (5 dni):
1,51 zł × 40 godz. urlopu = 60,40 zł.

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli

Urlopy.nauczycieli.regulują.przepisy.ustawy.z.26.stycznia.1982.r..–.Karta.
Nauczyciela.(j.t..Dz.U..z.2014.r..poz..191;.dalej:.KN)..Za.czas.urlopu.wypo-
czynkowego. nauczycielowi. przysługuje. wynagrodzenie,. jakie. otrzymałby,.
gdyby.w.tym.czasie.pracował.(art..67.KN).

Szczegółowe.zasady.ustalania.wynagrodzenia.za.czas.urlopu.wypoczyn-
kowego.określa.rozporządzenie.Ministra.Edukacji.Narodowej.z.26.czerwca.
2001. r.. w. sprawie. szczegółowych. zasad. ustalania. wynagrodzenia. oraz.
ekwiwalentu. pieniężnego. za. urlop. wypoczynkowy. nauczycieli. (Dz.U...
Nr.71,.poz..737;.ost..zm..Dz.U..z.2010.r..Nr.255,.poz..1712;.dalej:.rozporzą-
dzenie.MEN).
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Podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop nauczyciela

Podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.za.urlop.nauczyciela.wyznacza.się.we-
dług. tych. samych. zasad. obejmujących. wszystkich. nauczycieli. podlegają-
cych.przepisom.Karty.Nauczyciela..W.podstawie.tej.należy.uwzględniać:

■■ wynagrodzenie.zasadnicze;
■■ dodatki:

–.za.wysługę.lat,
–.motywacyjny,
–.funkcyjny,
–.za.warunki.pracy;

■■ wynagrodzenie. za. godziny. ponadwymiarowe. i. godziny. doraźnych. za-
stępstw;

■■ dodatkowe.wynagrodzenie.za.pracę.w.porze.nocnej;
■■ odrębne. wynagrodzenie. za. zajęcia. dydaktyczne,. wychowawcze. i. opie-

kuńcze.wykonywane.w.dniu.wolnym.od.pracy;
■■ wynagrodzenie.za.pracę.w.święto;
■■ dodatek.za.uciążliwość.pracy;
■■ jednorazowy.dodatek.uzupełniający.(§.1.ust..1.rozporządzenia.MEN).

W.podstawie.wymiaru.wynagrodzenia.za.urlop.nauczycielski.nie.należy.
natomiast.uwzględniać.wynagrodzeń.za.czas:

■■ gotowości.do.pracy.oraz.niezawinionego.przez.pracownika.przestoju,
■■ urlopu.wypoczynkowego.oraz.innej.usprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy,
■■ niezdolności. do. pracy. wskutek. choroby. lub. odosobnienia. w. związku.

z.chorobą.zakaźną.
Do podstawy urlopowej nie powinno się również przyjmować świad-

czeń o charakterze socjalnym, np. dodatków mieszkaniowych i wiejskich.
Pewna.odmienność.w.tym.zakresie.występuje.przy.dodatku.funkcyjnym..

Jeśli.okres.wykonywania.zadań.lub.zajęć.uprawniających.do.tego.dodatku.
jest.krótszy.niż.okres.roku.szkolnego,.wysokość.dodatku.należy.obliczyć,.
mnożąc.otrzymaną. stawkę.z. tego. tytułu.przez. liczbę.miesięcy,.w.których.
nauczyciel.wykonywał.zadania.lub.zajęcia..Uzyskaną.kwotę.należy.podzie-
lić.przez. liczbę.miesięcy. roku. szkolnego.poprzedzających.miesiąc. rozpo-
częcia. urlopu.. Dopiero. tak. ustaloną. stawkę. dodatku. można. uwzględnić.
w.wynagrodzeniu.urlopowym.

W. rozporządzeniu. MEN. odniesiono. się. również. do. kwestii. obliczania.
wynagrodzenia. ze. zmiennych. składników.. Chodzi. tu. o. wynagrodzenie. za.
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godziny.ponadwymiarowe.i.godziny.doraźnych.zastępstw,.które.ustala.się,.
mnożąc.przeciętną.miesięczną.liczbę.godzin.z.okresu.miesięcy.danego.roku.
szkolnego.poprzedzających.miesiąc.rozpoczęcia.urlopu.(a. jeżeli.okres.za-
trudnienia.jest.krótszy.od.roku.szkolnego.–.z.tego.okresu).przez.godzinową.
stawkę.wynagrodzenia.przysługującą.w.miesiącu.wykorzystywania.urlopu..
Jeżeli.wysokość.wynagrodzenia. stanowiącego.podstawę.obliczenia.wyna-
grodzenia.za.godziny.ponadwymiarowe.i.zajęcia.dodatkowe.uległa.zmianie.
w.okresie,. z.którego.oblicza. się.wynagrodzenie. za.urlop,. lub.w.miesiącu.
wykorzystywania.urlopu,.wynagrodzenie.to.należy.przeliczyć.

Wynagrodzenie.nauczycieli.za:
■■ pracę.w.porze.nocnej,
■■ zajęcia. dydaktyczne,. wychowawcze. i. opiekuńcze. wykonywane. w. dniu.

wolnym.od.pracy,
■■ pracę.świadczoną.w.święto

obliczamy,. sumując. otrzymane. przez. nauczyciela. wynagrodzenie. w. po-
szczególnych.miesiącach.roku.szkolnego,.a.następnie.dzieląc.tak.uzyskaną.
kwotę.przez.liczbę.miesięcy.roku.szkolnego.poprzedzających.miesiąc.roz-
poczęcia.urlopu.(§.3.rozporządzenia.MEN).

Składniki. wynagrodzenia. określone. w. stawkach. miesięcznych. w. stałej.
wysokości.oraz.składniki.wynagrodzenia.określone.procentowo.od.tych.sta-
wek. uwzględnia. się. w. wysokości. należnej. w. miesiącu. wykorzystywania.
urlopu.przez.nauczyciela.

Wynagrodzenie za 1 dzień urlopu

Sposób.obliczania.kwoty.należnej.za.1.dzień.urlopu.nauczycielskiego.zale-
ży.od.tego,.czy.nauczyciel.jest.zatrudniony.w.placówce.feryjnej.czy.w.ta-
kiej,.w.której.nie.przewidziano.ferii.szkolnych.(tzw..placówce.nieferyjnej).

W.przypadku.placówki. feryjnej,.aby.obliczyć.wynagrodzenie.urlopowe.
nauczyciela,.należy:

■■ ustalić. wynagrodzenie. przysługujące. nauczycielowi. w. miesiącu. wyko-
rzystywania.urlopu,

■■ podzielić.miesięczne.wynagrodzenie.przez.30.
W.przypadku.nauczycieli.zatrudnionych.w.placówkach.nieferyjnych.na-

leży:
■■ ustalić. wynagrodzenie. przysługujące. nauczycielowi. w. miesiącu. wyko-

rzystywania.urlopu,
■■ podzielić.miesięczne.wynagrodzenie.przez.21.
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Przykład

Hubert H. jest nauczycielem dyplomowanym w gimnazjum (placówce feryjnej), za-
trudnionym w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Od 2 do 8 czerwca 2014 r. przebywał 
na urlopie wypoczynkowym. Hubert H. otrzymuje miesięcznie 3109 zł pensji zasad-
niczej oraz 20% dodatku stażowego (621,80 zł) i 150 zł dodatku motywacyjnego.
W arkuszu organizacyjnym pracownikowi przydzielono następujące godziny po-
nadwymiarowe dla poszczególnych miesięcy:
■ wrzesień 2013 r. – 4 godziny,
■ październik 2013 r. – 10 godzin,
■ listopad 2013 r. – 12 godzin,
■ grudzień 2013 r. – 8 godzin,
■ styczeń 2014 r. – 16 godzin,
■ luty 2014 r. – 5 godzin,
■ marzec 2014 r. – 14 godzin,
■ kwiecień 2014 r. – 7 godzin,
■ maj 2014 r. – 4 godziny.
Aby obliczyć stawkę za 1 dzień urlopu ze składników zmiennych, trzeba skalkulować 
średnie miesięczne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W tym celu należy:
KROK 1. ustalić przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych z miesięcy 
poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego:
(4 godz. + 10 godz. + 12 godz. + 8 godz. + 16 godz. + 5 godz. + 14 godz. + 7 godz. + 
4 godz.) : 8 miesięcy = 10 godzin,
KROK 2. określić godzinową stawkę wynagrodzenia – w tym celu należy ustalić 
liczbę godzin do przepracowania w czerwcu 2014 r. Liczbę godzin do przepraco-
wania należy wyliczyć przez pomnożenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin pracy nauczyciela przez 4,16 oraz zaokrąglenie wyniku tego działania do peł-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej  
0,5 godziny liczy się jako pełną godzinę (§ 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji 
rządowej (Dz.U. Nr 60, poz. 494):
18 godz. x 4,16 = 74,88 godz.; po zaokrągleniu 75 godzin,
(3109 zł + 621,80 zł + 150 zł) : 75 godz. = 51,74 zł,
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KROK 3. ustalić wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe uwzględnia-
ne w podstawie wymiaru urlopu:
10 godz. x 51,74 zł = 517,40 zł,
KROK 4. obliczyć stawkę za 1 dzień urlopu:
517,40 zł : 30 dni = 17,25 zł.
Za 7 dni wynagrodzenie urlopowe wynosi 120,75 zł, zgodnie z wyliczeniem:
17,25 zł x 7 dni (nauczyciele placówek feryjnych otrzymują urlop w tygodniach, tj. od 
poniedziałku do niedzieli) = 120,75 zł.

EKWIWALENT ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP 
WYPOCZYNKOWY

Ekwiwalent. pieniężny. za. niewykorzystany. urlop. wypoczynkowy. jest. od-
stępstwem. od. zasady. udzielania. wypoczynku. w. naturze.. Podobnie. jak.
z.urlopu.wypoczynkowego,.pracownik.nie.może.zrezygnować.z.ekwiwalen-
tu.za.ten.urlop.

Kiedy przysługuje ekwiwalent

Ekwiwalent.przysługuje.wyłącznie.w.przypadku.niewykorzystania.należne-
go. urlopu. w. całości. lub. w. części. z. powodu. rozwiązania. lub. wygaśnięcia.
stosunku.pracy.(art..171.§.1.k.p.)..Nie.ma.przy.tym.znaczenia.rodzaj.zawar-
tej.umowy.o.pracę,.czas.trwania.zatrudnienia,.jak.również.tryb.lub.powód.
ustania.stosunku.pracy.(czy.do.rozwiązania.stosunku.pracy.doszło.z.przy-
czyn.zawinionych.czy.niezawinionych.przez.pracownika).

Ekwiwalent. powinien. zostać. wypłacony. w. ostatnim. dniu. zatrudnienia..
Niedotrzymanie.przez.pracodawcę.wskazanego.terminu.może.go.narazić.na.
dodatkowe. koszty. w. postaci. ustawowych. odsetek. z. tytułu. nieterminowej.
wypłaty.

Pracodawca. nie. ma. obowiązku. wypłacenia. ekwiwalentu. pieniężnego.
w.przypadku,.gdy.strony.postanowią.o.wykorzystaniu.urlopu.w.czasie.pozo-
stawania.pracownika.w.stosunku.pracy.na.podstawie.kolejnej.umowy.o.pra-
cę.zawartej.z.tym.samym.pracodawcą.bezpośrednio.po.rozwiązaniu.lub.wy-
gaśnięciu.poprzedniej.umowy.o.pracę. (art..171.§.3.k.p.).. Istotne. jest,. aby.
kolejna.umowa.o.pracę.została.zawarta.w.taki.sposób,.aby.pracownik.pozo-
stał.w.stosunku.pracy.bez.żadnej,.nawet.jednodniowej.przerwy.
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Pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu w zamian 
za urlop, który może być wykorzystany w naturze.

W.wyroku.z.7.maja.2008.r..(II.PK.313/07,.OSNP.2009/17–18/229,.patrz:.
www.ekspert3.inforlex.pl).Sąd.Najwyższy.stwierdził,.że.gdy.zachodzą.oko-
liczności.uniemożliwiające.lub.usprawiedliwiające.odmowę.wykorzystania.
zaległego. urlopu. w. terminie. określonym. w. art.. 168. k.p.. (czyli. do. końca.
września. następnego. roku. kalendarzowego. po. tym,. za. który. wypoczynek.
się.należał),.pracownikowi.przysługuje.ekwiwalent.pieniężny.za.ten.urlop..
Żądanie.jego.wypłaty.nie.powinno.być.postrzegane.jako.nadużycie.ze.stro-
ny.zatrudnionego.

Przykład

Mariusz M., pracujący w przedsiębiorstwie budowlanym w 2-osobowym dziale płac, 
ma 14 dni niewykorzystanego urlopu za 2013 r. W maju 2014 r. drugi pracownik dzia-
łu miał wypadek i stał się na dłuższy czas niezdolny do pracy. Zdarzenie to sprawiło, 
że nie ma komu powierzyć zadania związanego z płacową obsługą firmy. W związku 
z tym Mariusz M. nie będzie mógł skorzystać z zaległego urlopu do końca września 
2014 r. W zaistniałych okolicznościach, biorąc pod uwagę wyrok Sądu Najwyższego 
z 7 maja 2008 r., będzie miał on prawo po 30 września 2014 r. zażądać od praco-
dawcy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane 14 dni urlopu.

Od. 1. stycznia. 2004. r.. ekwiwalentu. nie. należy. wypłacać. w. przypadku.
skierowania.pracownika.do.pracy.za.granicą,.powołania.go.do.służby.woj-
skowej. lub. do. odbycia. przeszkolenia. wojskowego. trwającego. dłużej. niż.
3.miesiące.

W.praktyce.może.się.zdarzyć,.że.pracodawca.nie.będzie.musiał.wypłacać.
ekwiwalentu,.ponieważ.na.mocy.odrębnych.przepisów.jest.zobligowany.do.
objęcia.pracownika.ubezpieczeniem.gwarantującym.otrzymanie.świadcze-
nia. pieniężnego. za. czas. urlopu.. Wówczas. za. niewykorzystany. urlop. płaci.
ubezpieczyciel..Jeżeli.świadczenie.pieniężne.za.czas.urlopu.będzie.niższe.
niż.obliczony.ekwiwalent.za.urlop,.pracodawca.musi.wyrównać.ewentualną.
różnicę.

W.razie.śmierci.pracownika,.gdy.stosunek.pracy.wygasa,.ekwiwalent.
za.niewykorzystany.urlop.przekształca. się.w.prawa.majątkowe.należne.
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w. równych. częściach. małżonkowi. pracownika. oraz. innym. osobom.
uprawnionym.do.pobierania.po.nim.renty.rodzinnej..Kiedy.takich.osób.
nie. ma,. prawa. majątkowe. po. zmarłym. pracowniku. wchodzą. do. masy.
spadkowej.

Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Reguły. obliczania. ekwiwalentu. należnego. za. niewykorzystane. dni. urlopu.
określają.przepisy.rozporządzenia.urlopowego..Ekwiwalent.obliczamy.we-
dług.tych.samych.zasad,.jakie.stosuje.się.do.obliczania.wynagrodzenia.urlo-
powego,.jednak.z.pewnymi.modyfikacjami.

Przede.wszystkim.nie.ma.tu.zastosowania.reguła,.zgodnie.z.którą.za.nie-
wykorzystany.urlop.przysługuje.wynagrodzenie,.jakie.pracownik.otrzymał-
by,.gdyby.w.tym.czasie.pracował.

Ponadto.przy.obliczaniu.ekwiwalentu.za.urlop.należy.uzupełnić.pod-
stawę. wymiaru,. w. przypadku. gdy. pracownik. nie. przepracował. pełnego.
okresu. 3. miesięcy. poprzedzających. nabycie. prawa. do. ekwiwalentu.. Li-
cząc.podstawę.wymiaru.ekwiwalentu,.należy.również.uwzględniać.skład-
niki. wynagrodzenia. przysługujące. pracownikowi. za. okresy. dłuższe. niż.
1.miesiąc.

Różnice w zakresie wyliczania wynagrodzenia urlopowego 
i ekwiwalentu urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe Ekwiwalent za niewykorzystany  
urlop wypoczynkowy

Pomijamy składniki za okresy dłuższe niż 
1 miesiąc

Uwzględniamy składniki za okresy dłuższe niż 
1 miesiąc

Nie uzupełniamy podstawy wymiaru Uzupełniamy podstawę wymiaru, gdy 
pracownik nie przepracował pełnych 3 mie-
sięcy poprzedzających nabycie prawa do 
ekwiwalentu

Do jego ustalania nie stosujemy współczynni-
ka urlopowego

Przy obliczaniu stosujemy tzw. współczynnik 
urlopowy

Wypłata powinna nastąpić łącznie z wyna-
grodzeniem za miesiąc, w którym pracownik 
korzystał z urlopu wypoczynkowego

Wypłata powinna nastąpić w ostatnim dniu 
zatrudnienia

W.celu.prawidłowego.obliczenia.wysokości.ekwiwalentu.należy:
■■ ustalić.średnią.miesięczną.podstawę.jego.wymiaru,.zgodnie.z.zasadami.

opisanymi.w.tabeli;
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Ustalanie średniej miesięcznej podstawy wymiaru ekwiwalentu 
urlopowego

Rodzaj składnika Sposób uwzględniania w podstawie ekwiwalentu 
urlopowego

Stałe składniki wynagrodzenia okre-
ślone w stawce miesięcznej

Stałe składniki uwzględnia się w wysokości należnej 
w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Składniki zmienne za okresy nie dłuż-
sze niż miesiąc (np. wynagrodzenie 
według stawki godzinowej, miesięcz-
ne premie regulaminowe, wynagro-
dzenie akordowe i prowizyjne)

Składniki te uwzględnia się w średniej wysokości 
wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwi-
walentu (bez względu na okres, za jaki te składniki 
przysługują). Jeżeli pracownik nie przepracował 
takiego okresu, dokonujemy tzw. dopełnienia 
podstawy, polegającego na podzieleniu faktycznie 
uzyskanego przez niego wynagrodzenia przez liczbę 
dni pracy, za które ono przysługiwało, i pomnożeniu 
otrzymanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik 
przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, 
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 
Jeśli przez cały okres przyjęty do ustalenia podsta-
wy wymiaru ekwiwalentu za urlop poprzedzający 
miesiąc uzyskania prawa do ekwiwalentu lub przez 
okres krótszy, lecz obejmujący pełne miesiące kalen-
darzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagro-
dzenie zmienne – przy ustalaniu tej podstawy należy 
uwzględnić najbliższe miesiące, za które to wynagro-
dzenie przysługiwało

Składniki płacy za okresy dłuższe 
niż miesiąc (np. premie kwartalne, 
półroczne, roczne)

Składniki te przyjmuje się w średniej wysokości z okresu 
12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc 
nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli pracownik 
nie przepracował pełnych 12 miesięcy, wynagrodze-
nie faktycznie wypłacone mu w tym okresie należy 
podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało 
to wynagrodzenie, a otrzymany wynik pomnożyć przez 
liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach 
normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy

■■ skalkulować. stawkę. dzienną,. dzieląc. podstawę. wymiaru. przez. tzw.. współ-
czynnik. urlopowy,. który. należy. ustalać. proporcjonalnie. do. wymiaru. czasu.
pracy.pracownika.(w.2014.r..dla.pracownika.pełnoetatowego.wynosi.on.20,83);

■■ podzielić.otrzymaną.stawkę.przez.liczbę.godzin.odpowiadającą.dobowej.
normie. czasu. pracy. obowiązującej. danego. pracownika. (np.. 7. godzin.
w.przypadku.osoby.niepełnosprawnej.zaliczonej.do.umiarkowanego.lub.
znacznego. stopnia. niepełnosprawności,. której. lekarz. przeprowadzający.
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badania.profilaktyczne.pracowników.lub.w.razie.jego.braku.lekarz.spra-
wujący.opiekę.nad.osobą.niepełnosprawną.wyda.zaświadczenie.o.celo-
wości.stosowania.skróconej.normy.czasu.pracy);

■■ pomnożyć.otrzymaną.stawkę.godzinową.przez.liczbę.godzin.niewykorzy-
stanego.urlopu.
W.razie.zmiany.w.składnikach.wynagrodzenia.za.okresy.nie.dłuższe.niż.

1.miesiąc.uwzględnianych.w.podstawie.wymiaru.ekwiwalentu.za.urlop.lub.
zmiany.wysokości.takich.składników.w.okresie,.z.którego.jest.ustalana.pod-
stawa. wymiaru. ekwiwalentu,. wprowadzonych. przed. nabyciem. przez. pra-
cownika.prawa.do.ekwiwalentu.lub.w.miesiącu.nabycia.tego.prawa,.podsta-
wę.należy.ustalić.ponownie.z.uwzględnieniem.tych.zmian.

Obliczając ekwiwalent za urlop, przeciętne wynagrodze-
nie za 1 dzień należy podzielić przez liczbę godzin odpo-
wiadającą dobowej normie czasu pracy pracownika.

Przykład

Pracodawca 31 maja 2014 r. rozwiązał stosunek pracy z Piotrem N. Pracownikowi 
pozostało 15 dni (120 godz.) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Piotr N. 
był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (w podstawowym systemie cza-
su pracy – praca od poniedziałku do piątku) i otrzymywał stałą płacę zasadniczą 
w wysokości 5000 zł brutto oraz przewidziane w regulaminie wynagradzania premie 
kwartalne. W okresie 12 miesięcy poprzedzających maj 2014 r., czyli od maja 2013 r. 
do kwietnia 2014 r., premie wypłacono w następujących kwotach:
■ za II kwartał 2013 r.: 1900 zł (wypłata w czerwcu 2013 r.),
■ za III kwartał 2013 r.: 1750 zł (wypłata we wrześniu 2013 r.),
■ za IV kwartał 2013 r.: 2100 zł (wypłata w grudniu 2013 r.),
■ za I kwartał 2014 r.: 1850 zł (wypłata w marcu 2014 r.).
Uwzględniając fakt, że Piotr N. w II, III i IV kwartale 2013 r. oraz I kwartale 2014 r. fak-
tycznie przepracował 250 dni, przysługujący mu ekwiwalent urlopowy należy obli-
czyć w następujący sposób:
KROK 1. dopełnić premie kwartalne:
(1900 zł + 1750 zł + 2100 zł + 1850 zł) : 250 dni pracy w II, III i IV kwartale 2013 r. oraz 
w I kwartale 2014 r. = 30,40 zł,
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30,40 zł x 250 dni nominalnie do przepracowania w II, III i IV kwartale 2013 r. oraz 
w I kwartale 2014 r. = 7600 zł;
KROK 2. obliczyć średnią podstawę ekwiwalentu:
5000 zł (płaca zasadnicza) + (7600 zł : 12) = 5633,33 zł;
KROK 3. wyliczyć kwotę należnego ekwiwalentu:
5633,33 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy dla pełnego etatu) = 270,44 zł,
270,44 zł : 8 godz. = 33,81 zł,
33,81 zł x 120 godz. niewykorzystanego urlopu = 4057,20 zł.

Opodatkowanie i oskładkowanie ekwiwalentu

Ekwiwalent.pieniężny.za.niewykorzystany.urlop.wypoczynkowy.nie.został.
ujęty.w.katalogach.świadczeń.zwolnionych.ze.składek.lub.z.podatku..Stano-
wi.on.zatem.przychód.ze.stosunku.pracy,.od.którego.należy.pobierać.skład-
ki.i.zaliczkę.na.podatek.dochodowy.od.osób.fizycznych.

Współczynnik ekwiwalentowy

Współczynnik.ekwiwalentowy.wyraża.średniomiesięczną. liczbę.dni. robo-
czych.w.danym.roku.kalendarzowym..Wartość.ta.służy.do.obliczenia.ekwi-
walentu.pieniężnego.za.1.dzień.niewykorzystanego.urlopu.wypoczynkowe-
go.. Od. 1. stycznia. 2011. r.. do. 7. października. 2012. r.. współczynnik. ten,.
w.zależności.od.rozkładu.czasu.pracy,.mógł.przyjmować.różną.wysokość,.
nawet.dla.pracowników.tego.samego.pracodawcy..Było.to.konsekwencją.no-
welizacji.przepisów.Kodeksu.pracy,.która.zniosła.obowiązek.wyznaczania.
pracownikom.dnia.wolnego.za.święto.przypadające.w.dzień.wolny.od.pracy.
z. tytułu.przeciętnie.5-dniowego. tygodnia.pracy..Wskutek. tych.zmian.pra-
cownicy.mogli.mieć.różne.wymiary.czasu.pracy,.co.przekładało.się.na.róż-
ną.wysokość.współczynnika.

Wskutek. wyroku. Trybunału. Konstytucyjnego. z. 2. października. 2012. r...
(K. 27/11,. Dz.U.. z. 2012. r.. poz.. 1110),. który. wszedł. w. życie. 8. października.
2012.r.,.nastąpił.powrót.do.zasad.ustalania.wymiaru.czasu.pracy.obowiązują-
cych.w.2010.r..Obecnie.zatem.każde.święto,.które.przypada.w.innym.dniu.niż.
niedziela,.obniża.wymiar.czasu.pracy.o.8.godzin..Dzięki.temu.współczynnik.
ekwiwalentowy.jest.ponownie.jednakowy.dla.wszystkich.pracowników.zatrud-
nionych.w.tym.samym.wymiarze.etatu,.niezależnie.od.tego,.jaki.dzień.wolny.
wynikający.z.przeciętnie.5-dniowego.tygodnia.pracy.wyznaczy.pracodawca.
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Aby.obliczyć.współczynnik.ekwiwalentowy,.należy:
■■ od.liczby.dni.w.roku.kalendarzowym.odjąć.łączną.liczbę.przypadających.

w. tym. roku. niedziel,. świąt. oraz. dni. wolnych. od. pracy. wynikających.
z.przeciętnie.5-dniowego.tygodnia.pracy,

■■ otrzymany.wynik.podzielić.przez.12.
W. przypadku. pracowników. zatrudnionych. na. pełny. etat. obliczenie.

współczynnika.w.2014.r..powinno.wyglądać.następująco:
[365.dni.–.(52.niedziele.+.11.dni.świątecznych.przypadających.w.innym.

dniu.niż.niedziela.+.52.dni.wolne.z.tytułu.przeciętnie.5-dniowego.tygodnia.
pracy)].:.12.=.20,83.

Współczynnik.do.obliczenia.ekwiwalentu.za.urlop.dla.pracownika.pracu-
jącego.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy.należy.ustalać.proporcjonalnie.
do.wymiaru.jego.czasu.pracy..Zatem.współczynnik.ekwiwalentowy.dla.pra-
cownika.niepełnoetatowego.wynosi.np..15,62.przy.zatrudnieniu.na.3/4.etatu.
(3/4.x.20,83).i.10,42.przy.zatrudnieniu.na.1/2.etatu.(1/2.x.20,83).

Współczynnik. ekwiwalentowy. należy. przyjmować. do. obliczania. ekwi-
walentu.za.urlop.z.tego.roku,.w.którym.pracownik.nabył.prawo.do.ekwiwa-
lentu,.bez.względu.na.to,.czy.ekwiwalent.dotyczy.urlopu.bieżącego.czy.za-
ległego.

Ekwiwalent dla pracowników tymczasowych

Jeżeli. pracownik. tymczasowy. nie. wykorzysta. przysługującego. mu. urlopu.
wypoczynkowego.w.całości.lub.w.części.w.czasie.wykonywania.pracy.tym-
czasowej,.to.agencja.pracy.tymczasowej.ma.obowiązek.wypłacić.mu.z.tego.
tytułu.ekwiwalent.pieniężny..Ekwiwalent.za.1.dzień.urlopu.należy.ustalać,.
dzieląc.wynagrodzenie.uzyskane.przez.pracownika.tymczasowego.w.okre-
sie.wykonywania.przez.niego.pracy.tymczasowej.przez.liczbę.dni.pracy,.za.
które. to. wynagrodzenie. przysługiwało. (art.. 17. ust.. 3–4. ustawy. z. 9. lipca.
2003. r.. o. zatrudnianiu. pracowników. tymczasowych. (Dz.U.. Nr. 166,..
poz..1608;.ost..zm..Dz.U..z.2009.r..Nr.221,.poz..1737).

ŚWIADCZENIE URLOPOWE

Pracodawcy,.którzy.nie.mają.obowiązku.tworzenia.zakładowego.funduszu.
świadczeń. socjalnych. (dalej:. zfśś),. a. więc. zatrudniający. według. stanu. na..
1.stycznia.danego.roku.mniej.niż.20.pracowników.w.przeliczeniu.na.pełne.
etaty,.mogą.wypłacać.swoim.pracownikom.raz.w.roku.świadczenie.urlopo-
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we,.pod.warunkiem.korzystania.przez.pracownika.z.urlopu.wypoczynkowe-
go.przez.co.najmniej.14.kolejnych.dni.w.danym.roku..Wysokość.świadcze-
nia.urlopowego.nie.zależy.od.stażu.pracy,.zajmowanego.stanowiska,.sytuacji.
materialnej.pracownika.itp.

Wysokość.świadczenia.urlopowego.nie.może.przekroczyć.wysokości.od-
pisu.podstawowego.na.zfśs.obowiązującego.w.danym.roku.i.przypadające-
go.na.1.pracownika..Odpis. ten.wynosi.37,5%.(lub.50%.na.zatrudnionych.
w. szczególnych. warunkach). przeciętnego. wynagrodzenia. miesięcznego.
w.gospodarce.narodowej.w.roku.poprzednim.lub.w.drugim.półroczu.roku.
poprzedniego,. jeżeli. przeciętne. wynagrodzenie. z. tego. okresu. stanowiło.
kwotę.wyższą,.pomniejszonego.o.potrącone.od.ubezpieczonych.składki.na.
ubezpieczenia.emerytalne,.rentowe.oraz.chorobowe..W.2014.r..przez.śred-
niomiesięczne. wynagrodzenie. w. gospodarce. należy. rozumieć. przeciętne.
wynagrodzenie. miesięczne. w. gospodarce. narodowej. w. drugim. półroczu.
2010.r..ogłoszone.przez.Prezesa.GUS.(art..5c.ustawy.z.4.marca.1994.r..o.za-
kładowym.funduszu. świadczeń. socjalnych. (Dz.U..z.2012. r..poz..592;.ost..
zm..Dz.U..z.2013.r..poz..1645;.dalej:.ustawa.o.zfśs)..Zatem.do.obliczeń.wy-
sokości.odpisu.na.2014.r..należy.przyjąć.kwotę.2917,14.zł.

Maksymalna wysokość świadczeń urlopowych w 2014 r.  
dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba, na którą jest dokonywany odpis Wysokość świadczenia urlopowego
Na jednego zatrudnionego (37,5%) 2917,14 zł x 37,5% = 1093,93 zł
Na jednego pracownika wykonującego pracę 
w szczególnych warunkach lub pracę o szcze-
gólnym charakterze w rozumieniu przepisów 
o emeryturach pomostowych (50%)

2917,14 zł x 50% = 1458,57 zł

Na jednego pracownika młodocianego:
■ w pierwszym roku nauki (5%),
■ w drugim roku nauki (6%),
■ w trzecim roku nauki (7%)

2917,14 zł x 5% = 145,86 zł,
2917,14 zł x 6% = 175,03 zł,
2917,14 zł x 7% = 204,20 zł

Wysokość.świadczenia.dla.niepełnoetatowców.należy.ustalać.proporcjo-
nalnie.do.ich.wymiaru.czasu.pracy.

Pracodawcy.mogą.całkowicie.zaprzestać.wypłaty.świadczenia.urlopowe-
go..Pracodawca.zatrudniający.co.najmniej.20.pracowników.objętych.ukła-
dem. zbiorowym. pracy. zawiera. postanowienia. w. sprawie. niewypłacania.
świadczenia.urlopowego.w.układzie.zbiorowym.pracy.(art..3.ust..3b.ustawy.
o.zfśs)..Jeżeli.u.takiego.pracodawcy.pracownicy.nie.są.objęci.układem.zbio-
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rowym.pracy,.decyzję.w.tej.sprawie.należy.umieścić.w.regulaminie.wyna-
gradzania.. Pozostali. pracodawcy,. tj.. nieobjęci. układem. zbiorowym. pracy.
oraz. niezobowiązani. do. wydania. regulaminu. wynagradzania,. przekazują.
pracownikom.informację.o.niewypłacaniu.świadczenia.urlopowego.do.koń-
ca.stycznia.danego.roku,.w.sposób.przyjęty.w.danym.zakładzie.

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

Świadczenie.urlopowe,.niezależnie.od.wysokości,.podlega.opodatkowaniu..
Od.świadczenia.urlopowego.nie.należy.natomiast.opłacać.składek.na.ubez-
pieczenia. społeczne. i. zdrowotne,. pod. warunkiem. że. jego. wysokość. nie.
przekroczy.rocznego.odpisu.podstawowego.na.zfśs. (odpowiednio.dla.pra-
cownika. zatrudnionego. w. warunkach. normalnych,. szczególnych. lub. dla.
pracownika.młodocianego)..W.razie.wypłacenia.pracownikowi.świadczenia.
w. kwocie. przekraczającej. wartość. odpisu. lub. w. wyższej. niż. wynikająca.
z.proporcjonalnego.przeliczenia.do.etatu.–.nadwyżka.stanowi.podstawę.wy-
miaru.składek.

W.sytuacji.gdy.świadczenie.urlopowe.wypłaca.z.własnych.środków.pra-
codawca.zatrudniający.w.przeliczeniu.na.pełne.etaty.20.i.więcej.pracowni-
ków.lub.gdy.świadczenie.to.jest.finansowane.z.funduszu.na.cele.socjalno-
-bytowe. utworzonego. przez. jednostki. posiadające. zfśs,. wówczas. stanowi.
ono.w.pełnej.wysokości.podstawę.wymiaru.składek.i.podatku.

. ■

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 14, art. 29 § 3 pkt 3, § 3

2
 i 3

3
, art. 36

1
 § 2, art. 51 § 2, art. 130 § 2, art. 152–154

2
, art. 155, art. 155

1
,  

art. 155
2

, art. 155
2a

, art. 155
3

, art. 158, art. 163–167, art. 167
1

, art. 167
2

, art. 167
3

, art. 168, art. 171–172, 
art. 174

1
 § 2, art. 186

5
, art. 205, art. 291, art. 293

1
, art. 302 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. 

z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208),
■f art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483; ost. zm. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 114, poz. 946),

■f art. 2, art. 3 ust. 3–6, art. 5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 
z 2012 r. poz. 592; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645),

■f art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 78, art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 31, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

■f art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

■f art. 15, art. 19, art. 20c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

■f art. 42 ust. 3, art. 53 ust. 1a, art. 64–67 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 191),

■f art. 10, art. 17 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608;  
ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 221, poz. 1737),
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■f art. 25 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
■f art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598),

■f art. 120 i art. 124 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 461; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 619),

■f art. 36 ustawy z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217; ost. zm. Dz.U. z 2012 r.  
poz. 1101),

■f art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracow-
niczego stażu pracy (Dz.U. Nr 54, poz. 310),

■f art. 9–10 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 400; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 496),

■f § 1, § 2 ust. 1 pkt 20, pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w spra-
wie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U.  
Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860),

■f § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wy-
nagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 416),

■f § 1 ust. 1 pkt 2, załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szcze-
gółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282;  
ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1509),

■f § 2, § 3, § 5, § 6–12, § 14–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlo-
pu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353),

■f § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz.U. Nr 60, poz. 494),

■f § 1, § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71,  
poz. 737; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1712),

■f obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospo-
darce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156).

MaRiusz PigulsKi 
ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń 
społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy  
na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny 
kadrowo-płacowej 
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKóW

Czy pracownikowi, który po raz pierwszy podjął 
pracę, można udzielić urlopu wypoczynkowego 
zaliczkowo

Od 9 czerwca 2014 r. zawarliśmy umowę o pracę z osobą, która nie wykonywała wcze-
śniej pracy w ramach stosunku pracy (we wrześniu 2013 r. ukończyła studia wyższe, od 
października 2013 r. do lutego 2014 r. świadczyła pracę w kancelarii prawnej na podsta-
wie umowy zlecenia). Pracownica wystąpiła ostatnio z wnioskiem o udzielenie jej urlopu 
wypoczynkowego w lipcu 2014 r. w wymiarze 5 dni ze względów osobistych. Czy dopusz-
czalne jest zaliczkowe udzielanie urlopu wypoczynkowego?

Nie mogą Państwo udzielić pracownicy urlopu wypoczynkowego zaliczkowo. Pracowni-
cy można udzielić jedynie płatnych dni wolnych od pracy, ale nie będą one traktowane 
jak urlop wypoczynkowy. udzielając jednak pracownicy dni wolnych, nie będą Państwo 
mogli zmniejszyć jej wymiaru urlopu wypoczynkowego, do którego nabędzie ona prawo 
w czasie zatrudnienia u Państwa.

Przepisy.Kodeksu.pracy.nie.przewidują.możliwości.udzielania.pracowni-
kowi.urlopu.wypoczynkowego.zaliczkowo,.gdy.nie.nabył.on.jeszcze.do.nie-
go.prawa..Odstępstwa.od.zasady.udzielania.urlopu.dopiero.po.nabyciu.do.
niego.prawa.dotyczą.wyjątkowych.sytuacji,.wyraźnie.określonych.przepisa-
mi.prawa.pracy..Przykładowo.–.przepisy.dopuszczają.udzielenie.urlopu.za-
liczkowo.pracownikowi.młodocianemu..Takiemu.pracownikowi.pracodaw-
ca. może. udzielić. zaliczkowo. urlopu. wypoczynkowego. w. okresie. ferii.
szkolnych,.jeżeli.młodociany.złoży.w.tej.sprawie.wniosek.(art..205.§.3.usta-
wy.–.Kodeks.pracy;.dalej.k.p.)..W.przedstawionej.przez.Państwa.sytuacji.
taka.możliwość.nie.została.jednak.przewidziana.

Zgodnie.z.wyrokiem.Sądu.Najwyższego.z.5.lutego.1980.r..(I.PRN.3/80,.
OSPIKA. 1981/3/43),. udzielenie. przez. pracodawcę. pracownikowi. urlopu.
wypoczynkowego.w.roku.kalendarzowym,.w.którym.pracownik.nie.nabył.
jeszcze.prawa.do.urlopu,.nie.uprawnia.do.„potrącania”.tego.urlopu.z.urlopu.
należnego.pracownikowi.w.roku.następnym..Taki.stan.można.odnieść.rów-
nież. do. sytuacji. przedstawionej. w. Państwa. pytaniu.. Pracodawca. także.
w.przypadku.pierwszego.urlopu.może.udzielić.pracownikowi.urlopu.tylko.
w.takim.wymiarze,.w.jakim.pracownik.nabył.do.niego.prawo.
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Udzielenie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego, 
do którego pracownik nie nabył jeszcze prawa, nie upraw-
nia pracodawcy do „potrącenia” tego urlopu z urlopu 
należnego pracownikowi po nabyciu do niego prawa.

Wykorzystanie. przez. pracownika. będącego. w. pierwszym. roku. pracy.
urlopu. zaliczkowo. nie. wykluczy. nabycia. przez. niego. prawa. do. urlopu. po.
przepracowaniu.miesiąca.i.niejako.spowoduje.zdublowanie.wymiaru.urlopu.

Przykład

Pracownik podjął pierwszą pracę od 1 maja 2014 r. W połowie maja poprosił praco-
dawcę o udzielenie 3 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik potrzebował tych dni 
na załatwienie swoich spraw prywatnych. Pracodawca udzielił mu 3 dni wolnego. 
Następnie pracodawca zmniejszył mu o 3 dni wymiar urlopu wypoczynkowego, do 
jakiego pracownik nabył prawo w 2014 r. Takie postępowanie pracodawcy było nie-
prawidłowe. Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego może spowodować ukara-
nie pracodawcy mandatem przez inspektora PIP. Udzielone 3 dni wolnego pracodaw-
ca powinien potraktować jako dodatkowe płatne dni wolne od pracy.

Prawo.nie.zabrania.pracodawcy.udzielania.pracownikowi.dodatkowego.cza-
su.wolnego.z.zachowaniem.prawa.do.wynagrodzenia.ponad.przysługujący.pra-
cownikowi.wymiar.urlopu..Nie.może.to.się.jednak.odbywać.kosztem.przyszłe-
go.urlopu.tego.pracownika,.a.jedynie.na.wyłączny.koszt.i.ryzyko.pracodawcy.

Pracodawca.jest.zobowiązany.udzielić.pracownikowi.urlopu.w.tym.roku.
kalendarzowym,. w. którym. pracownik. uzyskał. do. niego. prawo. (art.. 161.
k.p.).. Pracownik. podejmujący. pracę. po. raz.pierwszy,.w. roku.kalendarzo-
wym,.w.którym.podjął.pracę,.uzyskuje.prawo.do.urlopu.z.upływem.każdego.
miesiąca.pracy.w.wymiarze.1/12.wymiaru.urlopu.przysługującego.mu.po.
przepracowaniu.roku.(art..153.§.1.k.p.)..Zasada.ta.obowiązuje.w.roku.kalen-
darzowym,.w.którym.pracownik.rozpoczął.swoją.karierę.zawodową..Na.za-
sadę.nabywania.prawa.do.urlopu.w.pierwszym.roku.kalendarzowym.zatrud-
nienia.nie.będzie.miała.wpływu.zmiana.pracodawcy.w.trakcie.tego.okresu..
Natomiast.prawo.do.kolejnych.urlopów.pracownik.nabywa.w.każdym.kolej-
nym.roku.kalendarzowym.
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Kodeks.pracy.nie.ustala.zasad.zaokrąglania.niepełnych.dni.urlopu.udzie-
lanych.na.opisanych.wcześniej.zasadach..W.związku.z.tym.pracownikowi,.
któremu. po. przepracowaniu. roku. będzie. przysługiwał. urlop. w. wymiarze..
20.dni,.za.każdy.miesiąc.naliczają.Państwo.1,66.dnia..Pracownik,.który.po-
siada. co. najmniej. 10-letni. staż. urlopowy,. w. pierwszym. roku. kalendarzo-
wym.swojej.pracy.będzie.miał.naliczany.urlop.wypoczynkowy.w.wymiarze.
2,16. dnia. za. każdy. miesiąc. pracy.. Dopuszczalne. jest. jednak. zaokrąglanie.
wymiaru.urlopu.na.korzyść.pracownika.w.górę.do.pełnego.dnia.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 153, art. 161, art. 205 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94;  
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

Beata tOfiluK
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika 
niepełnosprawnego można podzielić na części

zatrudniliśmy niepełnosprawnego pracownika. Przysługuje mu 10 dni dodatkowego urlo-
pu wypoczynkowego. urlop ten w całości ujęliśmy w planie urlopów na 2014 r. w lipcu. 
Pracownik napisał podanie, że chce ten urlop podzielić na części, tak aby wykorzystać po 
1–2 dni w każdym miesiącu, gdyż chce chodzić do przychodni lekarskiej w dogodnych 
dla niego terminach. Czy powinniśmy uwzględnić prośbę pracownika?

Mogą Państwo wyrazić zgodę na podział tego urlopu w sposób proponowany przez pra-
cownika, ale taki wniosek nie jest dla Państwa wiążący. Mają Państwo bowiem prawo 
udzielić pracownikowi dodatkowego urlopu wypoczynkowego jednorazowo w całości.

Pracownikom.niepełnosprawnym.w.stopniu.umiarkowanym.i.znacznym.
przysługuje.prawo.do.10.dni.dodatkowego.urlopu.wypoczynkowego.(art..19.
ust..1.ustawy.o.rehabilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu.osób.
niepełnosprawnych;. dalej:. ustawa. o. rehabilitacji).. Przepisy. tej. ustawy. nie.
regulują. kwestii. dzielenia. tego. dodatkowego. urlopu.. Jednak. w. sprawach.
w.niej.nieunormowanych.stosuje.się.Kodeks.pracy.(art..66.ustawy.o.rehabi-
litacji).. Na. podstawie. art.. 162. ustawy. –. Kodeks. pracy. (dalej:. k.p.). mogą.
Państwo.podzielić.dodatkowy.urlop.na.części.na.wniosek.pracownika.w.taki.
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sposób,.aby.co.najmniej. jedna.z.części.wypoczynku. (łącznie.z.podstawo-
wym.urlopem).obejmowała.nie.mniej.niż.14.kolejnych.dni.kalendarzowych.
(razem.z.dniami.wolnymi.od.pracy,.niedzielami.i.świętami).

Z wnioskiem o podział urlopu wypoczynkowego na części 
może wystąpić tylko pracownik.

Nie.mogliby.zatem.Państwo.podzielić.10-dniowego.dodatkowego.urlopu.
samodzielnie,.tak.jak.nie.mogą.Państwo.bez.wniosku.pracownika.podzielić.
urlopu.podstawowego..Natomiast.to.od.pracodawcy.zależy,.czy.uwzględni.
wniosek.pracownika.o.podział.urlopu.dodatkowego..Pracodawca.może.od-
mówić.pracownikowi. takiego.podziału.urlopu.ze.względu.na.konieczność.
zapewnienia.„normalnego.toku.pracy”.

Wniosek.pracownika.o.podzielenie.urlopu.wypoczynkowego.nie.wymaga.
uzasadnienia.i.może.być.złożony.w.dowolnej.formie..Do.celów.dowodowych,.
np..w.przypadku.kontroli.inspektora.PIP,.wskazana.jest.jednak.forma.pisemna.

Pracownik.zaliczony.do.umiarkowanego.lub.znacznego.stopnia.niepełno-
sprawności.ma.również.prawo.do.płatnego.zwolnienia.od.pracy:

■■ na. wykonywanie. badań. specjalistycznych,. zabiegów. leczniczych. lub.
usprawniających,.a.także.w.celu.uzyskania.zaopatrzenia.ortopedycznego.
lub.jego.naprawy,.jeżeli.czynności.te.nie.mogą.być.wykonane.poza.godzi-
nami.pracy,

■■ w.wymiarze.do.21.dni.roboczych.w.celu.uczestniczenia.w.turnusie.reha-
bilitacyjnym,.nie.częściej.jednak.niż.raz.w.roku.
Łączny.wymiar.urlopu.dodatkowego.i.zwolnienia.od.pracy.w.celu.uczest-

niczenia. w. turnusie. rehabilitacyjnym. nie. może. przekroczyć. 21. dni. robo-
czych.w.ciągu.roku.kalendarzowego.(art..20.ust..1.i.3.ustawy.o.rehabilita-
cji)..Państwa.pracownik.nie.musi.zatem.wykorzystać.dodatkowego.urlopu.
wypoczynkowego.na.wizyty.w.przychodni,.może.w.tym.celu.skorzystać.ze.
zwolnienia.od.pracy.

Pracownik.ma.prawo.do.pierwszego.dodatkowego.urlopu.po.przepraco-
waniu.roku.po.dniu.zaliczenia.go.do.znacznego.lub.umiarkowanego.stopnia.
niepełnosprawności..Prawo.do.dodatkowego.urlopu.wypoczynkowego.przy-
sługuje.pracownikowi.zaliczonemu.do.znacznego.lub.umiarkowanego.stop-
nia.niepełnosprawności,.chociażby.nie.wystąpił.do.pracodawcy.o.przyzna-
nie.takiego.urlopu.(wyrok.SN.z.29.czerwca.2005.r.,.II.PK.339/04,.OSNP.
2006/9–10/150;.patrz:.www.ekspert3.inforlex.pl).
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Państwa.pracownik.ma.–.w.zależności.od.swojego.stażu.pracy.–.prawo.do.
30.dni.urlopu.(20.dni.urlopu.zwykłego.+.10.dni.urlopu.dodatkowego).lub..
36.dni.urlopu.(26.dni.urlopu.zwykłego.+.10.dni.urlopu.dodatkowego).

Prawo. do. niewykorzystanego. dodatkowego. urlopu. wypoczynkowego.
przechodzi.na.następne.lata..Pracownik.z.dniem.nabycia.prawa.do.dodatko-
wego. urlopu. wypoczynkowego. uzyskuje. ten. urlop. w. pełnym. wymiarze..
10.dni,.co.oznacza,.że.nie.stosuje.się.w.tym.przypadku.zasady.proporcjonal-
ności.. W. razie. utraty. stopnia. niepełnosprawności. niewykorzystana. część.
dodatkowego.urlopu.nie.przepada.

Dodatkowy.urlop.powinien.być.udzielony.pracownikowi.w.naturze..Tego.
urlopu.udziela.się.w.dniach,.które.są.dla.pracownika.dniami.pracy,.w.wy-
miarze.godzinowym.

Czas. pracy. osoby. niepełnosprawnej. zaliczonej. zarówno. do. znacznego,.
umiarkowanego,.jak.i.lekkiego.stopnia.niepełnosprawności.wynosi.maksy-
malnie.8.godzin.na.dobę.i.40.godzin.tygodniowo..Pracownik.niepełnospraw-
ny,.zaliczony.do.znacznego.lub.umiarkowanego.stopnia.niepełnosprawności,.
może.pracować.w.skróconych.normach.czasu.pracy,.tj..maksymalnie.7.go-
dzin.na.dobę.i.35.godzin.tygodniowo..Pracownik.powinien.dostarczyć.pra-
codawcy. zaświadczenie. od. lekarza. o. konieczności. stosowania. skróconej.
normy.czasu.pracy.(po.wejściu.w.życie.przygotowywanych.zmian.do.ustawy.
o. rehabilitacji. skrócona. norma. ma. być. obowiązująca. bez. konieczności.
przedstawiania.zaświadczenia)..Jeżeli.dobowy.wymiar.czasu.pracy.pracow-
nika.o.znacznym.lub.umiarkowanym.stopniu.niepełnosprawności.wyniesie..
7.godzin,.to.jego.dodatkowy.urlop.będzie.odpowiadał.70.godzinom.pracy.

Przykład

Pracownik zaliczony do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do  
36 dni urlopu (26 dni zwykłego urlopu + 10 dni dodatkowego urlopu). Przed opracowy-
waniem planu urlopów na 2014 r. złożył wniosek o podział urlopu wypoczynkowego na 
kilkudniowe części i wykorzystania urlopu dodatkowego w okresie od 9 do 20 czerwca 
2014 r. (9 dni roboczych + 1 dzień – święto Bożego Ciała, które przypada 19 czerwca  
+ 2 wolne soboty + 2 niedziele). Wypoczynek zaplanowany na czerwiec będzie trwał więc 
14 kolejnych dni kalendarzowych. Pozostały urlop wypoczynkowy 22 dni i 1 dzień urlopu 
dodatkowego został podzielony na części po kilka dni w innych miesiącach. Urlopu na 
żądanie (4 dni) nie umieszcza się w planie urlopów. Takie postępowanie jest prawidłowe.
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PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 162, 163 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208),

■f  art. 15, art. 19 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 3, art. 66 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 598).

Jadwiga KRuKOwsKa
specjalista w zakresie prawa pracy

Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy może 
być niższe od wynagrodzenia minimalnego

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy wypracowuje w niektórych 
miesiącach wynagrodzenie niższe niż minimalne (pracownik jest wynagradzany stawką 
akordową). w związku z tym wypłacamy mu wyrównanie do kwoty minimalnej płacy. 
Czy kwotę wyrównania powinniśmy wliczyć do podstawy wynagrodzenia urlopowego? 
Czy możliwa jest sytuacja, że pracownik otrzyma wynagrodzenie za urlop obliczone od 
wynagrodzenia niższego niż minimalne?

Kwota wyrównania do wynagrodzenia minimalnej płacy nie wchodzi do podstawy wyna-
grodzenia urlopowego. z tego względu wynagrodzenie za urlop może być obliczane od 
niższej podstawy niż minimalna płaca. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy w miesiącu, w którym jego nieobecność w pracy była spowodowana wyłącznie 
urlopem wypoczynkowym, musi jednak otrzymać wynagrodzenie co najmniej w wysoko-
ści 1680 zł (w 2014 r.).

Pracownikowi.za.czas.urlopu.wypoczynkowego,.przysługuje.takie.wyna-
grodzenie,.jakie.otrzymałby,.gdyby.w.tym.czasie.pracował.(art..172.ustawy.
–. Kodeks. pracy).. Oznacza. to,. że. pracownik. nie. może. stracić. finansowo.
z.powodu.korzystania.z.płatnego.wypoczynku.

Wyznaczając.podstawę.wynagrodzenia.urlopowego,.należy.uwzględniać.
zarówno.stałe,.jak.i.zmienne.składniki.pensji,.jednak.z.pewnymi.wyjątkami..
Obliczając.należność.za.urlop.wypoczynkowy,.pomija.się.m.in..kwoty.wy-
równania.do.ustawowej.płacy.minimalnej.(§.6.pkt.7a.rozporządzenia.w.spra-
wie. szczegółowych. zasad. udzielania. urlopu. wypoczynkowego,. ustalania.
i.wypłacania.wynagrodzenia.za.czas.urlopu.oraz.ekwiwalentu.pieniężnego.
za.urlop..Resort.pracy.w.stanowisku.z.19. listopada.2009.r..stwierdził,.że:.
(...).Kwoty wyrównania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
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nie są wynagrodzeniem za świadczoną pracę, ale mają typowo gwarancyjny 
charakter, i to było powodem wyłączenia ich przy obliczaniu wynagrodzenia 
za czas urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za urlop (...).

Biorąc.pod.uwagę.wyłączenie.z.podstawy.urlopowej.wyrównania.do.mi-
nimalnego.wynagrodzenia,.należy.podkreślić,.że.dopuszczalne.są.sytuacje,.
kiedy.wynagrodzenie.za.urlop.wypoczynkowy.jest.obliczane.od.pensji.niż-
szej.niż.gwarantowana.minimalna..Fakt,.że.za.dni.urlopowe.pracownikowi.
przysługuje.wynagrodzenie,. jakie.uzyskałby,.gdyby.w.tych.dniach.wyko-
nywał.obowiązki.służbowe,.nie.oznacza,.że.podstawa.wynagrodzenia.urlo-
powego.musi.wynosić.co.najmniej.minimalne.wynagrodzenie..Jeżeli.jed-
nak. wynagrodzenie. za. urlop,. z. którego. pracownik. korzystał. przez. cały.
miesiąc,.okaże.się.niższe.niż.obowiązujące.minimalne,.pracownik.ma.pra-
wo. do. wyrównania. do. ustawowego. minimum.. Pracownik. zatrudniony.
w.pełnym.wymiarze.czasu.pracy.w.miesiącu,.w.którym.jego.nieobecność.
w.pracy.wynikała.wyłącznie.z.powodu.korzystania.z.urlopu.wypoczynko-
wego,.musi.otrzymać.wynagrodzenie.w.wysokości.równej.co.najmniej.mi-
nimalnej.płacy.

Miesięczne. wynagrodzenie. pracownika. zatrudnionego. w. pełnym. wy-
miarze.czasu.pracy.nie.może.być.niższe.od.wynagrodzenia.minimalnego,.
w. 2014. r.. wynoszącego. 1680. zł. lub. 1344. zł. dla. osób. rozpoczynających.
karierę.zawodową.–.w.pierwszym.roku.ich.pracy..W.przypadku.pracowni-
ków. zatrudnionych. w. niepełnym. wymiarze. czasu. pracy. wysokość. mini-
malnego.wynagrodzenia.należy.ustalać.w.kwocie.proporcjonalnej.do.wy-
miaru.etatu.

Jeżeli wynagrodzenie za urlop, z którego pracownik korzy-
stał przez cały miesiąc, okaże się niższe niż obowiązująca 
minimalna pensja, pracownik ma prawo do wyrównania 
do ustawowego minimum.

Wynagrodzenie.za.urlop.jest.jednym.ze.świadczeń,.które.należy.brać.pod.
uwagę.przy.ustalaniu,.czy.pracownik.otrzymuje.gwarantowaną.przepisami.
minimalną. płacę.. W. tej. wysokości. trzeba. uwzględniać. składniki. pensji.
i.inne.świadczenia.wynikające.ze.stosunku.pracy,.które.zostały.zaliczone.do.
wynagrodzeń. osobowych. przez. Główny. Urząd. Statystyczny. (art.. 6. ust.. 4.
ustawy.o.minimalnym.wynagrodzeniu.za.pracę),.o.których.mowa.w.załącz-
niku.do.objaśnień.do. formularzy.Z-06. i.Z-03..Ta. lista.obejmuje.nie. tylko.
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płacę.zasadniczą,.ale.także.m.in..premie.regulaminowe,.nagrody.pieniężne,.
a.także.wynagrodzenie.za.urlop.wypoczynkowy.

Przykład

Grzegorz R. zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie 
akordowe. W niektórych miesiącach, po przeliczeniu wypracowanego akordu, oka-
zywało się, że nie osiągnął on wymaganego wynagrodzenia minimalnego. Z tego 
powodu otrzymywał wyrównanie do minimalnej płacy. W maju 2014 r. Grzegorz R. 
skorzystał z 3 dni (24 godziny) urlopu wypoczynkowego. W lutym 2014 r. przepra-
cował 160 godzin i nabył prawo do wynagrodzenia akordowego w kwocie 1380 zł 
oraz dopłaty do minimalnej płacy w wysokości 300 zł. W marcu 2014 r. przepracował  
168 godzin, uzyskując 1690 zł wynagrodzenia akordowego, a w kwietniu przepra-
cował 168 godzin, za które uzyskał 1331 zł płacy akordowej oraz dopłatę do wyna-
grodzenia minimalnego w wysokości 349 zł. W przedstawionych okolicznościach 
wynagrodzenie za urlop w maju należy obliczyć w następujący sposób:
KROK 1. Obliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy
(1380 zł + 1690 zł + 1331 zł) : (160 godz. + 168 godz. + 168 godz.) = 4401 zł wy-
nagrodzenia akordowego w okresie luty – kwiecień: 496 godz. przepracowanych 
w okresie luty – kwiecień 2014 r. = 8,87 zł.
KROK 2. Obliczamy wynagrodzenie za urlop
8,87 zł x 24 godz. urlopu = 212,88 zł.
Za maj 2014 r. Grzegorz R. otrzymał wynagrodzenie akordowe w kwocie 1520 zł, co 
oznacza, że jego łączne wynagrodzenie za cały miesiąc wyniosło:
1520 zł + 212,88 zł = 1732,88 zł, czyli więcej niż obowiązująca płaca minimalna.

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 208),

■f art. 6, 7 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679;  
ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

■f § 6–12 rozporządzenia 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).

MaRiusz PigulsKi
ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń 
społecznych, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie 
Łódzkim, autor licznych opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej
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USTAWA
z.dnia.26.czerwca.1974.r.

Kodeks pracy
(j.t..Dz.U..z.1998.r..Nr.21,.poz..94;.zm.:.Dz.U..z.1998.r..Nr.106,.poz..668;..

Dz.U..z.1998.r..Nr.113,.poz..717;.Dz.U..z.1999.r..Nr.99,.poz..1152;.Dz.U..z.2000.r..Nr.19,.
poz..239;.Dz.U..z.2000.r..Nr.43,.poz..489;.Dz.U..z.2000.r..Nr.107,.poz..1127;.Dz.U...2000.r..

Nr.120,.poz..1268;.Dz.U..z.2001.r..Nr.11,.poz..84;.Dz.U..z.2001.r..Nr.28,.poz..301;.Dz.U..
z.2001.r..Nr.52,.poz..538;.Dz.U..z.2001.r..Nr.99,.poz..1075;.Dz.U..z.2001.r..Nr.111,.

poz..1194;.Dz.U..z.2001.r..Nr.123,.poz..1354;.Dz.U..z.2001.r..Nr.128,.poz..1405;.Dz.U..
z.2001.r..Nr.154,.poz..1805;.Dz.U..z.2002.r..Nr.74,.poz..676;.Dz.U..z.2002.r..Nr.135,.

poz..1146;.Dz.U..z.2002.r..Nr.196,.poz..1660;.Dz.U..z.2002.r..Nr.199,.poz..1673;.Dz.U..
z.2002.r..Nr.200,.poz..1679;.Dz.U..z.2003.r..Nr.166,.poz..1608;.Dz.U..z.2003.r..Nr.213,.

poz..2081;.Dz.U..z.2004.r..Nr.96,.poz..959;.Dz.U..z.2004.r..Nr.99,.poz..1001;.Dz.U..
z.2004.r..Nr.120,.poz..1252;.Dz.U..z.2004.r..Nr.240,.poz..2407;.Dz.U..z.2005.r..Nr.10,.

poz..71;.Dz.U..z.2005.r..Nr.86,.poz..732;.Dz.U..z.2005.r..Nr.167,.poz..1398;.Dz.U..z.2006.r..
Nr.104,.poz..708;.Dz.U..z.2006.r..Nr.104,.poz..711;.Dz.U..z.2006.r..Nr.133,.poz..935;.Dz.U..

z.2006.r..Nr.217,.poz..1587;.Dz.U..z.2006.r..Nr.221,.poz..1615;.Dz.U..z.2007.r..Nr.64,.
poz..426;.Dz.U..z.2007.r..Nr.89,.poz..589;.Dz.U..z.2007.r..Nr.176,.poz..1239;.Dz.U..
z.2007.r..Nr.181,.poz..1288;.Dz.U..z.2008.r..Nr.93,.poz..586;.Dz.U..z.2008.r..Nr.116,.

poz..740;.Dz.U..z.2008.r..Nr.223,.poz..1460;.Dz.U..z.2008.r..Nr.237,.poz..1654;.Dz.U..
z.2009.r..Nr.6,.poz..33;.Dz.U..z.2009.r..Nr.56,.poz..458;.Dz.U..z.2009.r..Nr.58,.poz..485;.
Dz.U..z.2009.r..Nr.98,.poz..817;.Dz.U..z.2009.r..Nr.99,.poz..825;.Dz.U..z.2009.r..Nr.115,.

poz..958;.Dz.U..z.2009.r..Nr.157,.poz..1241;.Dz.U..z.2009.r..Nr.219,.poz..1704;.Dz.U..
z.2010.r..Nr.105,.poz..655;.Dz.U..z.2010.r..Nr.182,.poz..1228;.Dz.U..z.2010.r..Nr.224,.

poz..1459;.Dz.U..z.2010.r..Nr.249,.poz..1655;.Dz.U..z.2010.r..Nr.254,.poz..1700;.Dz.U..
z.2011.r..Nr.36,.poz..181;.Dz.U..z.2011.r..Nr.63,.poz..322;.Dz.U..z.2011.r..Nr.80,.poz..432;.
Dz.U..z.2011.r..Nr.144,.poz..855;.Dz.U..z.2011.r..Nr.149,.poz..887;.Dz.U..z.2011.r..Nr.232,.

poz..1378;.Dz.U..z.2012.r..poz..908;.Dz.U..z.2012.r..poz..1110;.Dz.U..z.2013.r..poz..2;.Dz.U..
z.2013.r..poz..675;.Dz.U..z.2013.r..poz..896;.Dz.U..z.2013.r...

poz..1028;.Dz.U..z.2014.r..poz..208)1

(wyciąg)

DZIAŁ.SIÓDMY
URLOPY PRACOWNICZE

Rozdział.I
Urlopy wypoczynkowe

Art. 152. [Prawo do urlopu]2 
§ 1.. Pracownikowi. przysługuje. prawo. do. corocznego,. nieprzerwanego,.

płatnego.urlopu.wypoczynkowego,.zwanego.dalej.„urlopem”.

1
. ..W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.uwzględniono.wszystkie.dotychczasowe.zmiany..Najnowsze.
zmiany.zostały.wyróżnione.czcionką.pogrubioną.

2. .Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji.
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§ 2..Pracownik.nie.może.zrzec.się.prawa.do.urlopu.
Art. 153. [Nabycie prawa do urlopu] 

§ 1..Pracownik.podejmujący.pracę.po.raz.pierwszy,.w.roku.kalendarzo-
wym,.w.którym.podjął.pracę,.uzyskuje.prawo.do.urlopu.z.upływem.każdego.
miesiąca.pracy,.w.wymiarze.1/12.wymiaru.urlopu.przysługującego.mu.po.
przepracowaniu.roku.

§ 2. Prawo.do.kolejnych.urlopów.pracownik.nabywa.w.każdym.następ-
nym.roku.kalendarzowym.
Art. 154. [Wymiar urlopu] 

§ 1..Wymiar.urlopu.wynosi:
1).20.dni.–.jeżeli.pracownik.jest.zatrudniony.krócej.niż.10.lat,
2).26.dni.–.jeżeli.pracownik.jest.zatrudniony.co.najmniej.10.lat.

§ 2. Wymiar.urlopu.dla.pracownika.zatrudnionego.w.niepełnym.wymia-
rze. czasu. pracy. ustala. się. proporcjonalnie. do. wymiaru. czasu. pracy. tego.
pracownika,.biorąc.za.podstawę.wymiar.urlopu.określony.w.§.1;.niepełny.
dzień.urlopu.zaokrągla.się.w.górę.do.pełnego.dnia.

§ 3..Wymiar.urlopu.w.danym.roku.kalendarzowym,.ustalony.na.podsta-
wie.§.1.i.2,.nie.może.przekroczyć.wymiaru.określonego.w.§.1.
Art. 1541. [Okres poprzedniego zatrudnienia] 

§ 1. Do.okresu.zatrudnienia,.od.którego.zależy.prawo.do.urlopu.i.wymiar.
urlopu,.wlicza.się.okresy.poprzedniego.zatrudnienia,.bez.względu.na.prze-
rwy.w.zatrudnieniu.oraz.sposób.ustania.stosunku.pracy.

§ 2. W.przypadku.jednoczesnego.pozostawania.w.dwóch.lub.więcej.sto-
sunkach.pracy.wliczeniu.podlega.także.okres.poprzedniego.niezakończone-
go. zatrudnienia. w. części. przypadającej. przed. nawiązaniem. drugiego. lub.
kolejnego.stosunku.pracy.

Art. 1542. [Udzielanie urlopu] 
§ 1.. Urlopu. udziela. się. w. dni,. które. są. dla. pracownika. dniami. pracy,.

zgodnie.z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.pracy,.w.wymiarze.godzino-
wym,. odpowiadającym. dobowemu. wymiarowi. czasu. pracy. pracownika.
w.danym.dniu,.z.zastrzeżeniem.§.4.

§ 2..Przy.udzielaniu.urlopu.zgodnie.z.§.1,.jeden.dzień.urlopu.odpowiada.
8.godzinom.pracy.

§ 3. Przepis.§.1.i.2.stosuje.się.odpowiednio.do.pracownika,.dla.którego.dobowa.
norma.czasu.pracy,.wynikająca.z.odrębnych.przepisów,.jest.niższa.niż.8.godzin.

§ 4. Udzielenie.pracownikowi.urlopu,.w.dniu.pracy.w.wymiarze.godzino-
wym.odpowiadającym.części.dobowego.wymiaru.czasu.pracy.jest.dopusz-
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czalne.jedynie.w.przypadku,.gdy.część.urlopu.pozostała.do.wykorzystania.
jest.niższa.niż.pełny.dobowy.wymiar. czasu.pracy.pracownika.w.dniu,.na.
który.ma.być.udzielony.urlop.
Art. 155. [Nauka w szkole] 

§ 1. Do.okresu.pracy,.od.którego.zależy.wymiar.urlopu,.wlicza.się.z.ty-
tułu.ukończenia:
1)..zasadniczej. lub. innej. równorzędnej.szkoły.zawodowej.–.przewidziany.

programem.nauczania.czas.trwania.nauki,.nie.więcej.jednak.niż.3.lata,
2)..średniej. szkoły. zawodowej. –. przewidziany. programem. nauczania. czas.

trwania.nauki,.nie.więcej.jednak.niż.5.lat,
3)..średniej. szkoły. zawodowej. dla. absolwentów. zasadniczych. (równorzęd-

nych).szkół.zawodowych.–.5.lat,
4).średniej.szkoły.ogólnokształcącej.–.4.lata,
5).szkoły.policealnej.–.6.lat,
6).szkoły.wyższej.–.8.lat.

Okresy.nauki,.o.których.mowa.w.pkt.1–6,.nie.podlegają.sumowaniu.
§ 2.. Jeżeli. pracownik. pobierał. naukę. w. czasie. zatrudnienia,. do. okresu.

pracy,.od.którego.zależy.wymiar.urlopu,.wlicza.się.bądź.okres.zatrudnienia,.
w.którym.była.pobierana.nauka,.bądź.okres.nauki,.zależnie.od.tego,.co.jest.
korzystniejsze.dla.pracownika.
Art. 1551. [Urlop proporcjonalny]

§ 1..W.roku.kalendarzowym,.w.którym.ustaje.stosunek.pracy.z.pracow-
nikiem.uprawnionym.do.kolejnego.urlopu,.pracownikowi.przysługuje.urlop:
1)..u.dotychczasowego.pracodawcy.–.w.wymiarze.proporcjonalnym.do.okre-

su.przepracowanego.u.tego.pracodawcy.w.roku.ustania.stosunku.pracy,.
chyba. że. przed. ustaniem. tego. stosunku. pracownik. wykorzystał. urlop.
w.przysługującym.mu.lub.w.wyższym.wymiarze,

2)...u.kolejnego.pracodawcy.–.w.wymiarze:
a)..proporcjonalnym.do.okresu.pozostałego.do.końca.danego.roku.kalen-

darzowego. –. w. razie. zatrudnienia. na. czas. nie. krótszy. niż. do. końca.
danego.roku.kalendarzowego,

b)..proporcjonalnym. do. okresu. zatrudnienia. w. danym. roku. kalendarzo-
wym.–.w.razie.zatrudnienia.na.czas.krótszy.niż.do.końca.danego.roku.
kalendarzowego,.z.zastrzeżeniem.§.2.

§ 2. Pracownikowi,.który.przed.ustaniem.stosunku.pracy.w.ciągu.roku.kalen-
darzowego.wykorzystał.urlop.w.wymiarze.wyższym.niż.wynikający.z.§.1.pkt.1,.
przysługuje.u.kolejnego.pracodawcy.urlop.w.odpowiednio.niższym.wymiarze;.
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łączny.wymiar.urlopu.w.roku.kalendarzowym.nie.może.być.jednak.niższy.niż.
wynikający.z.okresu.przepracowanego.w.tym.roku.u.wszystkich.pracodawców.

§ 21..Przepis.§.1.pkt.2.stosuje.się.odpowiednio.do.pracownika.podejmu-
jącego.pracę.u.kolejnego.pracodawcy.w.ciągu.innego.roku.kalendarzowego.
niż.rok,.w.którym.ustał.jego.stosunek.pracy.z.poprzednim.pracodawcą.

§ 3..(skreślony).
Art. 1552. [Zmniejszenie wymiaru urlopu po okresie nieobecności] 

§ 1. Przepis.art..1551.§.1.pkt.2.stosuje.się.odpowiednio.do.pracownika.
powracającego.do.pracy.u.dotychczasowego.pracodawcy.w.ciągu.roku.ka-
lendarzowego.po.trwającym.co.najmniej.1.miesiąc.okresie:
1).urlopu.bezpłatnego,
2).urlopu.wychowawczego,
3)..odbywania.zasadniczej.służby.wojskowej.lub.jej.form.zastępczych,.okreso-

wej.służby.wojskowej,.przeszkolenia.wojskowego.albo.ćwiczeń.wojskowych,
4).tymczasowego.aresztowania,
5).odbywania.kary.pozbawienia.wolności,
6).nieusprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy.

§ 2..Jeżeli okres, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3–6, przypada po nabyciu przez 
pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu 
pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego 
ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem tego okresu 
pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.
Art. 1552a. [Ustalanie wymiaru urlopu] 

§ 1..Przy.ustalaniu.wymiaru.urlopu.na.podstawie.art..1551.i.1552.kalenda-
rzowy.miesiąc.pracy.odpowiada.1/12.wymiaru.urlopu.przysługującego.pra-
cownikowi.zgodnie.z.art..154.§.1.i.2.

§ 2. Niepełny.kalendarzowy.miesiąc.pracy.zaokrągla.się.w.górę.do.peł-
nego.miesiąca.

§ 3..Jeżeli.ustanie.stosunku.pracy.u.dotychczasowego.pracodawcy.i.na-
wiązanie.takiego.stosunku.u.kolejnego.pracodawcy.następuje.w.tym.samym.
miesiącu.kalendarzowym,.zaokrąglenia.do.pełnego.miesiąca.dokonuje.do-
tychczasowy.pracodawca.
Art. 1553. [Niepełny dzień urlopu] 

§ 1. Przy.ustalaniu.wymiaru.urlopu.na.podstawie.art..1551.i.1552.niepełny.
dzień.urlopu.zaokrągla.się.w.górę.do.pełnego.dnia.

§ 2. Wymiar. urlopu. należny. pracownikowi. w. danym. roku. kalendarzo-
wym.nie.może.przekroczyć.wymiaru.wynikającego.z.art..154.§.1.i.2.
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Art. 156. (skreślony).
Art. 157. (skreślony).
Art. 158. [Urlop uzupełniający] 

Pracownikowi,.który.wykorzystał.urlop.za.dany.rok.kalendarzowy,.a.na-
stępnie.uzyskał.w.ciągu.tego.roku.prawo.do.urlopu.w.wyższym.wymiarze,.
przysługuje.urlop.uzupełniający.
Art. 159. (uchylony).
Art. 160. (skreślony).
Art. 161. [Obowiązek udzielenia urlopu] 

Pracodawca. jest.obowiązany.udzielić.pracownikowi.urlopu.w.tym.roku.
kalendarzowym,.w.którym.pracownik.uzyskał.do.niego.prawo.
Art. 162. [Podział urlopu na części] 

Na.wniosek.pracownika.urlop.może.być.podzielony.na.części..W.takim.
jednak.przypadku.co.najmniej.jedna.część.wypoczynku.powinna.trwać.nie.
mniej.niż.14.kolejnych.dni.kalendarzowych.
Art. 163. [Plan urlopów] 

§ 1. Urlopy. powinny. być. udzielane. zgodnie. z. planem. urlopów.. Plan.
urlopów. ustala. pracodawca,. biorąc. pod. uwagę. wnioski. pracowników.
i. konieczność. zapewnienia. normalnego. toku. pracy.. Planem. urlopów..
nie. obejmuje. się. części. urlopu. udzielanego. pracownikowi. zgodnie..
z.art..1672.

§ 11..Pracodawca.nie.ustala.planu.urlopów,.jeżeli.zakładowa.organizacja.
związkowa.wyraziła.na. to.zgodę;.dotyczy. to. także.pracodawcy,.u.którego.
nie.działa.zakładowa.organizacja.związkowa..W.takich.przypadkach.praco-
dawca.ustala.termin.urlopu.po.porozumieniu.z.pracownikiem..Przepis.§.1.
zdanie.drugie.i.trzecie.stosuje.się.odpowiednio.

§ 2. Plan. urlopów. podaje. się. do. wiadomości. pracowników. w. sposób.
przyjęty.u.danego.pracodawcy.

§ 3. Na.wniosek.pracownicy.udziela.się.jej.urlopu.bezpośrednio.po.urlo-
pie. macierzyńskim;. dotyczy. to. także. pracownika–ojca. wychowującego.
dziecko,.który.korzysta.z.urlopu.macierzyńskiego.
Art. 164. [Wniosek o przesunięcie terminu urlopu] 

§ 1. Przesunięcie.terminu.urlopu.może.nastąpić.na.wniosek.pracownika.
umotywowany.ważnymi.przyczynami.

§ 2.. Przesunięcie. terminu. urlopu. jest. także. dopuszczalne. z. powodu.
szczególnych.potrzeb.pracodawcy,.jeżeli.nieobecność.pracownika.spowodo-
wałaby.poważne.zakłócenia.toku.pracy.



  nr 22/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 75

Art. 165. [Obligatoryjne przesunięcie terminu urlopu] 
Jeżeli. pracownik. nie. może. rozpocząć. urlopu. 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. albo. na. przeszkolenie. wojskowe. na.

czas.do.3.miesięcy,
4)..urlopu.macierzyńskiego,
pracodawca.jest.obowiązany.przesunąć.urlop.na.termin.późniejszy.
Art. 166. [Niemożność wykorzystania urlopu] 

Część.urlopu.niewykorzystaną.z.powodu:
1).czasowej.niezdolności.do.pracy.wskutek.choroby,
2).odosobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,
3)..odbywania. ćwiczeń. wojskowych. albo. przeszkolenia. wojskowego. przez.

czas.do.3.miesięcy,
4).urlopu.macierzyńskiego
pracodawca.jest.obowiązany.udzielić.w.terminie.późniejszym.
Art. 167. [Odwołanie z urlopu] 

§ 1..Pracodawca.może.odwołać.pracownika.z.urlopu.tylko.wówczas,.gdy.
jego. obecności. w. zakładzie. wymagają. okoliczności. nieprzewidziane.
w.chwili.rozpoczynania.urlopu.

§ 2. Pracodawca. jest. obowiązany. pokryć. koszty. poniesione. przez. pra-
cownika.w.bezpośrednim.związku.z.odwołaniem.go.z.urlopu.
Art. 1671. [Obowiązek wykorzystania urlopu] 

W.okresie.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.pracownik.jest.obowiązany.wy-
korzystać.przysługujący.mu.urlop,.jeżeli.w.tym.okresie.pracodawca.udzieli.mu.
urlopu..W.takim.przypadku.wymiar.udzielonego.urlopu,.z.wyłączeniem.urlopu.
zaległego,.nie.może.przekraczać.wymiaru.wynikającego.z.przepisów.art..1551.
Art. 1672. [Urlop na żądanie] 

Pracodawca.jest.obowiązany.udzielić.na.żądanie.pracownika.i.w.terminie.
przez.niego.wskazanym.nie.więcej.niż.4.dni.urlopu.w.każdym.roku.kalen-
darzowym..Pracownik.zgłasza.żądanie.udzielenia.urlopu.najpóźniej.w.dniu.
rozpoczęcia.urlopu.
Art. 1673. [Wymiar urlopu na żądanie] 

Łączny. wymiar. urlopu. wykorzystanego. przez. pracownika. na. zasadach.
i.w.trybie.określonych.w.art..1672.nie.może.przekroczyć.w.roku.kalendarzo-
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wym.4.dni,.niezależnie.od.liczby.pracodawców,.z.którymi.pracownik.pozo-
staje.w.danym.roku.w.kolejnych.stosunkach.pracy.
Art. 168. [Urlop niewykorzystany] 

Urlopu.niewykorzystanego.w.terminie.ustalonym.zgodnie.z.art..163.należy.
pracownikowi.udzielić.najpóźniej.do.dnia.30.września.następnego.roku.ka-
lendarzowego;.nie.dotyczy.to.części.urlopu.udzielanego.zgodnie.z.art..1672.
Art. 169. (skreślony).
Art. 170. (skreślony).
Art. 171. [Ekwiwalent pieniężny za urlop] 

§ 1.. W. przypadku. niewykorzystania. przysługującego. urlopu. w. całości.
lub.w.części.z.powodu.rozwiązania.lub.wygaśnięcia.stosunku.pracy.pracow-
nikowi.przysługuje.ekwiwalent.pieniężny.

§ 2. (uchylony).
§ 3. Pracodawca.nie.ma.obowiązku.wypłacenia.ekwiwalentu.pieniężnego,.

o.którym.mowa.w.§.1,.w.przypadku.gdy.strony.postanowią.o.wykorzystaniu.
urlopu. w. czasie. pozostawania. pracownika. w. stosunku. pracy. na. podstawie.
kolejnej.umowy.o.pracę.zawartej.z.tym.samym.pracodawcą.bezpośrednio.po.
rozwiązaniu.lub.wygaśnięciu.poprzedniej.umowy.o.pracę.z.tym.pracodawcą.
Art. 172. [Wynagrodzenie za czas urlopu] 

Za. czas. urlopu.pracownikowi.przysługuje.wynagrodzenie,. jakie. by.otrzy-
mał,.gdyby.w.tym.czasie.pracował..Zmienne.składniki.wynagrodzenia.mogą.
być.obliczane.na.podstawie.przeciętnego.wynagrodzenia.z.okresu.3.miesięcy.
poprzedzających.miesiąc.rozpoczęcia.urlopu;.w.przypadkach.znacznego.waha-
nia.wysokości.wynagrodzenia.okres.ten.może.być.przedłużony.do.12.miesięcy.
Art. 1721. [Wypłacenie różnicy między należnościami] 

§ 1. Jeżeli.pracodawca.na.podstawie.odrębnych.przepisów.jest.obowiązany.
objąć.pracownika.ubezpieczeniem.gwarantującym.mu.otrzymanie.świadcze-
nia.pieniężnego.za.czas.urlopu,.pracownikowi.nie.przysługuje.wynagrodzenie.
przewidziane.w.art..172.lub.ekwiwalent.pieniężny,.o.którym.mowa.w.art..171.

§ 2..Jeżeli.świadczenie.pieniężne.za.czas.urlopu,.o.którym.mowa.w.§.1,.
jest.niższe.od.wynagrodzenia.przewidzianego.w.art..172.lub.od.ekwiwalen-
tu.pieniężnego,.o.którym.mowa.w.art..171,.pracodawca.jest.obowiązany.wy-
płacić.pracownikowi.kwotę.stanowiącą.różnicę.między.tymi.należnościami.
Art. 173. [Delegacja] 

Minister. Pracy. i. Polityki. Socjalnej. określi,. w. drodze. rozporządzenia,.
szczegółowe.zasady.udzielania.urlopu.wypoczynkowego,.ustalania.i.wypła-
cania.wynagrodzenia.za.czas.urlopu.oraz.ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.
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ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z.dnia.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..z.1997.r..Nr.2,.poz..14;.Dz.U..z.2002.r..Nr.214,.poz..1810;.Dz.U..z.2003.r..Nr.230,.

poz..2290;.Dz.U..z.2006.r..Nr.217,.poz..1591;.Dz.U..z.2009.r..Nr.174,.poz..1353).

Na.podstawie.art..173.Kodeksu.pracy.zarządza.się,.co.następuje:

§ 1. (uchylony).
§ 2. [Proporcjonalne obniżenie urlopu wypoczynkowego] 

Jeżeli.okresy.nieobecności.w.pracy.wymienione.w.art..1552.§.1.Kodeksu.
pracy.obejmują.części.miesięcy.kalendarzowych,.przy.proporcjonalnym.ob-
niżeniu.wymiaru.urlopu.wypoczynkowego,.zgodnie.z.art..1552.§.2.Kodeksu.
pracy,.za.miesiąc.uważa.się.łącznie.30.dni.
§ 3. [Urlop w wyższym wymiarze] 

Wymiar.proporcjonalnego.urlopu.wypoczynkowego.w. roku.kalendarzowym,.
w.którym.pracownik.nabył.u.danego.pracodawcy.prawo.do.urlopu.wypoczynkowe-
go.w.wyższym.wymiarze,.ustala.się.uwzględniając.wyższy.wymiar.tego.urlopu.
§ 4. (uchylony).
§ 5. [Przesunięcie urlopu] 

W.okolicznościach.uzasadniających.przesunięcie.urlopu.na.inny.termin.
niż.określony.w.planie.urlopów.lub.ustalony.po.porozumieniu.z.pracowni-
kiem,.pracodawca.udziela.pracownikowi.niewykorzystanego.urlopu.w.ter-
minie.z.nim.uzgodnionym.
§ 6. [Wynagrodzenie urlopowe] 

Wynagrodzenie.za.czas.urlopu.wypoczynkowego,.zwane.dalej.„wynagro-
dzeniem.urlopowym”,.ustala.się.z.uwzględnieniem.wynagrodzenia.i.innych.
świadczeń.ze.stosunku.pracy,.z.wyłączeniem:
1).. .jednorazowych.lub.nieperiodycznych.wypłat.za.spełnienie.określonego.

zadania.bądź.za.określone.osiągnięcie,
2).. .wynagrodzenia.za.czas.gotowości.do.pracy.oraz.za.czas.niezawinionego.

przez.pracownika.przestoju,
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3)..gratyfikacji.(nagród).jubileuszowych,
4)...wynagrodzenia.za.czas.urlopu.wypoczynkowego,.a.także.za.czas.innej.

usprawiedliwionej.nieobecności.w.pracy,
5)...ekwiwalentu.pieniężnego.za.urlop.wypoczynkowy,
6)...dodatkowego.wynagrodzenia.radcy.prawnego.z. tytułu.zastępstwa.sądo-

wego,
7)...wynagrodzenia.za.czas.niezdolności.do.pracy.wskutek.choroby.lub.od-

osobnienia.w.związku.z.chorobą.zakaźną,
7a)...kwoty.wyrównania.do.wynagrodzenia.za.pracę.do.wysokości.minimal-

nego.wynagrodzenia.za.pracę,
8)...nagród.z.zakładowego. funduszu.nagród,.dodatkowego.wynagrodzenia.

rocznego,. należności. przysługujących. z. tytułu. udziału. w. zysku. lub.
w.nadwyżce.bilansowej,

9)...odpraw.emerytalnych.lub.rentowych.albo.innych.odpraw.pieniężnych,
10). .wynagrodzenia. i.odszkodowania.przysługującego.w.razie. rozwiązania.

stosunku.pracy.
–.stosując.zasady.określone.w.§.7–11.
§ 7. [Stałe składniki wynagrodzenia] 

Składniki.wynagrodzenia.określone.w.stawce.miesięcznej.w.stałej.wyso-
kości.uwzględnia. się.w.wynagrodzeniu.urlopowym.w.wysokości.należnej.
pracownikowi.w.miesiącu.wykorzystywania.urlopu.
§ 8. [Składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc] 

1. Składniki.wynagrodzenia.przysługujące.za.okresy.nie.dłuższe.niż.jeden.
miesiąc,.z.wyjątkiem.określonych.w.§.7,.uwzględnia.się.przy.ustalaniu.wyna-
grodzenia. urlopowego. w. łącznej. wysokości. wypłaconej. pracownikowi.
w.okresie.3.miesięcy.kalendarzowych.poprzedzających.miesiąc.rozpoczęcia.
urlopu.

2..W.przypadkach.znacznego.wahania.wysokości.składników.wynagro-
dzenia,.o.których.mowa.w.ust..1,.składniki.te.mogą.być.uwzględnione.przy.
ustalaniu.wynagrodzenia.urlopowego.w.łącznej.wysokości.wypłaconej.pra-
cownikowi.w.okresie.nieprzekraczającym.12.miesięcy.kalendarzowych.po-
przedzających.miesiąc.rozpoczęcia.urlopu.

3..Wynagrodzenie.ustalone.według.zasad.przewidzianych.w.ust..1.i.2.sta-
nowi.podstawę.wymiaru.wynagrodzenia.urlopowego,.zwaną.dalej.„podsta-
wą.wymiaru”.
§ 9. [Obliczanie wynagrodzenia urlopowego] 

1. Wynagrodzenie.urlopowe.oblicza.się:
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1)... .dzieląc.podstawę.wymiaru.przez. liczbę.godzin,.w.czasie.których.pra-
cownik.wykonywał.pracę.w.okresie,.z.którego.została.ustalona.ta.pod-
stawa,.a.następnie,

2)... .mnożąc.tak.ustalone.wynagrodzenie.za.jedną.godzinę.pracy.przez.licz-
bę.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.

2..(uchylony).
§ 10. [Zmiany składników wynagrodzenia] 

W.razie.zmiany.w.składnikach.wynagrodzenia,.o.których.mowa.w.§.8,.
lub. zmiany. wysokości. takich. składników. w. okresie,. z. którego. ustala. się.
podstawę.wymiaru,.wprowadzonych.przed.rozpoczęciem.przez.pracownika.
urlopu. wypoczynkowego. lub. w. miesiącu. wykorzystywania. tego. urlopu,.
podstawę.wymiaru.ustala.się.ponownie.z.uwzględnieniem.tych.zmian.
§ 11. [Ustalanie podstawy wymiaru przy uwzględnieniu najbliższych miesięcy] 

1..Jeżeli.przez.cały.okres.przyjęty.do.ustalenia.podstawy.wymiaru,.po-
przedzający. miesiąc. wykorzystywania. urlopu. wypoczynkowego,. lub.
przez.okres.krótszy,.lecz.obejmujący.pełny.miesiąc.kalendarzowy.lub.peł-
ne.miesiące.kalendarzowe,.pracownikowi.nie.przysługiwało.wynagrodze-
nie. określone. w. §. 8,. przy. ustalaniu. podstawy. wymiaru. uwzględnia. się.
najbliższe.miesiące,.za.które.pracownikowi.przysługiwało.takie.wynagro-
dzenie.

2..Jeżeli.pracownik.przed.rozpoczęciem.urlopu.wypoczynkowego.otrzy-
mał.wynagrodzenie.określone.w.§.8.za.okres.krótszy.niż.przyjęty.do.ustale-
nia.podstawy.wymiaru,.podstawę.wymiaru.stanowi.wynagrodzenie.wypła-
cone.pracownikowi.za.okres.faktycznie.przepracowany.
§ 12. [Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc] 

1..Składniki.wynagrodzenia.wypłacane.za.okresy.dłuższe.niż.jeden.mie-
siąc. wypłaca. się. w. przyjętych. terminach. wypłaty. tych. składników,. przy.
czym.okres.urlopu.jest.traktowany.na.równi.z.okresem.wykonywania.pracy.

2..Okres.urlopu.wypoczynkowego.w.zakresie.prawa.do.deputatu.traktuje.
się.na.równi.z.okresem.wykonywania.pracy.
§ 13..(uchylony).
§ 14. [Ustalanie ekwiwalentu pieniężnego] 

Ekwiwalent.pieniężny.za.urlop.wypoczynkowy,.zwany.dalej.„ekwiwalen-
tem”,.ustala.się.stosując.zasady.obowiązujące.przy.obliczaniu.wynagrodze-
nia.urlopowego,.ze.zmianami.określonymi.w.§.15–19.
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§ 15. [Stałe składniki wynagrodzenia] 
Składniki.wynagrodzenia.określone.w.stawce.miesięcznej.w.stałej.wyso-

kości. uwzględnia. się. przy. ustalaniu. ekwiwalentu. w. wysokości. należnej.
w.miesiącu.nabycia.prawa.do.tego.ekwiwalentu.
§ 16. [Składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc]

1.. Składniki.wynagrodzenia.przysługujące.pracownikowi. za.okresy.nie.
dłuższe.niż.1.miesiąc,.z.wyjątkiem.określonych.w.§.7,.wypłacone.w.okresie.
3.miesięcy.bezpośrednio.poprzedzających.miesiąc.nabycia.prawa.do.ekwi-
walentu,.uwzględnia.się.przy.ustalaniu.ekwiwalentu.w.średniej.wysokości.
z.tego.okresu.

2.. Jeżeli. pracownik. nie. przepracował. pełnego. okresu,. o. którym. mowa.
w.ust..1,.wynagrodzenie. faktycznie.wypłacone.mu.w. tym.okresie.dzieli. się.
przez.liczbę.dni.pracy,.za.które.przysługiwało.to.wynagrodzenie,.a.otrzymany.
wynik.mnoży.się.przez.liczbę.dni,.jakie.pracownik.przepracowałby.w.ramach.
normalnego.czasu.pracy,.zgodnie.z.obowiązującym.go.rozkładem.czasu.pracy.

3..Przepis.§.11.stosuje.się.odpowiednio.
§ 17. [Składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc] 

1..Składniki.wynagrodzenia.przysługujące.pracownikowi.za.okresy.dłuż-
sze.niż.1.miesiąc,.wypłacone.w.okresie.12.miesięcy.bezpośrednio.poprze-
dzających.miesiąc.nabycia.prawa.do.ekwiwalentu,.uwzględnia.się.przy.usta-
laniu.ekwiwalentu.w.średniej.wysokości.z.tego.okresu.

2..Przepisy.§.11.i.16.ust..2.stosuje.się.odpowiednio.
§ 18. [Ekwiwalent za niewykorzystany urlop] 

Ekwiwalent.za.niewykorzystany.przez.pracownika.urlop.wypoczynkowy.
oblicza.się:
1)... .dzieląc. sumę. miesięcznych. wynagrodzeń. ustalonych. na. podstawie..

§.15–17.przez.współczynnik,.o.którym.mowa.w.§.19,.a.następnie,
2).. ..dzieląc. tak.otrzymany. ekwiwalent. za. jeden.dzień.urlopu.przez. liczbę.

odpowiadającą.dobowej.normie.czasu.pracy.obowiązującej.pracownika,.
a.następnie,

3).. .mnożąc.tak.otrzymany.ekwiwalent.za.jedną.godzinę.urlopu.przez.liczbę.
godzin.niewykorzystanego.przez.pracownika.urlopu.wypoczynkowego.

§ 19. [Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu] 
1..Współczynnik.służący.do.ustalenia.ekwiwalentu.za.1.dzień.urlopu.usta-

la. się. odrębnie. w. każdym. roku. kalendarzowym. i. stosuje. przy. obliczaniu.
ekwiwalentu,.do.którego.pracownik.nabył.prawo.w.ciągu.tego.roku.kalenda-
rzowego.
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2. Współczynnik.ustala.się,.odejmując.od.liczby.dni.w.danym.roku.ka-
lendarzowym. łączną. liczbę. przypadających. w. tym. roku. niedziel,. świąt.
oraz.dni.wolnych.od.pracy.wynikających.z.rozkładu.czasu.pracy.w.prze-
ciętnie. pięciodniowym. tygodniu. pracy,. a. otrzymany. wynik. dzieli. się.
przez.12.

3. Jeżeli.pracownik.jest.zatrudniony.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy,.
wartość.współczynnika,.ustaloną.zgodnie.z.ust..2,.obniża.się.proporcjonal-
nie.do.wymiaru.czasu.pracy.tego.pracownika.
§ 20. [Przepisy uchylone] 

Traci.moc.rozporządzenie.Ministra.Pracy,.Płac.i.Spraw.Socjalnych.z.dnia.
21. października. 1974. r.. w. sprawie. pracowniczych. urlopów. wypoczynko-
wych.(Dz.U..Nr.43,.poz..259,.z.1976.r..Nr.40,.poz..238,.z.1983.r..Nr.70,..
poz..316,.z.1984.r..Nr.35,.poz..188.i.z.1989.r..Nr.53,.poz..314).
§ 21. [Wejście w życie] 

Rozporządzenie.wchodzi.w.życie.po.upływie.14.dni.od.dnia.ogłoszenia..
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W następnym numerze „Serwisu PP”:
•	 Jaka może być maksymalna temperatura w miejscu pracy
•	Rozliczenie pracodawcy ze zwalnianym pracownikiem
•	Ustalanie okresu wyczekiwania na prawo do zasiłku

Prenumerata 2014
www.sklep.infor.pl
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 212 07 32

Zamawiam prenumeratę „Serwisu PP”:
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  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej 
przyjęcie zamówienia

   proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:  
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  Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie 
z ustaleniami, faktury będą przesyłane z adresu: bok@infor.pl w formacie 
PDF na nasz adres. Wycofanie akceptacji przesyłania faktur VAT w formie 
elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na adres: 
bok@infor.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz 
podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest niezależne od czasu 
korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od spółek 
Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących. Oświadczenie jest 
niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy 
INFOR PL.



MULTIPAKIET zawiera:

Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

Książka „Samochód po zmianach
od 1 kwietnia 2014 r.” (ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu oraz płyta CD

Pakiet 3 porad 
ekspertów w Teleporadni

Mogą Państwo zadzwonić do naszych ekspertów i zadać pytanie z zakresu zmian w VAT i zmian dotyczących 
samochodu w firmie. Z pakietu 3 porad można korzystać przez 2 miesiące od zakupu Multipakietu.

TELEPORADNIĘ – pakiet 3 porad ekspertów

W publikacji krok po kroku omawiamy, jak rozliczać samochód w firmie od jego nabycia do sprzedaży. 

Dodatkowo zamieściliśmy wyjątkowo praktyczne, wypełnione wzory:  ewidencji przebiegu pojazdu, które 
podatnicy muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., jeżeli chcą odliczać pełny VAT,  ewidencji przebiegu 
pojazdu, zestawienia ponoszonych wydatków, które podatnicy muszą prowadzić, aby zaliczyć wydatki 
w koszty.

KSIĄŻKĘ „Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.” – ponad 650 stron

Płyta zawiera:  Aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu, miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków oraz ewidencji środków trwałych, jakie muszą prowadzić podatnicy na potrzeby podatków 
dochodowych  Linki do: Programu ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego, Encyklopedii 
księgowego w wersji elektronicznej, Przewodnika po zmianach w wersji elektronicznej, Programu do rozliczania 
podróży służbowych  Aktywne wzory ewidencji, jakie podatnicy VAT muszą prowadzić od 1 kwietnia 2014 r., 
jeżeli chcą odliczać 100% VAT  Aktywne wzory faktur  Aktywne deklaracje VAT  Wideoszkolenie 
 Wideoporady i audiokomentarze ekspertów do zmian w VAT i w podatkach dochodowych  Akty prawne

PŁYTĘ CD

Program wylicza limit wydatków, jakie podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w danym 
miesiącu, jeżeli prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla samochodu, który wykorzystuje w działalności 
gospodarczej. Program wymaga stałego połączenia z internetem.

PROGRAM do ewidencji przebiegu pojazdu

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Praktyczny tygodnik  
    służb kadrowych 

Kompleksowe informacje na 
temat prawa pracy, ubezpieczeń 
społecznych i wynagrodzeń

UWAGA!  
W najbliższym czasie w „Serwisie PP” 
ciekawe dodatki: 

•	 Dofinasowanie	wynagrodzeń,	szkoleń,	składek	
ZUS	–	procedura	ubiegania	się	o	pomoc		
z	urzędu	pracy

•	 Rozliczenia	składkowe	studentów	i	uczniów

•	 Kontrole	u	pracodawców	budżetowych		
– najczęściej	popełniane	błędy		

12 dodatków z serii 
„Prawo w jednostkach 

budżetowych”

18 książek

12 dodatków z serii  
„Płace i rozliczenia”

12 dodatków z serii 
„Kompendium Kadrowe  

– procedury”

4 kartoniki z serii 
„Ściąga Kadrowego”

4 płyty CD  

tygodnik, papier - 48 numerów    tygodnik, papier - 48 numerów

W ramach prenumeraty otrzymasz

książki, dodatki w wersji papierowej,  
kartoniki, płyty CD

ZA DARMO

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 
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Praca zbiorowa

Urlopy wypoczynkowe 
– ustalanie wymiaru, udzielanie 
i naliczanie wynagrodzenia

Sprawdź, 
co Ci się bardziej opłaca!

W przygotowanej przez nas  
publikacji znajdziesz: 
  Plusy i minusy wyboru ZUS lub OFE

  Opinie najlepszych ekspertów w Polsce

  Praktyczne przykłady wyjaśniające różnice 
między wyborem ZUS a OFE

  Instrukcje krok po kroku, jak złożyć  
wniosek w przypadku wyboru OFE

Wersja papierowa – 14,90 zł
Wersja PDF – 9,90 zł

zusczyofe?

Informacje I zamówIenIa: 
tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl

Zamów
www.sklep.infor.pl


