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Urlopy	wypoczynkowe	–	20	najtrudniejszych	
problemów	z	praktyki

Problemy związane z urlopami wypoczynkowymi dotyczą naj-
częściej udzielania tego urlopu, ustalania jego wymiaru oraz 
obliczania wynagrodzenia za urlop. W związku z tym przedsta-
wimy Państwu odpowiedzi na 20 najtrudniejszych problemów 
z praktyki w zakresie urlopów wypoczynkowych. 

I.	Prawo	do	urlopu	wypoczynkowego

(?) Zatrudniliśmy pracownika 1 grudnia 2013 r. na podstawie umowy o pra-
cę na czas określony do 31 grudnia 2014 r. Jest to pierwsza praca tego 

pracownika w życiu. Czy za grudzień 2013 r. nabył on prawo do 1/12 z przy-
sługującego wymiaru urlopu, czy dopiero 1 stycznia 2014 r. nabył pełny 20-dnio-
wy urlop za 2014 r.?

Państwa pracownik nabył prawo do 1,66 dnia urlopu wypoczynkowego 31 grud-
nia 2013 r. Natomiast 1 stycznia 2014 r. nabył pełny 20-dniowy urlop wypoczyn-
kowy za 2014 r. 

Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego jest uregulowane w szczególny 
sposób w przypadku pracowników, którzy podejmują zatrudnienie w ramach sto-
sunku pracy po raz pierwszy w życiu. Taki pracownik uzyskuje z upływem każde-
go miesiąca pracy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, prawo do 1/12 
wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zatem w pierwszym 
roku pracy pracownikowi uprawnionemu do 20-dniowego rocznego wymiaru ur-
lopu będzie przysługiwać 1,66 dnia urlopu (1/12 x 20 dni urlopu) z upływem każ-
dego miesiąca pracy. Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego pracownik 
nabywa 1 stycznia każdego kolejnego roku kalendarzowego.

Zatem Państwa pracownik nabył 31 grudnia 2013 r. prawo do 1/12 urlopu wy-
poczynkowego, tj. 1,66 dnia urlopu. Natomiast 1 stycznia 2014 r. nabył prawo już 
do pełnego urlopu w wymiarze 20 dni za 2014 r. 

W tym przypadku nie ma konieczności zaokrąglania tego wymiaru do pełnych 
dni, co oznacza, że gdyby pracodawca chciał ściśle udzielić pracownikowi naby-
tego przez niego ułamkowego wymiaru urlopu, będzie musiał przeliczyć go na 
godziny, a nawet na minuty: 1,66 dnia urlopu w przeliczeniu na godziny stanowi 
13 godzin i 17 minut urlopu (1,66 x 8 godz. = 13,28; 0,28 godz. x 60 minut = 17 mi-
nut po zaokrągleniu). Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może dokonać 
takiego zaokrąglenia na korzyść pracownika i tym samym uniknąć problemów 
z ustaleniem wymiaru i udzieleniem urlopu. 
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Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracownika nabywającego prawo do 
pierwszego urlopu, który jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Wówczas konieczność zaokrąglenia urlopu należnego niepełnoetatowcowi (nie-
zależnie od tego, czy jest to jego pierwszy, czy kolejny urlop) wynika z art. 154 
§ 2 Kodeksu pracy. Dotyczy to jednak obliczenia samego wymiaru urlopu, który 
jest obniżany proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Przykład
W zakładzie pracy zatrudniono pracownika na 1/3 etatu na 3 miesiące. Jest 
to dla niego pierwsza praca w życiu. Za ten okres będzie mu przysługiwał 
urlop wypoczynkowy w wymiarze 1,75 dnia (1/3 etatu z 20 dni = 6,66, po za-
okrągleniu 7 dni; 1/12 z 7 dni = 0,58 dnia; 0,58 dnia x 3 miesiące = 1,75 dnia). 
W takim przypadku zaokrąglenia dokonujemy przy obliczaniu wymiaru urlo-
pu, a nie przy liczeniu urlopu za poszczególne miesiące.

Pracownik, który zostanie zatrudniony po raz pierwszy np. 3 grudnia danego roku 
kalendarzowego, nie zdąży nabyć przed 1 stycznia kolejnego roku prawa do 1/12 urlopu 
należnego po miesiącu pracy. Należy wtedy przyjąć, że pracownik ten 1 stycznia naby-
wa prawo do pełnego urlopu. W tym przypadku nie stosuje się zasady, że jeszcze przez 
cały kolejny rok pracownik będzie nabywał 1/12 tego urlopu po każdym miesiącu pracy. 

Podobnie będzie wyglądała sytuacja pracownika zatrudnionego po raz pierwszy 
w trakcie roku kalendarzowego, którego termin rozpoczęcia pracy nie przypada od 
pierwszego dnia miesiąca. W takim przypadku nie nabędzie on również urlopu wy-
poczynkowego za ostatni niepełny miesiąc kalendarzowy w pierwszym roku pracy. 

Przykład
Pracownik został zatrudniony po raz pierwszy w życiu 3 października 2013 r. 
Do końca 2013 r. nabył 1,66 dnia urlopu wypoczynkowego 2 listopada 2013 r. 
i 1,66 dnia urlopu 2 grudnia 2013 r. Pełny wymiar urlopu wypoczynkowego za 
ten rok (20 dni) nabył 1 stycznia 2014 r. Za 2013 r. przysługiwało mu zatem 
3,32 dnia urlopu wypoczynkowego. 

II.	Wymiar	urlopu	wypoczynkowego

(?) Ile dni urlopowych w 2014 r. będzie przysługiwało naszej pracownicy, 
jeśli:

–  od 1 stycznia do 6 marca 2014 r. pracownica była na urlopie macierzyńskim 
(zatrudnienie na pełny etat),

–  od 7 marca do 31 sierpnia 2014 r. wróciła do pracy i pracuje na 1/2 etatu (po-
zostaje równocześnie na urlopie rodzicielskim),
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–  od 1 września 2014 r. do końca roku ponownie będzie pracowała na pełny etat.
Czy okres, kiedy pracownik wykonuje pracę na pół etatu korzystając równo-
cześnie z urlopu rodzicielskiego liczy się w urlopie jako cały etat, czy tylko 
jako 1/2 etatu?

Pracownicy będzie przysługiwał pełny wymiar 20 lub 26 dni urlopu wypoczyn-
kowego za 2014 r. Urlop wypoczynkowy pracownika pracującego w czasie urlopu 
jest w takim przypadku liczony od pełnego etatu, gdyż w takim wymiarze czasu 
pracy pracownik pozostaje zatrudniony. 

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem 
pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż po-
łowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego 
udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy. Skorzystanie przez pracow-
nika z takiego rozwiązania nie oznacza jednak, że dochodzi do obniżenia jego 
wymiaru czasu pracy. Pozostaje on bowiem w dalszym ciągu zatrudniony w do-
tychczasowym wymiarze czasu pracy. Dlatego na wymiar urlopu wypoczynkowe-
go nie ma wpływu fakt łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego z pracą (pracownik wykonuje ją na część etatu, a na pozostałą 
część etatu udziela mu się urlopu rodzicielskiego). 

Okres korzystania przez pracownika z urlopu rodzicielskiego nie ma wpływu na 
urlop wypoczynkowy. Nie ma podstaw prawnych do obniżenia pracownikowi wymia-
ru urlopu wypoczynkowego w związku z korzystaniem przez niego z urlopu rodziciel-
skiego bez względu na to, jak długo z tego urlopu korzysta (maksymalnie 26 tygodni). 

Przykład
Pracownica jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie 
umowy o pracę na czas określony, której termin upływa 30 czerwca 2014 r. 
W 2014 r. pracownica łączyła korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykony-
waniem pracy w wymiarze 1/2 etatu. W takim przypadku, posiadając 26-dnio-
wy roczny wymiar urlopu wypoczynkowego, do końca okresu zatrudnienia 
będzie jej przysługiwało 13 dni urlopu, tj. 104 godziny. 

Pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego należy odejmować 
z posiadanej puli godzin urlopu wypoczynkowego tylko tyle godzin, ile miał za-
planowanych do przepracowania w danym dniu. Nie ma przy tym znaczenia, że 
pracownik wykonuje pracę w obniżonym wymiarze z powodu korzystania z urlo-
pu rodzicielskiego w tym samym czasie. 

Przykład
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i od 14 lu-
tego 2014 r. rozpoczął korzystanie z urlopu rodzicielskiego, jednocześnie 
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wykonując pracę w zakładzie w wymiarze 1/2 etatu. Świadczy ją od ponie-
działku do piątku po 4 godziny w godz. od 8.00 do 12.00. Pracownikowi 
przysługuje 26-dniowy roczny wymiar urlopu wypoczynkowego. Pracownik 
korzystał z urlopu wypoczynkowego w okresie od 14 do 18 kwietnia 
2014 r. W związku z tym, z przysługującej mu puli urlopowej 208 godzin 
(26 dni x 8 godzin = 208 godzin) należy mu odjąć jedynie 20 godzin urlopu 
(5 dni x 4 godziny). 

(?) Do tej pory wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracające-
go do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego, w którym roz-

począł urlop wychowawczy, ulegał proporcjonalnemu obniżeniu. Po nowelizacji 
przepisów od 1 października 2013 r. nasza pracownica, która posiada 26-dniowy 
wymiar urlopu wypoczynkowego, złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu wy-
chowawczego w następujących okresach:
– od 2 stycznia do 30 grudnia 2014 r.,
– od 2 stycznia do 30 grudnia 2015 r.,
– od 2 stycznia do 30 listopada 2016 r.
Czy w tych latach nabędzie prawo do pełnego urlopu wypoczynkowego 
i po powrocie w 2016 r. będziemy musieli jej udzielić około 100 dni urlopu 
wypoczynkowego? 

Tak. Po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy okres urlopu wychowawcze-
go nie powoduje obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika oraz 
wstrzymuje okres przedawnienia tego urlopu. Państwa pracownicy będzie przy-
sługiwał pełny urlop wypoczynkowy za 2014 r., 2015 r. i 2016 r. 

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego do pracy w cią-
gu tego samego roku kalendarzowego, w którym rozpoczął urlop wychowaw-
czy, ulegał do tej pory proporcjonalnemu obniżeniu. Za każdy miesiąc urlopu 
wychowawczego pracownikowi odejmowano 1/12 z rocznego wymiaru urlopu 
wypoczynkowego. Od 1 października 2013 r. przepis ten uległ zmianie i nie ma 
już podstaw prawnych do obniżenia pracownikowi przysługującego urlopu wy-
poczynkowego, jeżeli po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego w danym 
roku przebywał na urlopie wychowawczym i następnie powrócił do pracy w cią-
gu tego samego roku. 

Przykład
Pracownica złożyła pracodawcy wniosek o udzielenie jej urlopu wychowaw-
czego w okresie od 1 marca do 30 listopada 2014 r. W takim przypadku bez 
względu na to, ile urlopu wypoczynkowego wykorzystała przed rozpoczę-
ciem urlopu wychowawczego, będzie jej przysługiwał pełny wymiar urlopu 
wypoczynkowego za 2014 r., a zatem 20 lub 26 dni. 
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Taka sama reguła dotyczy przypadku, w którym pracownik nie powracał do 
pracy w ciągu tego samego roku. Wówczas również nie ma podstaw do takiego 
obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikowi w roku, w którym roz-
począł korzystanie z urlopu wychowawczego. 

Obniżenia proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego można dokonać wyłącz-
nie w ostatnim roku korzystania z urlopu wychowawczego, w którym pracownik 
powrócił już do pracy. Dotyczy to jednak tytko tych przypadków, w których 1 stycz-
nia danego roku pracownik przebywa na urlopie wychowawczym. 

Przykład
Pracownik przebywał na urlopie wychowawczym od 1 lipca 2012 r. do 
30 czerwca 2014 r. Posiadał 26-dniowy roczny wymiar urlopu wypoczynko-
wego. Zatem za 2012 r. będzie mu przysługiwał pełny 26-dniowy urlop wy-
poczynkowy, natomiast za 2013 r. w ogóle nie nabędzie prawa do takiego 
urlopu. Za 2014 r. należy pracownikowi ustalić wymiar urlopu proporcjonalny 
do okresu pozostałego do końca roku kalendarzowego – do końca 2014 r. 
będzie mu przysługiwało 13 dni urlopu wypoczynkowego. 

Zgodnie z nowymi regulacjami, bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypo-
czynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzysta-
nia z urlopu wychowawczego. Zawieszenie biegu przedawnienia będzie dotyczyło 
urlopu zaległego, w przypadku którego okres przedawnienia rozpoczął już bieg 
przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego. Bieg przedawnienia nie rozpo-
cznie się natomiast dla bieżącego urlopu, z którego pracownik nie zdążył sko-
rzystać przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Takie regulacje powodują 
możliwość kumulacji dość znacznej liczby dni urlopu wypoczynkowego przez 
pracowników korzystających z urlopu wychowawczego. W Państwa przypadku 
pracownica nabędzie pełny 26-dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego za 2014 r., 
2015 r. i 2016 r., co łącznie daje 78 dni urlopu wypoczynkowego. Doliczając do tego 
urlop, jaki przysługiwał jej za 2013 r., a może i zaległy za 2012 r., będzie jej przysłu-
giwało po powrocie do pracy w 2016 r. ponad 100 dni urlopu wypoczynkowego. 

Przykład
Pracownicy przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. W 2012 r. 
zaszła w ciążę i od drugiego tygodnia ciąży przebywała na zwolnieniu lekar-
skim, aż do dnia porodu w styczniu 2013 r. Następnie w 2013 r. pracownica 
korzystała z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
i z urlopu rodzicielskiego. Załóżmy, że przez kolejne lata przebywała na urlo-
pie wychowawczym, powracając jednak w każdym roku do pracy, by zacho-
wać urlop wypoczynkowy. Korzystała z urlopu wychowawczego w okresach: 
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od 2 lutego do 30 grudnia 2014 r., od 2 stycznia do 30 grudnia 2015 r. i od 
2 stycznia do 30 grudnia 2016 r. Od 2012 r. nie korzystała w ogóle z urlopu 
wypoczynkowego. Po powrocie do pracy w styczniu 2017 r. będzie jej zatem 
przysługiwało 26 dni urlopu za 2012 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. i 2017 r., 
tj. łącznie 156 dni urlopu wypoczynkowego. 

(?) Zatrudniliśmy w naszej szkole nauczyciela na podstawie umowy o pra-
cę od 1 listopada do zakończenia roku szkolnego, tj. 27 czerwca 2014 r. 

Czy musimy przedłużyć mu umowę o pracę, tak aby wykorzystał wakacyjny ur-
lop wypoczynkowy, czy należy mu wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany ur-
lop. Jako obliczyć ewentualną liczbę dni urlopowych będących podstawą 
ekwiwalentu?

Nie ma podstaw do przedłużania umowy o pracę nauczyciela wyłącznie w celu 
wykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego. Muszą Państwo wypłacić 
pracownikowi ekwiwalent pieniężny za 31 dni niewykorzystanego urlopu wypo-
czynkowego, jeśli korzystał on z urlopu podczas ferii zimowych. 

Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewi-
dziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpo-
wiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nauczyciel zatrudniony przez 
okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano 
ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonal-
nym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. 

Nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego ur-
lopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli placówek feryj-
nych, w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu: 
■■ rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, 
■■ powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo 

obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania dłu-
gotrwałego przeszkolenia wojskowego. 

Zatem pełny urlop wypoczynkowy nauczyciela w okresie roku kalendarzowego 
przyjęty do ustalenia wymiaru urlopu proporcjonalnego wynosi 56 dni. Obliczając 
ten ekwiwalent należy 56-dniowy wymiar urlopu odnieść jednak do 10, a nie 12 mie-
sięcy w roku. Miesiąc pracy takiego nauczyciela odpowiada bowiem 1/10 wymia-
ru urlopu przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu w szkole przez co naj-
mniej 10 miesięcy.

W Państwa przypadku nauczycielowi zatrudnionemu przez 8 miesięcy będzie 
przysługiwał urlop w wymiarze:
■■ 56 dni : 10 miesięcy = 5,6 dnia,
■■ 5,6 dnia x 8 miesiące = 44,8 dni.
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Niepełne dni zaokrągla się w górę do pełnych dni, czyli nauczycielowi przy-
sługuje urlop w wymiarze 45 dni. Jeżeli nauczyciel wykorzystał cały urlop (14 dni) 
lub jego część w okresie ferii zimowych, proporcjonalnie ustalony wymiar 45 dni 
należy pomniejszyć o wykorzystane dni urlopu. Zakładając, że nauczyciel prze-
bywał 14 dni w okresie ferii zimowych na urlopie, należy mu wypłacić ekwiwalent 
pieniężny za 31 dni. 

Nieco inaczej wygląda rozliczanie urlopu wypoczynkowego nauczyciela w placów-
ce nieferyjnej, np. w przedszkolu. Nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach czy 
szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje bowiem prawo do 
urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie 
urlopów. Nauczyciel zatrudniony w placówce nieferyjnej, w przypadku nawiązania 
lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wy-
poczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego. Zasadę 
proporcjonalności należy zastosować zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Przykład
Nauczyciel wychowania przedszkolnego został zatrudniony 1 stycznia 2014 r. 
na podstawie umowy na czas określony do 30 czerwca 2014 r. W związku 
z takim okresem zatrudnienia będzie mu przysługiwał urlop wypoczynkowy 
w proporcjonalnym wymiarze 18 dni (35 x 6/12 = 17,5 dnia, co po zaokrągle-
niu daje 18 dni). 

Takie same reguły należy zastosować w przypadku, gdy nauczyciel placówki 
nieferyjnej był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. W tym przypadku 
również stosujemy zasady obliczania proporcjonalności wynikające z Kodeksu 
pracy. 

(?) Zatrudniliśmy od 1 listopada 2013 r. pracownika, który po ukończeniu 
wyższych studiów wykonywał wyłącznie pracę w agencji pracy tymcza-

sowej. Pracownik przedłożył w dziale kadr świadectwo pracy, z którego wynika, 
że w okresie od 1 stycznia do 31 października 2013 r. wykorzystał w agencji pra-
cy tymczasowej urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni. Czy musimy mu zatem 
udzielić do końca roku urlopu proporcjonalnego, skoro wykorzystał już 20 dni? 
A może pracę w naszym zakładzie potraktować jako pierwsze zatrudnienie 
w życiu?

Tak. Pracownik za listopad i grudzień nabył prawo do urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze 1,66 dnia za każdy z tych miesięcy. 

Urlop wypoczynkowy pracowników tymczasowych jest regulowany na podsta-
wie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Określono w niej w spo-
sób odrębny od Kodeksu pracy sposoby udzielania oraz nabywania prawa do 
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urlopu wypoczynkowego. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wy-
poczynkowy w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jed-
nego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. 
Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik jest zatrudniony w pełnym, czy niepeł-
nym wymiarze czasu pracy. Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi 
tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał 
z tego urlopu. Takiego urlopu udziela agencja pracy tymczasowej, natomiast pra-
codawca użytkownik powinien w tych dniach zapewnić mu dni wolne od pracy.

W Państwa przypadku pracowni-
kowi w związku z ukończeniem stu-
diów wyższych należy wliczyć 8 lat 
do stażu urlopowego, co upraw-
nia go do 20 dni urlopu w roku 
kalendarzowym. Wykorzystanie 
20 dni urlopu w okresie zatrudnie-
nia przez agencję pracy tymcza-
sowej nie pozbawia go jednak prawa do urlopu wypoczynkowego, gdy został 
w tym samym roku zatrudniony na zasadach ogólnych. Z tego powodu, że był to 
jednak jego pierwszy rok pracy, urlop wypoczynkowy za listopad i grudzień nale-
żało obliczyć na zasadzie pierwszego zatrudnienia w życiu. Pracownikowi będzie 
zatem przysługiwało 1,66 dnia urlopu za listopad i 1,66 dnia urlopu za grudzień. 
Od 1 stycznia 2014 r. nabył on prawo do pełnych 20 dni urlopu wypoczynkowego. 

Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby pracownik już wykonywał wcześniej pra-
cę na zasadach ogólnych w formie stosunku pracy przed zatrudnieniem w agen-
cji pracy tymczasowej. Wówczas byłoby to jego kolejne zatrudnienie i urlop wy-
poczynkowy nie byłby obliczany na zasadach pierwszego zatrudnienia w życiu 
pracownika. 

Przykład
Pracownik po ukończeniu studiów wyższych był zatrudniony na podstawie 
umowy o pracę od 1 października do 31 grudnia 2013 r. Następnie od 1 stycz-
nia do 30 czerwca 2014 r. wykonywał pracę na rzecz agencji pracy tymcza-
sowej. Załóżmy, że 1 lipca 2014 r. ponownie zatrudnił się na podstawie umo-
wy o pracę. W takim przypadku, bez względu na liczbę wykorzystanych dni 
urlopu w okresie zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej, do końca 
2014 r. będzie mu przysługiwało 10 dni urlopu wypoczynkowego na ogólnych 
zasadach w związku z podjęciem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia urlopu wypoczynkowego w odwrotnej 
sytuacji, gdy pracownik zatrudniony na zasadach ogólnych w ciągu tego samego 

UWAGA!
Pracownikowi tymczasowemu przysługują 2 dni 
urlopu wypoczynkowego za każdy miesiąc pracy 
w agencji pracy tymczasowej. 
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roku podejmuje zatrudnienie w ramach agencji pracy tymczasowej. W takim przy-
padku agencja pracy tymczasowej pomniejszy pracownikowi tymczasowemu wy-
miar urlopu wypoczynkowego, jeżeli podczas zatrudnienia pracowniczego wyko-
rzystał już wyższy niż proporcjonalnie przysługujący mu urlop. 

Przykład
Pracownik posiadający 12-letni staż pracy w okresie od 1 stycznia do 31 maja 
2014 r. wykorzystał urlop wypoczynkowy w pełnym przysługującym mu wy-
miarze 26 dni. Następnie od 1 czerwca br. został zatrudniony przez agencję 
pracy tymczasowej. W takim przypadku agencja nie naliczy mu do końca 
2014 r. ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego z powodu wykorzystania 
przez niego w tym roku pełnego przysługującego wymiaru, podczas zatrud-
nienia w ramach umowy o pracę. 

III.	Udzielanie	urlopu	wypoczynkowego

(?) Czy pracownik może bezpośrednio po długotrwałej chorobie wykorzy-
stać urlop wypoczynkowy bez pójścia do lekarza medycyny pracy, a tym 

samym bez otrzymania zaświadczenia o zdolności do pracy?
Tak. Pracownikowi powracającemu po długotrwałej chorobie do pracy można 

udzielić urlopu wypoczynkowego, mimo że nie ma on aktualnego zaświadczenia 
z profilaktycznych badań lekarskich. 

Takie postępowanie potwierdza stanowisko Komisji Prawnej Głównego 
Inspektora Pracy z 23 kwietnia 2009 r. (nr KPGIP 2009/04/23–2) w sprawie moż-
liwości udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego po chorobie trwającej 
dłużej niż 30 dni, bez poddawania tego pracownika kontrolnym badaniom lekar-
skim. Zgodnie z tym stanowiskiem, dopuszczalne jest udzielenie przez pracodaw-
cę urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończonej niezdolności do pracy 
trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą pracownika, bez uprzedniego 
kierowania go na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia jego zdolności do 
wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Podobnie wypowiedział się w tej sprawie Sąd Najwyższy w wyroku z 20 marca 
2008 r. (II PK 214/2007, OSNP 2009/15–16/194). Sąd orzekł, że rozpoczęcie urlo-
pu wypoczynkowego po ustaniu czasowej niezdolności do pracy wskutek choro-
by trwającej ponad 30 dni nie oznacza, że zachodzą przesłanki do przesunięcia 
urlopu na późniejszy termin. Jeżeli natomiast chodzi o kontrolne badania lekar-
skie, to według sądu są one przeprowadzane w celu ustalenia zdolności pracow-
nika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, a ich niezbędność 
jest wymagana tylko przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Natomiast nie-
przeprowadzenie ich przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego nie pozostaje 



UrlopY wYpoCZYNkowE – 20 NAjTrUdNIEjsZYCh problEMów... 11

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 11(251)

w sprzeczności z istotą tego urlopu, która polega na czasowym niewykonywaniu 
pracy.

Brak możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego bez aktualnego zaświad-
czenia z profilaktycznych badań lekarskich stałby niekiedy również w sprzeczno-
ści z art. 163 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym na wniosek pracownicy udziela 
się jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. 

Przykład
Pracownica przebywała w okresie ciąży przez 6 miesięcy na zwolnieniu le-
karskim związanym z chorobą. Następnie korzystała z pełnego urlopu macie-
rzyńskiego. Pod koniec jego trwania wystąpiła do pracodawcy o udzielenie 
jej całości zaległego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni oraz 15 dni 
urlopu bieżącego, bezpośrednio po zakończeniu macierzyńskiego. W takim 
przypadku pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego pra-
cownicy, mimo że w związku z długotrwałą chorobą w okresie ciąży jej za-
świadczenie lekarskie utraciło ważność. 

Pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim, jeżeli jego niezdolność do 
pracy spowodowana chorobą trwała dłużej niż 30 dni. Zaświadczenie lekarskie 
z okresowych profilaktycznych badań lekarskich traci w takim przypadku swoją 
ważność, mimo że nie nadszedł jeszcze termin kolejnych badań wskazany na tym 
zaświadczeniu. Po takiej chorobie zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza 
rodzinnego, stwierdzające, że pracownik jest już zdolny do pracy, nie jest wystar-
czające i pracodawca przed ponownym dopuszczeniem pracownika do pracy 
musi skierować go do lekarza medycyny pracy na badania kontrolne. 

(?) Zatrudniliśmy pracownika w niepełnym w wymiarze czasu pracy, tj. 16 go-
dzin tygodniowo. Ma on pracować w każdym tygodniu w poniedziałki 

i wtorki po 8 godzin. Nie jest to jednak 2/5 etatu, gdyż różnie to wychodzi z ka-
lendarza, a nie chcieliśmy mieć problemu z ustalaniem jego wymiarów odrębnie 
dla każdego okresu rozliczeniowego czasu pracy. Jak obliczyć jego wymiar ur-
lopu wypoczynkowego w roku?

Przy tak ustalonym wymiarze czasu pracy pracownika jego wymiar urlopu na-
leży ustalać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w roku kalendarzowym, jaki 
wypracuje on w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi w pełnym wymiarze 
czasu pracy. 

Aby uniknąć konieczności każdorazowego układania grafików pracy dla pra-
cowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracodawca może 
wskazać jako wymiar czasu pracy dni i godziny pracy w tygodniu, w których pra-
cownik ma wykonywać pracę. Przykładowo: „każdy poniedziałek i wtorek po 
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8 godzin – od 7.00 do 15.00 – z wyłączeniem świąt przypadających w tych dniach”. 
Przy tak określonym wymiarze czasu pracy nie ma konieczności tworzenia grafi-
ków czasu pracy, a także ustalania wymiarów ułamkowych dla jego zatrudnienia. 
Wymiar jest bowiem ustalony na konkretne dni tygodnia po 8 godzin pracy bez 
względu na układ dni pracy w okresach rozliczeniowych. Dlatego w poszczegól-
nych okresach wymiar ten może wynosić różną liczbę godzin. 

Jedyną uciążliwością przy takim rozkładzie pozostaje ustalenie wymiaru urlo-
pu wypoczynkowego. Należy bowiem obliczyć jego roczny, proporcjonalny ur-
lop wypoczynkowy w odniesieniu do łącznej liczby godzin pracy, jakie wypracuje 
w okresie roku, będąc zatrudniony w takim wymiarze czasu pracy. 

Przykład
Pracownik został zatrudniony w wymiarze czasu pracy obejmującym 8 go-
dzin pracy w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia, wyłączając przypadające 
w tych dniach święta. W związku z tym w pierwszej kolejności należy usta-
lić, jaki będzie wymiar czasu pracy tego pracownika w roku kalendarzowym. 
Zatem 101 dni x 8 godzin = 808 godzin pracy. W 2014 r. pełny roczny wymiar 
czasu pracy pracownika wynosi 2000 godzin. Obliczenia wymiaru urlopu pra-
cownika należy dokonać na podstawie obliczenia proporcji, tj.: 
■■ 2000 godzin – 26 dni urlopu
■■ 808 godzin – x 
■■ 808 x 26 = 21 008 : 2000 = 10,5 dnia, co po zaokrągleniu daje 11 dni (88 
godzin) urlopu wypoczynkowego w roku. 

Nie ma również przeszkód prawnych, aby wymiar czasu pracy pracownika 
ustalić w umowie o pracę przez wskazanie określonej liczby godzin pracy w mie-
siącu, np. 120 godzin. W takim przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego pra-
cownika należy obliczyć na tych samych zasadach, odnosząc go do rocznego 
pełnego wymiaru czasu pracy. 

(?) Nasz pracownik wykonuje pracę w równoważnym systemie czasu pracy 
z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru do 12 godzin. W tygo-

dniu, w którym miał zaplanowaną pracę od poniedziałku do czwartku po 12 go-
dzin i w piątek dzień wolny, skierował wniosek o urlop na żądanie na te 4 dni. 
Łącznie byłoby to jednak 48 godzin urlopu na żądanie. Czy pracownik ma prawo 
do tylu godzin urlopu na żądanie, czy wyłącznie do 32 godzin (4 dni x 8 
godzin)?

Tak. Państwa pracownik ma prawo do 48 godzin urlopu na żądanie. Urlopu na 
żądanie udziela się na dni pracy, bez względu na wymiar czasu pracy, jaki pra-
cownik ma do przepracowania w tych dniach. Z puli urlopowej należy już jednak 
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odjąć pracownikowi tyle godzin, ile wynosił wymiar czasu pracy w dniach, kiedy 
korzystał on z urlopu na żądanie. 

Urlopu udziela się pracownikom wyłącznie na dni ich pracy w wymiarze godzi-
nowym, zgodnie z obowiązującym pracowników rozkładem czasu pracy. Oznacza 
to, że urlop jest wprawdzie udzielany w dniach, jednak jego rozliczenie następuje 
już w godzinach. Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Każdorazowo 
w sytuacji korzystania przez niego z urlopu odejmuje się z tej puli taką liczbę godzin, 
jaką pracownik miał do przepracowania w dniu korzystania przez niego z urlopu.

Pracownikowi przysługują 4 dni urlopu na żądanie bez względu na liczbę godzin 
pracy, jaką ma on do przepracowania w danym dniu. Nie dokonuje się w tym przy-
padku przeliczenia tych 4 dni przez 8 godzin. Jednak z puli urlopowej należy już od-
jąć taką liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, na jaką został udzielony ten urlop. 

Przykład
Pracownik wykonuje pracę w równoważnym systemie czasu pracy z moż-
liwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. W ty-
godniu między 2 a 8 czerwca br. miał zaplanowaną pracę w następujący 
sposób:

2 czerwca 3 czerwca 4 czerwca 5 czerwca 6 czerwca 7 czerwca 8 czerwca

Poniedzia-
łek 

Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

12 godzin 12 godzin 12 godzin 8 godzin Wolne 
z tytułu 

równowa-
żenia cza-
su pracy

Wolne Wolne

Pracownik złożył wniosek o 4 dni urlopu na żądanie od 2 do 5 czerwca. 
Pracodawca musi udzielić urlopu na żądanie na te 4 dni, mimo że jego go-
dzinowy wymiar wyniesie 44 godziny. Z puli urlopowej pracownikowi zostaną 
odjęte 44 godziny urlopu i w 2014 r. nie będzie już mu przysługiwało prawo 
do urlopu na żądanie. 

Identycznie należy postępować w przypadku, gdy pracownik ma zaplano-
waną mniejszą niż 8 godzin dniówkę roboczą, na którą chce wziąć urlop na 
żądnie, jak również wtedy, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wy-
miarze czasu pracy. Zatrudnienie na ułamkową część etatu nie powoduje bo-
wiem proporcjonalnego obniżenia liczby dni, jakie pracownik może wykorzy-
stać na żądanie. 
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Przykład
Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w wymia-
rze 1/2 etatu. Zgodne z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, ma wyko-
nywać pracę od poniedziałku do piątku po 4 godziny. W związku z koniecz-
nością załatwienia pilnych spraw rodzinnych złożył w poniedziałek wniosek 
o udzielenie mu urlopu wypoczynkowego od wtorku do piątku. Pracodawca 
nie wyraził zgody na udzielenie pracownikowi tego urlopu, w związku z czym 
skorzystał on w tym okresie z 4 dni urlopu na żądanie. Z przysługującej puli 
urlopowej 104 godzin będzie mu zatem odjęte 16 godzin, które wykorzystał 
jako urlop na żądanie od wtorku do piątku. 

IV.	Wynagrodzenie	urlopowe

(?) Zatrudniamy na część etatu pracownika wynagradzanego stałą stawką 
miesięczną. Często zdarza się, że osoba ta wykonuje pracę przez 8 go-

dzin w ciągu dnia. W kwietniu pracownikowi został udzielony urlop wypoczyn-
kowy. Czy wynagrodzenie za urlop należy obliczyć wyłącznie od stawki mie-
sięcznej ustalonej dla części etatu, czy od wynagrodzenia, jakie pracownik 
faktycznie osiągnął za wykonaną pracę? 

Wynagrodzenie za urlop należy obliczyć od wynagrodzenia, jakie pracownik 
faktycznie otrzymał za wykonaną pracę, biorąc pod uwagę wszystkie przepraco-
wane przez niego godziny. 

Do liczby godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę, należy 
zaliczać wszystkie faktycznie przepracowane godziny, a nie tylko godziny 
pracy świadczonej przez pracownika zgodnie z obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy. Oznacza to, że trzeba brać pod uwagę również m.in. go-
dziny 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 pracow-
nik wykonywał pracę). 

Pracownikowi za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje takie samo wy-
nagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu 
pracy). 

Zasadą jest, że pracownik z powodu płatnego wypoczynku nie może w żad-
nym przypadku stracić finansowo. Przystępując do obliczania wynagrodzenia za 
urlop, w pierwszej kolejności należy ustalić podstawę jego wymiaru. Wskazówki, 
w jaki sposób należy to zrobić, są zawarte w § 6–12 rozporządzenia urlopowe-
go. Zgodnie z nimi, w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy powin-
ny zostać ujęte zarówno składniki wynagrodzenia określone stawką miesięczną 
w stałej wysokości, jak i składniki zmienne. 
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Zasady ustalania podstawy urlopowej

Rodzaj składników pensji
Sposób uwzględniania w podstawie wymiaru 

wynagrodzenia za urlop

Stałe, określone w stawce 
miesięcznej

W wysokości przysługującej pracownikowi w miesiącu 
wykorzystywania urlopu

Zmienne, za okresy nie dłuż-
sze niż miesiąc (np. wynagro-
dzenie według stawki godzi-
nowej, miesięczne premie 
regulaminowe, wynagrodze-
nie prowizyjne)

W przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpo-
częcia urlopu lub w okresie 12 miesięcy – gdy są znaczne 
wahania między ich wysokością w poszczególnych mie-
siącach (okres, za jaki składniki te przysługują, pozostaje 
bez znaczenia – liczy się moment wypłaty)

Jeśli w skład wynagrodzenia pracownika wchodzą wyłącznie elementy okre-
ślone w stałej wysokości, to w praktyce nie ma konieczności ustalania podstawy 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego, a tym samym wyodrębniania wynagrodze-
nia urlopowego. 

Gdy pracownik otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia i pracodawca 
chce wyodrębnić wynagrodzenie urlopowe, wówczas należy podzielić stałe skład-
niki wynagrodzenia przez liczbę godzin nominalnie do przepracowania w miesiącu 
korzystania z urlopu wypoczynkowego i otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę 
godzin tego urlopu.

Pracownik powinien otrzymać za miesiąc, w którym korzysta z urlopu, wyna-
grodzenie (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. 

Po ustaleniu podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy można 
przejść do kolejnych etapów obliczania tego wynagrodzenia, takich jak: 
■■ jednorazowe podzielenie podstawy wymiaru przez liczbę godzin, w czasie 

których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta 
podstawa, a następnie 
■■ jednorazowe pomnożenie tak ustalonego wynagrodzenia za jedną godzinę 

pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu 
w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 rozporządzenia 
urlopowego). 

Przykład	
Michał K. zatrudniony na 1/2 etatu może pracować w wymiarze obowiązu-
jącym pracownika zatrudnionego na pełny etat. Jest on wynagradzany stałą 
stawką miesięczną w wysokości 1000 zł brutto. W kwietniu 2014 r. pracownik 
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korzystał z 3 dni urlopu (12 godzin). W okresie od stycznia do marca 2014 r. 
przepracował łącznie 496 godzin, a za godziny wypracowane ponad obowią-
zujący go wymiar etatu otrzymał normalne wynagrodzenie w łącznej kwocie 
3000 zł. Uwzględniając te informacje, wynagrodzenie za 3 dni urlopu należy 
obliczyć w następujący sposób:
■■ 1000 zł : 84 godz. (godziny nominalne obowiązujące w kwietniu przy za-
trudnieniu na 1/2 etatu = 11,90 zł (stawka za 1 godz. ze składników stałych),
■■ 3000 zł : 496 godz. = 6,05 zł (stawka za 1 godz. ze składników zmiennych),
■■ (6,05 zł + 11,90 zł) x 12 godz. urlopu = 215,40 zł (wynagrodzenie urlopowe).

(?) Jedna z naszych pracownic po kilku latach przebywania na urlopie wy-
chowawczym wróciła do pracy. W maju br. złożyła podanie o urlop wy-

poczynkowy. W czasie jej nieobecności z powodu korzystania z urlopu wycho-
wawczego system wynagradzania w naszej firmie uległ zmianie (wynagrodzenia 
zasadnicze zostały obniżone i jednocześnie wprowadziliśmy premię zadaniową 
uzależnioną od stopnia wykonania przez pracowników powierzonych im zadań) 
i objął wszystkich pracowników. Z jakiego okresu należy przyjąć podstawę 
urlopową?

Jeżeli zgodnie z umową o pracę pracownica przed urlopem otrzymywała stałą 
miesięczną stawkę, to takie wynagrodzenie powinno stanowić podstawę urlopową. 

zmiana	w	składnikach	wynagrodzenia
W praktyce zdarza się, że dochodzi do zmian w składnikach pensji branych 

pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego (przyznanie lub zlikwido-
wanie danego składnika) lub zmiany ich wysokości w okresie, z którego ustala się 
podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wprowadzonych przed rozpoczę-
ciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesiącu wykorzystywania 
tego urlopu. W takim przypadku podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego 
należy ustalić ponownie, z uwzględnieniem tych zmian. 

Ta zasada powoduje, że wzrost płacy przekłada się na wyższe wynagrodze-
nie urlopowe. Gdy natomiast pensja zmniejsza się, wynagrodzenie za urlop bę-
dzie niższe. 

Przykład	
Marcin D. pracujący w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku 
do piątku (po 8 godzin) w maju 2014 r. przebywał 10 dni na urlopie wypoczyn-
kowym. Od 1 kwietnia 2014 r. jest wynagradzany stawką godzinową wynoszą-
cą 20 zł/godz. i dodatkowo otrzymuje premię w wysokości 10% wynagrodze-
nia za dany miesiąc. Do 31 marca 2014 r. otrzymywał stałą płacę w wysokości 
3500 zł miesięcznie. W kwietniu 2014 r. Marcin D. zarobił 3696 zł. 
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Krok 1. Obliczamy podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego 
W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić skład-
niki wynagrodzenia wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpo-
częcie urlopu. W związku z tym w pierwszej kolejności trzeba przeliczyć wy-
nagrodzenie pracownika za luty i marzec 2014 r. według stawki godzinowej. 
Przeliczone wynagrodzenie wynosi: 
■■ za luty 2014 r.: 

(160 godz. × 20 zł) + (3200 zł × 10% premii) = 3200 zł + 320 zł = 3520 zł, 
■■ za marzec 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 lutego do kwietnia 2014 r.), która wynosi 10 912 zł (3520 zł 
+ 3696 zł + 3696 zł). 
Krok 2. Obliczamy stawkę za 1 godzinę urlopu 
Sumę wynagrodzeń z 3 miesięcy należy podzielić przez liczbę godzin przepraco-
wanych w okresie od lutego do kwietnia, tj. przez 496 godz. (160 godz. + 168 godz. 
+ 168 godz.). Wynagrodzenie za 1 godzinę wyniesie: 10 912 zł : 496 godz. = 22 zł. 
Krok 3. Obliczamy wynagrodzenie urlopowe 
Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie za 1 godzinę pracy na-
leży pomnożyć przez liczbę godzin wykorzystanego urlopu: 10 dni x 8 godz., 
tj. 80 godz. x 22 zł = 1760 zł. Wynagrodzenie urlopowe pracownika wyniesie 1760 zł. 

Niepełny	przepracowany	okres
Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia 

urlopowego, tj. 3 miesiące lub maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
wykorzystywania urlopu wypoczynkowego lub przez okres krótszy, lecz obejmują-
cy pełne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie 
o charakterze zmiennym, przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlo-
powego należy uwzględniać najbliższe miesiące, za które pracownikowi takie wy-
nagrodzenie przysługiwało (§ 11 ust. 1 rozporządzenia urlopowego). 

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

Wprowadzenie	stałej	stawki	miesięcznej	lub	godzinowej
Zdarza się, że w miesiącu przebywania pracownika na urlopie wypoczynko-

wym albo w miesiącach bezpośrednio poprzedzających urlop następuje zmiana 
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systemu wynagradzania pracownika. Gdy zmiana polega na przejściu z wynagro-
dzenia zmiennego na stałe, wówczas do podstawy urlopowej wlicza się stałą pen-
sję należną w miesiącu korzystania z płatnego wypoczynku, ale bez uwzględniania 
zmiennych elementów płacy, których zmiana dotyczyła.

Podobnie jest w przypadku, gdy dojdzie do modyfikacji systemu wynagradza-
nia sprowadzającej się do zmiany z wynagrodzenia miesięcznego na stawkę go-
dzinową. W takich okolicznościach wynagrodzenie urlopowe oblicza się mnożąc 
stawkę godzinową pracownika przez liczbę godzin wykorzystanego przez niego 
urlopu wypoczynkowego. 

zmiana	na	system	prowizyjny	lub	akordowy
Za najtrudniejsze do rozstrzygnięcia należy uznać sytuacje, w których 

w miesiącu wystąpienia urlopu wypoczynkowego bądź w miesiącach bezpo-
średnio poprzedzających urlop dochodzi do zmiany stałego systemu wyna-
gradzania na system np. prowizyjny czy akordowy. Najwłaściwszym rozwią-
zaniem przy tego typu modyfikacjach jest przyjęcie podstawy wynagrodzenia 
urlopowego obowiązującego od dnia przejścia na nowy system wynagradza-
nia. Wynika to z tego, że wynagrodzenie zarówno w systemie wynagradzania 
akordowego, jak i prowizyjnego zależy od efektów (wyników) pracy pracownika 
i z tego względu nie ma możliwości przeliczenia pensji według nowych warun-
ków z całego okresu rozliczeniowego, przyjmowanego do podstawy urlopowej. 

Gdyby zmiana systemu wynagradzania ze stałego na zmienny (prowizyjny lub 
akordowy) została dokonana w miesiącu wykorzystywania urlopu przez pracow-
nika, wówczas należy uznać, że wynagrodzenie zmienne z miesiąca korzystania 
z urlopu należy w pierwszej kolejności podzielić przez liczbę godzin faktycznej 
pracy pracownika w tym miesiącu. Tak otrzymaną stawkę godzinową należy po-
mnożyć przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego.

Przykład	
Piotr D. zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy, 
w okresie od 12 do 16 maja 2014 r. korzystał z 5 dni (40 godzin) urlopu wypo-
czynkowego. Od 1 marca 2014 r. pracownik jest wynagradzany stawką pro-
wizyjną, natomiast w miesiącach poprzedzających otrzymywał stałą pensję 
zasadniczą. Pracownik przebywał przez 4 dni na urlopie bezpłatnym (1 dzień 
w marcu i 3 dni w kwietniu br.).
Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe, należy uwzględnić zmienną pensję 
prowizyjną wypłaconą w marcu i kwietniu 2014 r. W lutym br. Piotr D. miał 
wypłacaną stałą pensję i nie ma możliwości przeliczenia jej według syste-
mu prowizyjnego. Wynagrodzenie prowizyjne za 160 godzin faktycznej pracy 
w marcu br. wyniosło 3664 zł, a za 144 godzin pracy w kwietniu br. – 3168 zł. 
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Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, wyliczenie wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy powinno wyglądać następująco:
■■ 3664 zł + 3168 zł = 6832 zł,
■■ 6832 zł : (160 godz. pracy w marcu + 144 godz. pracy w kwietniu) = 22,47 zł,
■■ 22,47 zł x 40 godz. urlopu wypoczynkowego = 898,80 zł.

(?) Pracownik otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie zasadnicze, premie 
uzależnione w ścisły sposób od wypracowanego przez zatrudnione-

go zysku, a na koniec każdego 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego do-
datki za godziny nadliczbowe wynikające z tzw. przekroczeń norm średnio-
tygodniowych. W maju 2014 r. pracownik przebywał 3 dni na urlopie 
wypoczynkowym. Jakie składniki powinniśmy uwzględnić w wynagrodzeniu 
urlopowym?

W podstawie urlopowej powinni Państwo uwzględnić wynagrodzenie zasad-
nicze oraz premie uzależnione od wypracowanego przez pracownika zysku. Nie 
należy w niej uwzględniać dodatków za godziny nadliczbowe wynikających z prze-
kroczeń średniotygodniowych, jeżeli ich wypłata następuje za dłuższy niż 1-mie-
sięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. 

Świadczenia, których nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru wynagro-
dzenia za urlop wypoczynkowy

Należności 
nieuwzględniane 

w podstawie urlopowej

Przykłady należności nieuwzględnianych w podstawie 
urlopowej

1 2

Składniki wymienione 
w § 6 rozporządzenia ur-
lopowego

■■ jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie 
określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

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

■■ nagrody jubileuszowe,
■■ wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, a tak-

że za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pra-
cy,

■■ ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,
■■ dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu za-

stępstwa sądowego,
■■ wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek 

choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
■■ kwota wyrównania do wysokości minimalnego wynagro-

dzenia za pracę,
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1 2

■■ dodatkowe wynagrodzenie roczne, należności przysługu-
jące z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej 
oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród,

■■ odprawa emerytalna lub rentowa albo inne odprawy pie-
niężne,

■■ wynagrodzenie i odszkodowanie przysługujące w razie 
rozwiązania stosunku pracy

Składniki wynagrodzenia 
przysługujące za okresy 
dłuższe niż 1 miesiąc

premie kwartalne, półroczne, roczne, dodatki za przekrocze-
nia średniotygodniowe przy okresach rozliczeniowych dłuż-
szych niż 1-miesięczne

Premie uznaniowe nie-
posiadające charakte-
ru roszczeniowego (wy-
rok SN z 20 lipca 2000 r., 
I PKN 17/00, OSNP 
2002/3/77)

premie przyznawane swobodną decyzją pracodawcy, których 
wysokość i reguły wypłacania nie zostały określone w zakła-
dowych przepisach płacowych

Świadczenia o charakte-
rze pozapłacowym

pakiety medyczne finansowane przez zakład pracy, bony fi-
nansowane z zfśs lub ze środków obrotowych

Należności wypłacone 
w celu zrekompensowa-
nia zatrudnionemu po-
niesionych przez niego 
wcześniej wydatków

ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, die-
ty i inne należności przysługujące zatrudnionemu w związku 
z odbyciem podróży służbowej

Wynagrodzenie otrzymywa-
ne przez pracownika z in-
nych źródeł niż stosunek 
pracy (wyrok SN z 4 marca 
2008 r., II PK 183/07)

wynagrodzenie za wykonywanie umowy zlecenia i o dzieło 
lub honoraria za umowy z przeniesieniem praw autorskich

Należy zaznaczyć, że samo nazwanie składnika nagrodą nie przesądza o tym, że 
takie świadczenie nie ma charakteru roszczeniowego. W opinii Sądu Najwyższego 
wyrażonej w wyroku z 21 września 2006 r. (II PK 13/06, OSNP 2007/17–18/254), 
pracodawca ustalając spełnienie przez pracownika ocennych warunków przyzna-
nia 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. 

W okolicznościach opisanych w pytaniu, mowa jest o nagrodzie uzależnionej 
w sposób ścisły od wypracowanego przez firmę zysku. Zatem warunek otrzyma-
nia wspomnianej należności jest skonkretyzowany i mierzalny. Z tego względu 
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należy ją traktować jak premię, którą trzeba wliczać do podstawy wynagrodzenia 
za urlop. W podstawie tej nie należy uwzględniać natomiast dodatków za prze-
kroczenia średniotygodniowe, gdyż przy 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym 
uznaje się je za składniki kwartalne. 

(?) Jestem właścicielem małej firmy tekstylnej. Pensję wynikającą ze staw-
ki godzinowej za dany miesiąc wypłacam 10. dnia następnego miesiąca, 

a zmienną premię regulaminową – do końca ostatniego dnia miesiąca, za który 
premia jest należna. W maju 2014 r. muszę wypłacić jednemu z pracowników 
wynagrodzenie za 10 dni urlopu wypoczynkowego, z którego korzystał w kwiet-
niu. Jakie składniki powinienem uwzględnić w podstawie wymiaru wynagrodze-
nia urlopowego?

W podstawie urlopowej należy uwzględnić premię wypłaconą w styczniu, lu-
tym i marcu 2014 r. oraz wynagrodzenie godzinowe wypłacone w tych samych 
miesiącach, mimo że dotyczyło ono odpowiednio grudnia 2013 r., stycznia oraz 
lutego 2014 r. 

W sytuacji gdy w zakładzie pracy termin wypłaty pensji przypada w następnym 
miesiącu po miesiącu przepracowanym (np. 10. dnia miesiąca), przy ustalaniu wy-
sokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy należy uwzględnić zmienne skład-
niki wynagrodzenia faktycznie wypłacone pracownikowi w okresie 3 lub maksy-
malnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania przez niego z płatnego 
wypoczynku, niezależnie od tego, za jakie miesiące składniki te przysługiwały. 

(?) Jesteśmy placówką oświatową. Kilku z naszych nauczycieli otrzymuje 
dodatek funkcyjny. W jakiej wysokości powinniśmy uwzględnić go w wy-

nagrodzeniu urlopowym?
Jeżeli dodatek funkcyjny został przyznany na cały rok szkolny, w wynagrodze-

niu urlopowym należy uwzględnić go w wysokości należnej w miesiącu wykorzy-
stywania urlopu. W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć upraw-
niających do tego dodatku jest krótszy niż okres roku szkolnego, dodatek należy 
obliczyć mnożąc otrzymaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w któ-
rych nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę należy podzie-
lić przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia 
urlopu. Dopiero tak ustaloną stawkę dodatku uwzględnia się w wynagrodzeniu 
urlopowym nauczyciela.

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia za czas nauczycielskiego ur-
lopu wypoczynkowego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia 
oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (dalej rozpo-
rządzenie MEN). 
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Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop nauczycielski wyznacza się według 
tych samych zasad obejmujących wszystkich nauczycieli podlegających przepi-
som Karty Nauczyciela. W podstawie tej należy uwzględniać: 
■■ wynagrodzenie zasadnicze, 
■■ dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, 
■■ wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
■■ dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, 
■■ odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

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 uwzględ-
niać wynagrodzenia 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 cho-

robą zakaźną. 
Do podstawy urlopowej nie powinno się również przyjmować świadczeń o cha-

rakterze socjalnym, np. dodatków mieszkaniowych i wiejskich. 

Składniki	stałe	uwzględnia	się	z	miesiąca	wykorzystywania	urlopu
Przy obliczaniu nauczycielowi wynagrodzenia urlopowego składniki pensji 

określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości oraz składniki wynagrodze-
nia określone procentowo od tych stawek podlegają uwzględnieniu w wysokości 
należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego (§ 2 ust. 1 rozpo-
rządzenia MEN).

Gdy dodatek funkcyjny został przyznany i przysługiwał przez cały rok szkolny, 
w wynagrodzeniu urlopowym należy go uwzględnić w wysokości należnej w mie-
siącu korzystania przez nauczyciela z urlopu.

Niekiedy	dodatek	należy	uśrednić
Zdarza się, że nauczyciel otrzymuje dodatek funkcyjny przez okres krótszy niż 

rok szkolny. Wtedy stawkę dodatku mnoży się przez liczbę miesięcy, w których 
nauczyciel wykonywał te zadania lub zajęcia, a następnie dzieli przez liczbę mie-
sięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 2 ust. 2 
rozporządzenia MEN).

Z uwagi na fakt, że w przypadku placówek feryjnych nauczyciele rozpoczynają 
urlop w czerwcu, uśredniony dodatek funkcyjny należy obliczać przez pomnożenie 
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go przez liczbę miesięcy, za które dodatek był przyznany, i podzielenie przez 
9 miesięcy (od września do maja).

Przykład
Magdalenie P., będącej nauczycielką języka polskiego w szkole średniej, 
przez 8 miesięcy przysługiwał dodatek funkcyjny. Od września 2013 r. do 
końca lutego 2014 r. (6 miesięcy) przysługiwał on w wysokości 150 zł, a od 
marca 2014 r. do końca kwietnia 2014 r. w kwocie 200 zł (2 miesiące). W celu 
obliczenia przeciętnej wysokości dodatku, podlegającego uwzględnieniu 
w podstawie urlopowej, należy:
■■ pomnożyć stawkę otrzymywanego dodatku przez liczbę miesięcy, za które 
przysługiwał: (6 x 150 zł) + (2 x 200 zł) = 1300 zł,
■■ podzielić otrzymany wynik przez liczbę miesięcy poprzedzających miesiąc 
rozpoczęcia urlopu: 1300 zł : 9 miesięcy (praca od września do maja) = 
144,44 zł.

(?) Kilku z naszych pracowników to osoby niepełnosprawne w stopniu umiar-
kowanym. Część z nich po raz pierwszy w naszej firmie będzie korzystać 

z dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Jak ustalić wynagrodzenie za ten urlop 
dla tych osób, jeżeli są wynagradzane stawką miesięczną lub stawką godzinową?

Podstawę urlopową dla osób niepełnosprawnych ustalamy w ten sam sposób, 
jak dla innych pracowników. Jednak trzeba pamiętać, że wyliczając wynagrodze-
nie za urlop dla niepełnosprawnego należy stosować obowiązujące go normy 
czasu pracy.

Bazę obliczeniową wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika niepeł-
nosprawnego należy wyznaczyć na zasadach wynikających z rozporządzenia ur-
lopowego. Kalkulując kwotę, jaką należy wypłacić niepełnosprawnemu za urlop, 
trzeba uwzględniać jego normy czasu pracy. 

Czas pracy osoby niepełnosprawnej, bez względu na posiadany przez nią sto-
pień niepełnosprawności, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 
tygodniowo, przy czym czas pracy pracownika ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 go-
dzin tygodniowo – jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracow-
ników, a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnospraw-
ną, wyda zaświadczenie o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy 
wobec tego pracownika.

Przykład
Adam Z., legitymujący się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, zgodnie z zaświadczeniem lekarskim pracuje po 7 godzin 
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dziennie (praca na pełny etat od poniedziałku do piątku). Co miesiąc otrzy-
muje stałe wynagrodzenie 2500 zł brutto. W maju br. korzystał z 5 dni urlopu 
wypoczynkowego. Wynagrodzenie za urlop należy obliczyć w następujący 
sposób:
■■ 2500 zł : 140 godz. (miesięczna norma czasu pracy w maju: 20 dni robo-
czych x 7 godz.) = 17,86 zł,
■■ 17,86 zł x 35 godz. urlopu (5 dni x 7 godz.) = 625,10 zł.

Zakładając, że Adam Z. jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 
20 zł, wówczas wynagrodzenie za jego majowy urlop należałoby obliczyć na-
stępująco: 20 zł x 35 godz. urlopu = 700 zł.

V.	Ekwiwalent	za	urlop

(?) Pracownik przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym, a po wyczerpa-
niu okresu jego pobierania przechodzi na rentę. Czy ekwiwalent za nie-

wykorzystany urlop powinniśmy ustalić od podstawy, od jakiej było naliczane 
świadczenie rehabilitacyjne?

Nie. Podstawy świadczenia rehabilitacyjnego nie należy w żaden sposób odno-
sić do ekwiwalentu urlopowego. W takim przypadku przy obliczaniu ekwiwalen-
tu należy uwzględnić najbliższe miesiące, za które było należne wynagrodzenie 
zmienne, a wynagrodzenie stałe należy przyjąć z miesiąca nabycia przez pracow-
nika prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

W celu prawidłowego obliczenia wysokości ekwiwalentu należy: 
Krok 1. Ustalić średnią miesięczną podstawę jego wymiaru, zgodnie z zasa-

dami opisanymi w tabeli: 

Rodzaj składnika
Sposób uwzględniania w podstawie 

ekwiwalentu urlopowego

1 2

Stałe składniki wynagrodzenia określo-
ne w stawce miesięcznej 

Stałe składniki uwzględnia się w wysokości na-
leżnej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwa-
lentu. 

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

Składniki te uwzględnia się w średniej wysoko-
ści wypłaconej pracownikowi w okresie 3 mie-
sięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa 
do ekwiwalentu (bez względu na okres, za jaki 
te składniki przysługują). Jeżeli pracownik nie 
przepracował takiego okresu, dokonujemy tzw. 
dopełnienia podstawy, polegającego na podzie-
leniu faktycznie uzyskanego przez niego wy-
nagrodzenia przez liczbę dni pracy, za które 
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1 2

ono przysługiwało, i pomnożeniu otrzymanego 
wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik prze-
pracowałby w ramach normalnego czasu pra-
cy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy. Jeśli przez cały okres przyjęty 
do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalen-
tu za urlop poprzedzający miesiąc uzyskania 
prawa do ekwiwalentu lub przez okres krótszy, 
lecz obejmujący pełne miesiące kalendarzowe, 
pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie 
zmienne – przy ustalaniu tej podstawy należy 
uwzględnić najbliższe miesiące, za które to wy-
nagrodzenie przysługiwało. 

Składniki płacy za okresy dłuższe niż 
miesiąc (np. premie kwartalne, półrocz-
ne, roczne) 

Składniki te przyjmuje się w średniej wysokości 
z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedza-
jących miesiąc nabycia prawa do ekwiwalen-
tu. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnych 
12 miesięcy, wynagrodzenie faktycznie wypła-
cone mu w tym okresie należy podzielić przez 
liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wy-
nagrodzenie, a otrzymany wynik pomnożyć 
przez liczbę dni, jakie pracownik przepracował-
by w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. 

Krok 2. Skalkulować stawkę dzienną, dzieląc podstawę wymiaru przez tzw. 
współczynnik urlopowy, który należy ustalać proporcjonalnie do wymiaru czasu 
pracy pracownika (w 2014 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze 
czasu pracy wynosi on 20,83). 

Krok 3. Podzielić otrzymaną stawkę przez liczbę godzin odpowiadającą dobo-
wej normie czasu pracy obowiązującej danego pracownika (np. 7 godzin w przy-
padku niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym, którym lekarz 
przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku 
lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda zaświadczenie o ce-
lowości stosowania skróconej normy czasu pracy; w przypadku niektórych osób 
zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej – 7 godzin i 35 minut).

Krok 4. Pomnożyć otrzymaną stawkę godzinową przez liczbę godzin niewy-
korzystanego urlopu. 

W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 mie-
siąc uwzględnianych w podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop lub zmiany 
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wysokości takich składników w okresie, z którego jest ustalana podstawa wy-
miaru ekwiwalentu, wprowadzonych przed nabyciem przez pracownika prawa do 
ekwiwalentu lub w miesiącu nabycia tego prawa, podstawę należy ustalić ponow-
nie z uwzględnieniem tych zmian. 

Przykład
Z końcem maja 2014 r. doszło do rozwiązania stosunku pracy z Michałem K. 
z powodu jego przejścia na rentę. Pracownik nabył prawo do odprawy rento-
wej oraz ekwiwalentu za 58 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. 
Michał K. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym 
systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, z wynagrodzeniem godzi-
nowym wynoszącym 17 zł/godz. oraz otrzymywał zmienną premię regulami-
nową. Z uwagi na fakt, że od 6 września 2013 r. do końca zatrudnienia był 
nieprzerwanie nieobecny w pracy z powodu długotrwałej choroby, do pod-
stawy ekwiwalentu i odprawy należało przyjąć po uzupełnieniu wynagrodze-
nie z okresu od lipca do września 2013 r. Pensja Michała K. we wspomnianym 
okresie wyniosła łącznie 8738,50 zł (za 48 dni pracy na 65 dni nominalnie 
do przepracowania). Wyliczenie ekwiwalentu i odprawy w powinno wyglądać 
następująco:
Krok 1. Ustalenie wysokości odprawy:
■■ 8738,50 zł : 48 dni pracy w okresie od lipca do września 2013 r. = 182,05 zł,
■■ 182,05 zł x 65 dni przypadające do przepracowania w okresie od lipca do 
września 2013 r. = 11 833,25 zł,
■■ 11 833,25 zł : 3 = 3944,42 zł.

Krok 2. Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop:
■■ 3944,42 zł : 20,83 (współczynnik ekwiwalentowy) = 189,36 zł,
■■ 189,36 zł : 8 = 23,67 zł,
■■ 23,67 zł x 464 godz. niewykorzystanego urlopu (58 dni x 8 godz.) =  
= 10 982,88 zł.

(?) Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Obecnie zatrudniamy ok. 30 pra-
cowników. Niektórzy z nich będą korzystać z urlopu w maju br. Czy za-

sady obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu są takie same, jak 
w przypadku pozostałych pracowników?

Nie. Zarówno wynagrodzenie urlopowe, jak i ekwiwalent za urlop wypoczynko-
wy pracownika tymczasowego ustala się dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez 
pracownika tymczasowego w okresie wykonywania przez niego pracy przez liczbę 
przepracowanych dni, za które przysługiwało wynagrodzenie. Co istotne, w pod-
stawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop uwzględnia 
się składniki stałe oraz zmienne. 
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Przy wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego pracownika tymczasowego nie 
stosuje się zasad wynikających z rozporządzenia urlopowego. Do ustalenia wy-
nagrodzenia za urlop wypoczynkowy przyjmuje się wynagrodzenie wypłacone do 
końca miesiąca, w którym pracownik korzystał z urlopu. Tak obliczoną wysokość 
wynagrodzenia należy podzielić przez faktyczną liczbę dni, jaką pracownik tym-
czasowy przepracował w miesiącach, za które to wynagrodzenie przysługiwało.

Przykład
Pracownik tymczasowy Karol P. jest zatrudniony od 1 stycznia 2014 r. i od tego 
czasu wykonuje pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika. W maju 
br. przez 18 dni wykonywał pracę, a przez 2 dni korzystał z urlopu wypoczyn-
kowego i przez 2 dni z urlopu bezpłatnego. W celu obliczenia wynagrodzenia 
za urlop należy uwzględnić wynagrodzenie, jakie pracownik uzyskał za cały 
okres pracy od 1 stycznia do 31 maja 2014 r. W tym okresie Karol P. otrzymał 
wynagrodzenie za pracę w łącznej wysokości 12 340 zł i przepracował 99 
dni. Wynagrodzenie za 2 dni urlopu należy obliczyć w następujący sposób:
■■ 12 340 zł : 99 dni pracy = 124,65 zł,
■■ 124,65 x 2 dni urlopu = 249,30 zł.

(?) Na koniec kwietnia każdego roku wypłacamy pracownikom działu księgowo-
ści dodatkową premię za sporządzenie bilansu. Czy taką premię powinniśmy 

wliczyć do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop?
Nie. Premię za sporządzenie bilansu, wypłacaną raz w roku, należy uważać 

za świadczenie jednorazowe, przysługujące za realizację określonego zadania. 
Z tego powodu nie należy jej uwzględniać przy obliczaniu wynagrodzenia i ekwi-
walentu za urlop wypoczynkowy.

W podstawie wynagrodzenia za urlop nie uwzględnia się jednorazowych lub 
nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone 
osiągnięcie (§ 6 rozporządzenia urlopowego). To samo dotyczy ekwiwalentu urlo-
powego. Premia bilansowa, co do zasady, ma jednorazowy charakter, a ponadto 
nie sposób określić, za jaki okres przysługuje. 

(?) Zatrudniamy pracowników w ramach prac interwencyjnych. Czy oblicza-
nie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop dla tych osób od-

bywa się na innych zasadach niż dla pozostałych pracowników?
Nie. Ekwiwalent i wynagrodzenie urlopowe należne pracownikom zatrudnio-

nym w ramach prac interwencyjnych oblicza się tak samo, jak w przypadku po-
zostałych pracowników.

Osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych korzystają z tych samych przywi-
lejów, co inni pracownicy. Takich pracowników obejmują regulacje Kodeksu pracy oraz 
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innych powszechnie obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa 
pracy. Oznacza to, że tacy pracownicy mają m.in. prawo do minimalnej płacy, wynagro-
dzenia chorobowego i urlopu wypoczynkowego obliczanych tak samo, jak odbywa się 
to w przypadku innych pracownikach. Dotyczy to również ekwiwalentu urlopowego.

VI.	zwrot	kosztów	odwołania	z	urlopu

(?) Nasza pracownica wyjechała na 2-tygodniowy urlop, w czasie którego 
podjęła pracę w nadmorskiej miejscowości. Po pierwszym tygodniu ur-

lopu wezwaliśmy ją do pracy. Pracownica żąda od nas zwrotu kosztów przejaz-
du i pobytu. Czy jesteśmy zobowiązani do ich zwrotu? Jeżeli tak, to czy taki 
zwrot będzie opodatkowany i oskładkowany?

Mają Państwo obowiązek zwrócić pracownicy wydatki, które poniosła w związku 
z wyjazdem – w części, w jakiej nie mogła skorzystać z pobytu wskutek odwołania 
jej z urlopu (pod warunkiem że pracownicy nie przysługuje zwrot tych wydatków 
od organizatora wypoczynku). Pracownicy przysługuje ponadto zwrot kosztów po-
dróży powrotnej z miejsca pobytu w okresie urlopu do miejsca pracy. Taki zwrot 
kosztów nie stanowi podstawy zarówno do opodatkowania, jak i oskładkowania.

Pracodawca, który odwołuje pracowników z urlopu wypoczynkowego, musi 
im zwrócić poniesione koszty niewykorzystanego wypoczynku. Mimo że przepi-
sy 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 szczegól-
ności wydatki poniesione na: 
■■ niepodlegającą zwrotowi, dokonaną zapłatę za niewykorzystany w związku z od-

wołaniem z urlopu pobyt w ośrodku wczasowym, w kwaterze prywatnej, 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 kon-

tynuować urlop, pracodawca musi zwrócić mu koszty podróży z miejsca urlopu 
do miejsca pracy i z powrotem. 

Zdaniem części ekspertów, w przypadku gdy pracownik zaplanował wyjazd z ro-
dziną, zwrot kosztów wycieczki powinien obejmować także wydatki poniesione za 
małoletnie dzieci, które nie mogą pozostać bez opieki podczas takiego wyjazdu, 
ale nie powinien dotyczyć kosztów poniesionych za małżonka pracownika. Zgodnie 
z innym poglądem, zwrot nie obejmuje kosztów poniesionych za członków rodzi-
ny (nawet za małoletnie dzieci). W związku z takimi rozbieżnościami pracodawca 
powinien każdą sytuację rozpatrywać indywidualnie i samodzielnie zadecydować, 
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czy pokryje zwrot kosztów wynika-
jących 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 ur-
lopem. Pracodawca nie ma zatem obowiązku zwracania pracownikowi kosztów 
zakupu np. sprzętu sportowego, turystycznego, żywności i odzieży zakupionej 
na urlop. Zatrudniający nie rekompensuje również tzw. utraconych korzyści, które 
pracownik mógłby osiągnąć w czasie urlopu (np. zarobków z tytułu pracy podję-
tej w trakcie wyjazdu urlopowego). 

zwrot	kosztów	a	przychód	pracownika	
Zwrot bezpośrednich kosztów odwołania z urlopu lub przesunięcia zaplano-

wanego wypoczynku nie jest przysporzeniem majątkowym pracownika, lecz re-
kompensatą za utraconą możliwość wypoczynku, zagwarantowaną przez prze-
pisy prawa pracy. Z tego powodu:
■■ nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
■■ nie podlega opodatkowaniu. 

Wszelkie zwroty kosztów pośrednio związanych z urlopem, a także kwoty otrzy-
mane przez pracownika w związku z odwołaniem go z urlopu ponad koszty fak-
tycznie przez niego poniesione stanowią przychód ze stosunku pracy, od którego 
należy naliczyć składki ZUS i podatek. 

(?) Jeden z naszych pracowników miał zaplanowany urlop wypoczynkowy 
w maju. Jednak z powodu zwiększonej liczby zamówień, których realiza-

cja w większości przypada w maju, odmówiliśmy pracownikowi udzielenia urlopu. 
Pracownik żąda od nas zwrotu kosztów zarezerwowanej i opłaconej wcześniej 
wycieczki, z której nie będzie mógł skorzystać zarówno on, jak i jego dzieci (pra-
cownik jest samotnym ojcem). Czy takie żądanie jest uzasadnione? Czy ewentu-
alny zwrot kosztów będzie opodatkowany i oskładkowany? 

Jeżeli termin urlopu wskazany przez pracownika został ujęty w planie urlopów lub 
był uzgodniony z pracodawcą, wówczas mają Państwo obowiązek zwrotu wydatków 
poniesionych przez pracownika na zakup wycieczki. Otrzymany przez pracownika 
zwrot wydatków bezpośrednio dotyczących zaplanowanego wypoczynku, np. zwrot 
kosztów przejazdu, zakwaterowania czy pobytu w ośrodku wczasowym niezwraca-
nych przez organizatora wycieczki, nie jest opodatkowany i nie stanowi podstawy 

UWAGA!
Pracodawca powinien samodzielnie zadecydować, 
czy pokryje zwrot kosztów wynikających z przerwa-
nia urlopu również za członków rodziny pracownika. 
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wymiaru składek ZUS. Dotyczy to również wydatków poniesionych przez pracownika 
na opłacenie wycieczki dla swojej rodziny, jeżeli na skutek przesunięcia pracownikowi 
urlopu nie mogła ona skorzystać z odpoczynku w ustalonym terminie.

Pracownikowi, który opłacił wycieczkę przypadającą w terminie urlopu przewi-
dzianym w planie urlopowym i zaakceptowanym przez pracodawcę (w przypad-
ku braku planu – we wniosku urlopowym), należy zwrócić poniesione wydatki na 
planowany wyjazd. W tej sytuacji znajduje zastosowanie przez analogię art. 167 
§ 2 Kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do zwrotu poniesionych przez 
pracownika kosztów, które pozostają w bezpośrednim związku z odwołaniem go 
z urlopu. 

Aby pracownik otrzymał zwrot poniesionych wydatków, powinny być one w od-
powiedni sposób udokumentowane, np. w postaci rachunków, faktur, biletów, 
pokwitowań, dowodów wpłaty itp. W literaturze prawa pracy często jest prezen-
towany pogląd, że gdy pracownik nie jest w stanie przedłożyć stosownych doku-
mentów potwierdzających fakt poniesienia określonych kosztów, możliwe jest ich 
skalkulowanie na podstawie przepisów o podróżach służbowych. 

Zwrot wydatków poniesionych w związku z urlopem nie stanowi przysporzenia 
korzyści majątkowej dla pracownika. Jest jedynie pewną rekompensatą za utraco-
ną możliwość wypoczynku, zagwarantowaną przez przepisy prawa pracy. Z uwagi 
na to zwrot wydatków nie jest ani opodatkowany, ani oskładkowany. 

Przykład	
Henryk P. w czasie udzielonego mu urlopu wyjechał na 2-tygodniową wy-
cieczkę do Hiszpanii wraz z dwoma małoletnimi synami. Po 4 dniach otrzymał 
telefon od pracodawcy, że na skutek poważnej awarii jednej z maszyn, która 
jest niezbędna do nieprzerwanego procesu produkcyjnego, musi wrócić do 
pracy, aby usunąć usterkę urządzenia. Ponieważ Henryk P. nie mógł zostawić 
dzieci bez opieki za granicą, wrócił do kraju razem z synami. Po powrocie 
pracodawca zwrócił mu udokumentowane fakturą wystawioną przez biuro 
podróży wydatki bezpośrednio związane z urlopem, poniesione na trzy oso-
by w części proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego pobytu z powodu 
odwołania z urlopu, czyli za okres od dnia odwołania do dnia przewidywane-
go zakończenia wykupionej wycieczki. Henryk P. nie otrzymał jednak finan-
sowej rekompensaty z tytułu wyrobienia przed wyjazdem synom paszportów. 
Takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Tak otrzymana przez pracownika rekompensata pieniężna nie jest opodatkowana 
i nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. Potwierdził to m.in. WSA w Gorzowie 
Wielkopolskim w wyroku z 28 kwietnia 2010 r. (I SA/Go 56/10), w którym stwier-
dził, że pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika 
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w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (§ 2 ww. art. 167 Kodeksu pra-
cy). Powyższe dotyczy zwrotu wydatków w wysokości faktycznie poniesionej przez 
pracownika i udokumentowanej. Mając na uwadze wyżej przedstawione rozważania, 
wskazać należy, że zwrot wydatków dotyczący zaplanowanego wypoczynku wsku-
tek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę ma charakter odszkodowawczy. 
Przesunięcie terminu urlopu powoduje zmianę planów urlopowych pracowników. 
Jeżeli pracownicy podjęli już konkretne wydatki dotyczące organizacji urlopu, tj. do-
konali przedpłat, lub ponieśli inne koszty bezpośrednio związane z zaplanowanym wy-
poczynkiem, natomiast przesunięcie urlopu nastąpiło z powodu szczególnych potrzeb 
pracodawcy, to pracodawca jest zobowiązany do zwrotu pracownikowi poczynionych 
wydatków. Jeżeli odszkodowanie jest przewidziane w sytuacji odwołania z urlopu, to 
tym bardziej dotyczy zaplanowanego urlopu i poniesionych w związku z tym konkret-
nych wydatków. Należy zatem stwierdzić, iż otrzymany, udokumentowany zwrot wy-
datków dotyczący zaplanowanego wypoczynku wskutek przesunięcia planu urlopu 
przez pracodawcę nie będzie stanowił przychodu pracownika podlegającego opo-
datkowaniu w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

POdSTaWa	PraWNa:	
■● art. 153, art. 1542, art. 1551, art. 167, art. 1672, art. 171–172 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
■● § 2–3, § 5–12, § 14–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia 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
■● § 1–6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy na-
uczycieli – Dz.U. Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1712
■● 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
■● art. 64, art. 66 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2014 r., poz. 191
■● art. 12, art. 21 ust. 1 pkt 3 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
■● § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegóło-

wych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – Dz.U. 
Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860

aleksander	P.	kuźniar –  prawnik, wykładowca, autor ponad 150 publikacji 
z zakresu prawa pracy oraz komentarza do kodeksu 
pracy, od 10 lat zajmuje się zawodowo prawem pracy

										Mariusz	Pigulski –  ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się 
prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, absol-
went podyplomowego studium prawa pracy na 
Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych opracowań 
i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej IS
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