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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 22

Już 10 czerwca 2014 r. przeczytasz o zwolnieniach z pracy 
Zakaz konkurencji 
– co wpisać 
w umowie?

Umowa o zakazie konkurencji za-
równo w trakcie zatrudnienia, jak i po 
jego ustaniu zabezpiecza interesy pra-
codawcy przed działaniami pracowni-
ków, którzy podejmują pracę konku-
rencyjną. Zakres takiego zakazu nie 
może być sformułowany w sposób do-
wolnie szeroki. Zakres zakazu konku-
rencji wyznacza jego granice. Przepisy 
nie regulują, jak taki zakres powinien 
być ustalony w umowie o zakazie kon-
kurencji. Aby zakaz konkurencji był 
kompletny i skuteczny, warto zadbać, 
aby strony w umowie określiły:
■ czego pracownikowi (lub byłemu 

pracownikowi) nie wolno robić (co 
spełnia warunki aktywności konku-
rencyjnej),

■ w jakich formach aktywność pra-
cownika może być uznana za kon-
kurencyjną,

■ przez jaki czas zakaz obowiązuje 
oraz na jakim obszarze.

Wypłata zasiłku 
chorobowego

W sytuacji gdy pracownik zachoru-
je już po rozwiązaniu umowy o pracę 
i wystąpi bezpośrednio do ZUS o wy-
płatę zasiłku chorobowego, wówczas 
ZUS przesyła płatnikowi składek druk 
ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a (w przypadku 
np. zleceniobiorców) w celu jego wy-
pełnienia. Były już pracodawca ma 
obowiązek wypełnienia formularza 
i odesłania go do ZUS, aby ten mógł 
ustalić uprawnienia do wypłaty zasił-
ku. Ubezpieczony, który był pracow-

nikiem, po ustaniu zatrudnienia ma 
prawo do zasiłku chorobowego, nawet 
jeśli w danym roku kalendarzowym nie 
otrzymał wynagrodzenia za okres nie-
zdolności do pracy lub nie wykorzystał 
całego limitu wynagrodzenia chorobo-
wego. Prawo do zasiłku chorobowego 
po ustaniu zatrudnienia przysługuje 
także wówczas, gdy niezdolność do 
pracy powstała w okresie urlopu bez-
płatnego, urlopu wychowawczego, gdy 
równocześnie z zakończeniem prze-
rwy w ubezpieczeniu ustaje tytuł ubez-
pieczenia chorobowego.

Jak wypełnić 
świadectwo pracy

W pkt 1 świadectwa należy wpisać 
dane identyfikujące pracownika, tj. 
jego imię i nazwisko, imiona rodzi-
ców, datę urodzenia, a także okres za-
trudnienia w danej firmie (ze wskaza-
niem pracodawcy) oraz wymiar etatu, 
w jakim świadczył pracę. W pkt 2 na-
tomiast wpisuje się stanowiska pracy 
(rodzaj pracy) lub pełnione funkcje. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
poprawność wpisanych danych iden-
tyfikacyjnych, tj. imię i nazwisko, 
imiona rodziców i datę urodzenia pra-
cownika. Błędy w tym zakresie będą 
skutkowały odrzuceniem świadectwa 
pracy przez urzędy, a także innych 
pracodawców. Należy pamiętać rów-
nież o właściwym wpisaniu wymiaru 
etatu. W przypadku gdy pracownik 
przez cały okres zatrudnienia wyko-
nywał pracę w pełnym wymiarze, wy-
starczy wpis „w pełnym wymiarze cza-
su pracy”. Natomiast jeżeli w trakcie 
zatrudnienia wysokość etatu ulegała 
zmianie, należy wyszczególnić po-

szczególne okresy zatrudnienia wraz 
z podaniem dat i wysokości wymiaru 
etatu. Informacje te należy wskazać 
dokładnie, gdyż są one niezbędne do 
prawidłowego ustalenia uprawnień 
emerytalnych lub zasiłku dla bezro-
botnych. W przypadku gdy w trakcie 
zatrudnienia doszło do przejęcia za-
kładu pracy lub jego części na podsta-
wie art. 231 k.p., informacja o okresie 
wykonywania pracy u poprzednie-
go pracodawcy powinna znaleźć się 
w treści świadectwa wystawianego na 
zakończenie pracy przez pracodawcę, 
który przejął pracowników. W mo-
mencie przejęcia pracowników nie 
wystawia się bowiem świadectw pracy 
(pracownicy przechodzą na dotych-
czasowych warunkach i umowach). 
Dopiero jeżeli dojdzie do rozwiązania 
umowy u nowego pracodawcy, ten 
wystawia świadectwo pracy.

Już wkrótce

Opodatkowanie 
obrotu nieruchomościami
NR 23  17–23 czerwca 2014 r.

VAT w obrocie z zagranicą
NR 24  24–30 czerwca 2014 r.

W poprzednich numerach

Dokumentacja kadrowa cz. II 
– świadczenie pracy
NR 19  20–26 maja 2014 r.

Rozliczanie różnic kursowych
NR 20  27 maja – 2 czerwca 2014 r.
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WYŚLIJ PYTANIE
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Wszystko o urlopie 
wypoczynkowym 

Jednym z podstawowych uprawnień pracownika jest prawo do urlo-
pu wypoczynkowego. Prawo do wypoczynku zapewnia art. 66 ust. 2 
Konstytucji RP oraz przepisy działu szóstego i siódmego Kodeksu pra-
cy, regulujące czas pracy i urlopy wypoczynkowe. Urlop wypoczyn-
kowy jest zwolnieniem pracownika z obowiązku świadczenia pracy 
w celu regeneracji jego sił fizycznych i psychicznych przy jednoczes-
nym zapewnieniu mu za ten czas wynagrodzenia. Należy podkreślić, 
że jest to uprawnienie nierozłącznie związane z pozostawaniem w sto-
sunku pracy. Osoby wykonujące pracę na innej podstawie, np. umów 
cywilnoprawnych, tj. umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej albo w ra-
mach wykonywania działalności gospodarczej – nabywają to prawo 
tylko wtedy, gdy strony w łączącej je umowie postanowią, że jednej ze 
stron będzie przysługiwać płatny urlop na zasadach urlopu pracowni-
czego. Prawo do urlopu nakładców wynika z przepisów szczególnych, 
regulujących prawa i obowiązki wykonujących pracę nakładczą. 

Zachęcamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Stan prawny na 3 czerwca 2014 r. 
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Sposób udzielania urlopu
Urlop musi być udzielony pracownikowi 
w naturze. Wypłata ekwiwalentu pie-
niężnego w miejsce urlopu udzielonego 
w postaci płatnego zwolnienia od wyko-
nywania pracy jest dopuszczalna tylko 
w sytuacjach przewidzianych prawem. 

Sprzeczna z prawem i nieważna będzie za-
tem umowa pracownika z pracodawcą, której 
przedmiotem jest tzw. sprzedaż urlopu. Pole-
ga ona na zobowiązaniu się  pracownika do 
niewykorzystania urlopu w naturze oraz zo-
bowiązaniu się pracodawcy do zapłaty pra-
cownikowi, poza normalnym wynagrodze-
niem, dodatkowo wynagrodzenia za czas 
niewykorzystanego przez pracownika urlopu. 
Nieważność tej umowy powoduje, że pracow-
nik nadal ma prawo do urlopu w naturze, a je-
żeli zostało mu wypłacone wynagrodzenie za 
ten „sprzedany” urlop, to pracodawca może 
dochodzić jego zwrotu w warunkach określo-
nych w prawie cywilnym (art. 405 i nast. k.c. 
– przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu). 
Z mocy prawa nieważne są także ewentualne 
postanowienia stron stosunku pracy, w któ-
rych pracownik w ogóle zrzeka się prawa do 
urlopu wypoczynkowego, a także porozumie-
nia, w których strony uzgadniają, że pracow-
nikowi będzie przysługiwał urlop w mniej-
szym wymiarze niż wynikający z przepisów 
Kodeksu pracy. Każdy pracownik ma prawo 
do urlopu:
■ corocznego, co oznacza, że po nabyciu pra-

wa do pierwszego urlopu pracownikowi 
przysługuje urlop w każdym kolejnym roku 
kalendarzowym zatrudnienia,

■ płatnego, co oznacza, że za czas urlopu 
przysługuje mu wynagrodzenie, jakie by 
otrzymał, gdyby w tym czasie pracował,

■ nieprzerwanego, co oznacza ograniczoną 
możliwość dzielenia urlopu i odwołania 
z niego przez pracodawcę.
Urlop jest prawem osobistym pracownika, 

co oznacza, że nie może on tego uprawnienia 
przenieść na inną osobę. Ewentualna umowa 
w tym zakresie między pracodawcą a pracow-
nikiem jest nieważna. Prawo do urlopu wypo-
czynkowego nie jest też prawem dziedzicz-
nym. Należy również zaznaczyć, że mimo iż 
podstawowym celem urlopu wypoczynkowe-
go jest regeneracja sił pracownika, nie ma 
ograniczeń w zakresie podjęcia przez pracow-
nika w czasie urlopu pracy u innego praco-
dawcy.

Wymiar urlopu 

Kodeks pracy wprowadza standardowy wy-
miar urlopu dla wszystkich pracowników, 
niezależnie od podstawy nawiązania stosun-
ku pracy i rodzaju umowy, pod warunkiem 
jednak, że okres zatrudnienia pracownika 
uzasadnia nabycie prawa do urlopu. Wymiar 
urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego 
stażu pracy pracownika. Wymiar urlopu wy-
nosi:
■ 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 

krócej niż 10 lat,
■ 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 

co najmniej 10 lat.
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy 

wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się 
m.in.:
■ okresy poprzedniego zatrudnienia, bez 

względu na przerwy w zatrudnieniu i sposób 
ustania stosunku pracy (art. 1541 § 1 k.p.),

■ w przypadku jednoczesnego pozostawania 
w dwóch lub więcej stosunkach pracy okres 
poprzedniego niezakończonego zatrudnie-
nia w części przypadającej przed nawiąza-
niem drugiego lub kolejnego stosunku pra-
cy (art. 1541 § 2 k.p.),

■ okresy nauki z tytułu ukończenia określo-
nej szkoły (art. 155 § 1 k.p.),

■ okres pozostawania bez pracy, za który pra-
cownikowi przywróconemu do pracy przy-
znano wynagrodzenie (art. 51 § 1 k.p.),

■ okres, za który pracownik otrzymał od-
szkodowanie z powodu wadliwego rozwią-
zania przez pracodawcę stosunku pracy 
(art. 51 § 2 k.p.),

■ okres czynnej służby wojskowej (art. 301 
§ 2 k.p.),

■ okres urlopu wychowawczego, w dniu jego 
zakończenia (art. 1865 k.p.).
Na podstawie art. 155 § 1 k.p. do okresu za-

trudnienia ustalanego na potrzeby stażu urlopo-
wego zaliczają się okresy ukończonej nauki w:
■ zasadniczej lub innej równorzędnej szkole 

zawodowej – przewidziany programem na-
uczania czas trwania nauki, nie więcej jed-
nak niż 3 lata,

■ średniej szkole zawodowej – przewidziany 
programem nauczania czas trwania nauki, 
nie więcej jednak niż 5 lat,

■ średniej szkole zawodowej dla absolwen-
tów zasadniczych (równorzędnych) szkół 
zawodowych – 5 lat,

■ średniej szkole ogólnokształcącej – 4 lata,

urlop
 w naturze

okres 
nauki
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■ szkole policealnej – 6 lat,
■ szkole wyższej – 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Je-
żeli pracownik ukończył kolejno kilka szkół, 
zawsze bierze się pod uwagę jedną najwyżej 
stojącą w hierarchii szkołę, której ukończenie 
daje pracownikowi najkorzystniejszy staż. 
Sumowaniu nie podlega także ukończenie 
więcej niż jednej szkoły tego samego typu 
(np. dwa fakultety szkoły wyższej).

Ustawodawca uzależnia wliczanie okresów 
nauki do stażu pracy, od którego zależy wy-
miar urlopu, od faktu ukończenia danej szkoły, 
który musi być udokumentowany odpowied-
nio świadectwem, dyplomem, uzyskaniem ty-
tułu zawodowego czy innym dokumentem. 
Tym samym okresy nauki nieukończone w spo-
sób przewidziany programem nauczania nie 
podlegają wliczeniu do stażu pracy (np. uzy-
skanie na studiach absolutorium bez dyplo-
mu).

PRZYKŁAD

Pracownica ukończyła 5-letnie liceum 
plastyczne, a następnie 28 września 
2013 r. studia wyższe. Przez okres stu-
diów wykonywała pracę na podstawie 
umowy o pracę.
27 grudnia 2013 r. minęło 5 lat pracy. 
W tym dniu pracownica nabyła prawo 
do 26 dni urlopu wypoczynkowego, 
gdyż okres zatrudnienia, na podsta-
wie którego ustalany jest przysługują-
cy pracownikowi wymiar urlopu wy-
poczynkowego, wyniósł (co najmniej) 
10 lat.
Pracownica ukończyła średnią szkołę za-
wodową (liceum plastyczne), w której 
czas trwania nauki wynosił 5 lat. Z tego 
tytułu do okresu pracy, od którego zależy 
jej wymiar urlopu wypoczynkowego, za-
licza się więc 5 lat. Następnie jednocze-
śnie studiowała i świadczyła pracę na 
podstawie umowy o pracę. Należy więc 
zbadać, czy dla pracownicy korzyst-
niejsze będzie uwzględnienie okresu za-
trudnienia, czy okresu nauki w szkole 
wyższej. Uwzględniając okres nauki, 
28 września 2013 r. pracownicy należa-
łoby wliczyć do okresu pracy, od którego 
zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, 
8 lat. W związku z tym, że okresy nauki 
nie sumują się i uwzględnia się ostatnią 
ukończoną szkołę, w tym przypadku pra-
cownica musiałaby przepracować 2 lata

od daty ukończenia studiów, aby uzy-
skać prawo do urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze 26 dni. Oznacza to, że pra-
wo do 26 dni urlopu wypoczynkowego 
nabyłaby 29 września 2015 r.
Jeśli do stażu urlopowego zostanie zali-
czony okres pracy, to staż urlopowy pra-
cownicy będzie wynosił:
1)  5 lat z tytułu ukończenia średniej 

szkoły zawodowej,
2)  5 lat pracy (na dzień 27 grudnia 

2013 r.).
W tym przypadku pracownica uzyskała 
prawo do urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze 26 dni już 27 grudnia 2013 r.
W związku z powyższym, ustalając 
okres zatrudnienia, od którego zależy 
wymiar urlopu wypoczynkowego pra-
cownicy, należało uwzględnić okres wy-
konywania pracy na podstawie umowy 
o pracę, a nie fakt ukończenia studiów 
wyższych.

Oprócz wyżej wymienionych okresów do sta-
żu urlopowego pracy wlicza się również okres:
■ odbytej czynnej służby wojskowej (art. 120 

ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 
z późn. zm.),

■ służby zastępczej (art. 36 ustawy z 28 listo-
pada 2003 r. o służbie zastępczej – Dz.U. 
nr 223, poz. 2217 z późn. zm.),

■ pracy w gospodarstwie rolnym (art. 1 i 2 
ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okre-
sów pracy w indywidualnym gospodar-
stwie rolnym do pracowniczego stażu pra-
cy – Dz.U. nr 54, poz. 310),

■ urlopu bezpłatnego udzielonego pracowni-
kowi powołanemu do pełnienia z wyboru 
funkcji związkowej poza zakładem pracy, 
pod warunkiem że pracownik po urlopie 
bezpłatnym w terminie 7 dni powróci do 
pracy (art. 25 ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych – Dz.U. z 2001 r. 
nr 79, poz. 854 z późn. zm.),

■ pobierania uposażenia przysługującego 
posłom lub senatorom w trakcie urlopu 
bezpłatnego udzielonego przez pracodaw-
cę na czas sprawowania mandatu posła lub 
senatora (art. 28 ustawy z 9 maja 1996 r. 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
– Dz.U. z 2011 r. nr 7, poz. 29),

■ służby w Policji (art. 80 ust. 1 ustawy 
z 6 kwietnia 1990 r. o Policji – Dz.U. 
z 2002 r. nr 7, poz. 58 z późn. zm.),

staż
 pracy

czynna służba 
wojskowa
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■ pełnienia zawodowej służby wojskowej 
(art. 121 ustawy z 11 września 2003 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
– Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593 
z późn zm.),

■ służby w Państwowej Straży Pożarnej 
(art. 70 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej – Dz.U. 
z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.),

■ służby w Straży Granicznej (art. 84 ustawy 
z 12 października 1990 r. o Straży Granicz-
nej – Dz.U. z 2005 r. nr 234, poz. 1997 
z późn. zm.),

■ udokumentowane okresy zatrudnienia za 
granicą u pracodawców zagranicznych 
(art. 86 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy – Dz.U. z 2008 r. nr 69, 
poz. 415 z późn. zm.).

PRZYKŁADY

Pracownik A. w okresie od 1 marca do 
31 maja 2014 r. pobierał zasiłek dla bez-
robotnych. 1 czerwca br. został zatrud-
niony na podstawie umowy o pracę. 
Okres pobierania zasiłku dla bezrobot-
nych od marca do maja br. zostanie mu 
zaliczony do okresu pracy, który wpły-
wa na wymiar urlopu.

❋ ❋ ❋

Pracownica B. w dniu rozpoczęcia urlo-
pu wychowawczego miała 9-letni staż 
urlopowy. Na urlopie wychowawczym 
była przez 2 lata. Po jego zakończeniu 
zostały jej doliczone 2 lata do okresu za-
trudnienia (art. 1865 k.p.). Oznacza to, 
że pracownica B. jest teraz uprawniona 
do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady 
jest sytuacja podjęcia dodatkowej pracy. 
W przypadku podjęcia dodatkowego (równo-
legle z podstawowym) zatrudnienia dotych-
czasowy okres pracy wlicza się w zakresie od 
jego rozpoczęcia do dnia poprzedzającego 
nawiązanie kolejnego stosunku pracy. W ten 
sam sposób postępuje się także w przypadku 
podjęcia więcej niż jednego dodatkowego za-
trudnienia (art. 1541 § 2 k.p.).

Osoba niezatrudniona uprzednio w charak-
terze pracownika, prowadząca własną dzia-
łalność gospodarczą, musi być przygotowana 
na to, że w kwestii wymiaru urlopu będzie 
traktowana tak jak absolwent dopiero rozpo-
czynający pracę zawodową. Powyższa zasada 

obowiązuje też w przypadku osób zatrudnio-
nych na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Okres takiego zatrudnienia nie liczy się do 
stażu urlopowego pracowników.

Urlop zatrudnionego 
po raz pierwszy

Pracownicy rozpoczynający pracę nabywa-
ją prawo do urlopu w inny sposób niż pozo-
stałe zatrudnione osoby. Wiadomo, że nie 
mają jeszcze żadnego faktycznego stażu pra-
cy. Staż zaliczany do długości urlopu wypo-
czynkowego wynika u nich jednak najczęściej 
z ukończenia określonego stopnia nauki. 
W stosunku do osób, które podejmują swoją 
pierwszą pracę, do uzyskania prawa do urlo-
pu konieczne jest przepracowanie chociażby 
minimalnego okresu. Pracownik podejmujący 
pracę po raz pierwszy uzyskuje w roku kalen-
darzowym, w którym podjął tę pracę, prawo 
do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy 
w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługu-
jącego mu po okresie roku. Wymiar urlopu 
przysługujący po roku pracy będzie wynosić, 
co do zasady, 20 dni. W wyjątkowych jedynie 
przypadkach możemy mieć do czynienia 
z urlopem w wyższym wymiarze.

PRZYKŁAD

Pracownik po zakończeniu szkoły śred-
niej odbył roczną służbę wojskową, po 
której rozpoczął studia. Po ukończeniu 
studiów odbył roczny staż absolwencki. 
Okres służby wojskowej oraz okres od-
bywania stażu absolwenckiego wlicza-
ny jest do okresu, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze, czyli z tego 
tytułu do stażu urlopowego zaliczymy 
2 lata. Z tytułu ukończenia studiów do 
stażu urlopowego wlicza się 8 lat. W kon-
sekwencji pracownik ten, rozpoczyna-
jąc pracę po studiach, ma już 10 lat urlo-
powego stażu pracy, a zatem będzie 
miał prawo do 26 dni urlopu.

Urlopy przysługujące po każdym przepra-
cowanym miesiącu podlegają sumowaniu. 
Części wykraczające poza pełne dni urlopu 
będą tworzyć zatem po pewnym czasie rze-
czywiste dni urlopu.

Istotne jest to, że tego rodzaju urlop cząst-
kowy przysługuje w pierwszym roku pracy, 
a nie przez pierwszy rok pracy. Pracownik na-

dodatkowa 
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bywa prawo do pełnego urlopu wypoczynko-
wego na ogólnych zasadach 1 stycznia kolej-
nego roku kalendarzowego, czyli z tym dniem 
nabywa prawo do całego przysługującego 
w danym roku urlopu. Nie udziela się więc 
urlopu cząstkowego przez pierwszy rok pracy 
(chyba że pokrywa się on z rokiem kalenda-
rzowym), lecz tylko do końca danego roku 
kalendarzowego.

Prawo do cząstkowego urlopu pracownik 
nabywa po każdym przepracowanym miesią-
cu. Artykuł 153 k.p. ustanawiający tę zasadę 
nie odsyła do miesięcy kalendarzowych, lecz 
do okresu faktycznie przepracowanego.

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pierwsze zatrudnie-
nie 10 listopada. Po miesiącu pracy 
przysługuje mu 1/12 z 20 dni urlopu. 
W tym roku nie przepracuje już jednak 
drugiego miesiąca, a z dniem 1 stycznia 
uzyskuje urlop na zwykłych zasadach. 
Praca przez większą część grudnia 
(10–31) nie będzie zatem skutkować 
nabyciem prawa do urlopu wypoczyn-
kowego za grudzień.

W takiej sytuacji nie znajdują zastosowania 
zasady zaokrąglania w górę niepełnego mie-
siąca pracy, gdyż stosujemy je tylko do ustala-
nia wymiaru urlopu proporcjonalnego w od-
niesieniu do pracowników, którzy nabywają 
prawo do urlopu na ogólnych zasadach (czyli 
pracowników, dla których nie jest to pierwszy 
rok ich pracy).

Przy ustalaniu prawa do urlopu wypoczyn-
kowego w roku kalendarzowym, w którym 
pracownik podejmuje pierwszą pracę, istotne 
jest obliczenie, kiedy upływa miesiąc pracy. 
Przyjmuje się, że miesiąc zatrudnienia zakoń-
czy się:
■ z upływem ostatniego dnia miesiąca, jeżeli 

pracownik pozostaje w zatrudnieniu od 
pierwszego dnia danego miesiąca (np. 
miesiąc zatrudnienia upłynie 31 marca, je-
żeli do nawiązania stosunku pracy doszło 
1 marca, miesiąc zatrudnienia upłynie 28 
lub 29 lutego, jeżeli do nawiązania stosun-
ku pracy doszło 1 lutego),

■ z upływem dnia w następnym miesiącu ka-
lendarzowym, który datą poprzedza dzień 
nawiązania stosunku pracy, jeżeli do na-
wiązania stosunku pracy dochodzi w trak-
cie miesiąca kalendarzowego (np. miesiąc 
upłynie 14 czerwca, jeżeli do nawiązania 

stosunku pracy doszło 15 maja, miesiąc 
upłynie 17 września, jeżeli do nawiązania 
stosunku pracy doszło 18 sierpnia),

■ z upływem 30 dni, jeżeli pracownik u każ-
dego z pracodawców pozostawał w zatrud-
nieniu krócej niż miesiąc kalendarzowy lub 
obrachunkowy.

PRZYKŁAD

Pracownik rozpoczął pierwszą pracę 
4 maja. Jednak już następnego dnia, 
tj. 5 maja, uległ wypadkowi przy pracy. 
Na zwolnieniu lekarskim przebywał do 
4 lipca.
Mimo to prawo do urlopu po miesiącu 
pracy pracownik nabył 3 czerwca, gdyż 
miesiąc nie musi zostać faktycznie prze-
pracowany – istotne jest jedynie pozo-
stawanie w stosunku pracy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pra-
cownika podejmującego pierwszą w życiu 
pracę na podstawie umowy o pracę jest za-
tem ustalany do końca roku kalendarzowe-
go, w którym pracownik podjął taką pracę 
w wymiarze proporcjonalnym, a ponadto 
z upływem każdego miesiąca pracy, a zatem 
zależy od okresu przepracowanego przez 
pracownika.

PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony w firmie 
od 1 kwietnia br. w pełnym wymiarze 
czasu pracy w ramach umowy o pracę 
na czas nieokreślony. Jest to jego pierw-
sza praca. Do końca 2014 r. będzie na-
bywał prawo do urlopu wypoczynkowe-
go z upływem każdego miesiąca pracy 
w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, jaki 
miałby po przepracowaniu roku. Staż 
pracy tego pracownika uprawnia go do 
20 dni urlopu wypoczynkowego.
Z upływem każdego miesiąca pracy pra-
cownik nabędzie więc prawo do urlopu 
w wymiarze 1/12 z 20 dni, tj. 1,66 dnia 
urlopu (w przypadku pierwszego urlopu 
przepisy nie nakazują zaokrąglania wy-
miaru urlopu w górę do pełnego dnia).
Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzi-
nom: 8 godz. × 1,66 dnia = 13,28 godz., 
czyli 13 godz. + (60 min × 0,28 = 
= 16,8 min – po zaokrągleniu 17 min), 

zasada 
zaokrąglania

wymiar 
proporcjonalny
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co daje 13 godzin 17 minut urlopu po 
przepracowaniu każdego miesiąca.
Pracodawca może też zaokrąglić niepeł-
ny dzień urlopu do pełnego dnia. Wte-
dy, po przepracowaniu każdego miesią-
ca pracownikowi będą przysługiwały 
2 dni urlopu wypoczynkowego.
Prawo do kolejnego urlopu wypoczyn-
kowego pracownik nabędzie 1 stycznia 
2013 r. w pełnym wymiarze (20 lub 
26 dni).
Warto zwrócić uwagę, że prawo do urlo-
pu w ułamkowym wymiarze powstaje 
z upływem każdego miesiąca pracy do 
końca roku kalendarzowego, w którym 
pracownik rozpoczął pierwszą pracę. 
Wymiar pierwszego urlopu stanowi uła-
mek 1/12 z wymiaru przysługującego 
pracownikowi po przepracowaniu roku, 
czyli z 20 dni. Otrzymany wynik nie jest 
liczbą całkowitą (1,66), brak jest nato-
miast ustawowej regulacji zaokrąglania 
wymiaru tego urlopu do pełnych jedno-
stek, tak jak to jest przewidziane w sto-
sunku do urlopu pracowników niepeł-
noetatowych (art. 154 § 2 k.p.). Sta- 
nowisko powyższe przedstawił Główny 
Inspektorat Pracy w piśmie z 5 lipca 
2010 r., sygn. nr GPP-110-4560-41-1/ 
/10/PE/RP.
Pracownik ma prawo do urlopu „ułam-
kowego” za każdy przepracowany mie-
siąc do końca roku kalendarzowego, 
w którym po raz pierwszy w swoim ży-
ciu podjął pracę. Jeśli więc zacznie pra-
cę np. 1 kwietnia, prawo do urlopu 
ułamkowego nabędzie z upływem każ-
dego miesiąca pracy, do końca roku ka-
lendarzowego, w tym także za pracę 
w grudniu. Urlopu za grudzień nie bę-
dzie mógł jednak faktycznie wykorzy-
stać w roku kalendarzowym, w którym 
nabędzie do niego prawo. Z tego wzglę-
du pracownikowi za grudzień będzie 
przysługiwał urlop zaległy, który powi-
nien być wykorzystany do końca wrześ-
nia roku następnego.

Pierwszy urlop pracownika 
niepełnoetatowego

Zgodnie z ogólną zasadą wymiar urlopu dla 
pracownika zatrudnionego w niepełnym wy-
miarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy tego pracownika. 

Zasadę tę stosuje się także do ustalenia wy-
miaru urlopu wypoczynkowego pracownika 
zatrudnionego po raz pierwszy w niepełnym 
wymiarze czasu pracy.

Na przykład wymiar urlopu wypoczynko-
wego osoby uprawnionej do 20 dni urlopu, 
zatrudnionej na 1/2 etatu, wynosi 10 dni, 
które mnożymy przez 8 godzin, aby otrzymać 
wymiar godzinowy urlopu.

PRZYKŁAD

Pracownik podjął swoją pierwszą pracę. 
Wymiar czasu pracy ustalono na 
1/4 etatu. Pracownikowi, gdyby został 
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy, po roku pracy przysługiwałoby 
20 dni urlopu. Ten wymiar urlopu nale-
ży pomniejszyć proporcjonalnie do jego 
wymiaru czasu pracy:
20 dni urlopu × 1/4 etatu = 5 dni urlo-
pu po przepracowaniu roku.
Od takiej liczby dni powinniśmy liczyć 
1/12 za każdy przepracowany miesiąc:
5 dni : 12 miesięcy = 0,41 dnia urlopu 
po przepracowaniu każdego miesiąca,
w przeliczeniu na godziny:
8 godz. × 0,41 = 3,28 godz.,
czyli 3 godziny, oraz
60 min × 0,28 = 16,8 min = po 
zaokrąg leniu 17 min,
co daje razem 3 godz. i 17 min urlopu 
po każdym przepracowanym miesiącu.

Trudności związane z udzielaniem pierw-
szego cząstkowego urlopu wynikają z tego, że 
dzieląc wymiar urlopu przysługujący po roku 
pracy (20 dni) przez 12, otrzymujemy 
1,66 dnia. Daje to 13,28 godz. (jeden dzień 
urlopu równy jest 8 godzinom pracy: 
8 godz. × 1,66 dnia = 13,28 godz.), czyli 
13 godz. + (60 min × 0,28 = 16,8 min, a po 
zaokrągleniu 17 min).

Po każdym przepracowanym miesiącu pra-
cownikowi przysługuje więc 13 godzin 
i 17 minut urlopu wypoczynkowego.

Przepisy Kodeksu pracy nie dają wprost 
żadnego rozwiązania, gdyż w przeciwień-
stwie do pracowników niepełnoetatowych nie 
ma przepisu, który nakazywałby zaokrągla-
nie niepełnego dnia urlopu w górę do pełne-
go dnia.

Można w związku z tym stosować następu-
jące rozwiązania:
■ stosowanie zaokrągleń na korzyść pracow-

nika (do pełnego dnia) – takie rozwiązanie 
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jest korzystne dla pracownika, a zatem 
w braku przepisu wyraźnie go zakazujące-
go można je stosować (należy jednak przy 
tym pamiętać, że w przypadku takiego za-
okrąglania łączny wymiar urlopu danego 
pracownika w ciągu roku nie może prze-
kroczyć 20 lub 26 dni),

■ szczegółowe wyliczanie wymiaru urlopu 
z podziałem nie tylko na godziny, ale także 
na minuty (tak jak podano to wyżej) – jest 
ono na pewno trudniejsze w praktyce, gdyż 
wymaga więcej pracy. Ponadto może stwa-
rzać wiele problemów związanych z za-
okrągleniami (nie wiadomo, jakie zaokrą-
glenie stosować – do pełnych minut, do 
pełnych dziesiątek minut). W takiej sytu-
acji urlop może zostać udzielony na część 
dnia pracy, gdyż pozostała do wykorzysta-
nia część urlopu w wielu przypadkach bę-
dzie niższa niż dobowy wymiar czasu pracy 
pracownika (chociaż inaczej może być 
np. w równoważnym czasie pracy).

Prawo do kolejnego urlopu

Pracownik ma prawo do urlopu z upływem 
każdego miesiąca pracy tylko w roku kalen-
darzowym, w którym podjął pracę po raz 
pierwszy. Natomiast 1 stycznia roku następ-
nego pracownik nabędzie prawo do kolejne-
go urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że 
jeżeli pracownik choć jeden dzień pozosta-
wał w swoim pierwszym w życiu zatrudnie-
niu w danym roku kalendarzowym, w na-
stępnym roku kalendarzowym nabędzie 
z dniem podjęcia zatrudnienia prawo do ko-
lejnego urlopu.

Może się zdarzyć sytuacja, w której pracow-
nik w ogóle nie nabędzie prawa do urlopu 
w roku kalendarzowym, w którym podjął 
pierwszą pracę, ale nabędzie od razu prawo 
do kolejnego urlopu wypoczynkowego w ko-
lejnym roku kalendarzowym.

PRZYKŁAD

Załóżmy, że pracownik zostanie zatrud-
niony po raz pierwszy 19 grudnia 
2014 r. Za grudzień 2014 r. nie nabędzie 
więc prawa do urlopu wypoczynkowe-
go, natomiast jeśli będzie pozostawał 
w stosunku pracy, to 1 stycznia 2015 r. 
nabędzie prawo do kolejnego urlopu 
wypoczynkowego. Prawo do urlopu na 
ogólnych zasadach będzie miał także

w sytuacji, gdyby rozwiązano z nim 
umowę o pracę, np. 31 grudnia 2014 r., 
a w 2015 r. podejmie nowe zatrudnienie. 

Pracownik zatrudniony 
u kilku pracodawców

Jeżeli pracownik jednocześnie pozostaje 
w dwóch lub więcej stosunkach pracy, wlicze-
niu do stażu pracy, od którego zależy zarów-
no prawo, jak i wymiar urlopu, podlega także 
okres poprzedniego niezakończonego zatrud-
nienia, w części przypadającej przed nawią-
zaniem drugiego lub kolejnego zatrudnienia. 
Wynika z tego, że będzie podlegać zaliczeniu 
okres poprzedniego, niezakończonego za-
trudnienia, ale przy zachowaniu zasady nie-
dublowania tych okresów.

Jeśli np. pracownik jest zatrudniony rów-
nolegle u trzech pracodawców, to u drugiego 
z nich będzie podlegał zaliczeniu cały okres 
poprzedniego niezakończonego zatrudnie-
nia, natomiast u trzeciego pracodawcy zali-
czeniu będzie podlegać ta część, która przy-
pada przed nawiązaniem trzeciego stosunku 
pracy. Nie będzie się więc liczyć podwójnie 
okresu między drugim a trzecim zatrudnie-
niem.

Rozwiązanie zawarte w art. 1541 § 2 k.p. jest 
dla pracowników korzystne, gdyż pracownik 
zatrudniony w podstawowym i dodatkowym 
miejscu pracy korzysta u każdego z pracodaw-
ców z tego samego wymiaru urlopu wypo-
czynkowego, co pozwala mu na lepszą reali-
zację prawa do wypoczynku i stwarza szansę 
na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego 
w tym samym czasie i w tym samym wymiarze 
u wszystkich pracodawców równolegle za-
trudniających pracownika.

PRZYKŁADY

Pracownik pozostaje jednocześnie 
w dwóch stosunkach pracy (u jednego 
pracodawcy jest zatrudniony od 12 lat, 
a w dodatkowym zatrudnieniu pozosta-
je od 3 lat).
W powyższej sytuacji 9-letni okres za-
trudnienia, który przypada przed podję-
ciem dodatkowej pracy, powinien być 
uwzględniony przy ustalaniu wymiaru 
urlopu wypoczynkowego w dodatko-
wym zatrudnieniu.

20 lub 26 dni 
urlopu

trzech 
pracodawców
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❋ ❋ ❋

Pracownik jest zatrudniony w dwóch 
firmach współpracujących ze sobą, 
w każdej z nich w wymiarze 1/2 etatu. 
Wykonuje on pracę codziennie od po-
niedziałku do piątku po 4 godziny.
W powyższej sytuacji pracownik ma 
w ramach każdego stosunku pracy pra-
wo do urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze proporcjonalnym do wymiaru 
czasu pracy u danego pracodawcy.
W przypadku gdy pracownik ma prawo 
do 20 dni urlopu wypoczynkowego, ale 
jest zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu 
– wymiar przysługującego urlopu wynosi:
1/2 × 20 dni = 10 dni.
Po przeliczeniu na godziny jest to:
10 dni × 8 godz. = 80 godz.
Tak więc, jeśli u każdego pracodawcy 
pracownik codziennie będzie wykony-
wał pracę w wymiarze 4 godzin i zapla-
nuje urlop na 8 dni, udzielenie urlopu na 
te dni będzie oznaczać udzielenie urlopu 
w wymiarze 32 godzin (4 godz. × 8 dni).
Z puli urlopowej pracodawca odliczy 
temu pracownikowi 32 godziny, czyli 
4 dni urlopu. Omówiony wyżej sposób 
naliczania i udzielania urlopu wypo-
czynkowego będzie odnosił się do każ-
dego z dwóch pracodawców.

Wymiar urlopu pracownika 
niepełnoetatowego

Wymiar urlopu dla pracownika zatrud-
nionego w niepełnym wymiarze czasu pra-
cy ustala się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika, biorąc za 
podstawę wymiar urlopu wynikający ze sta-
żu pracy pracownika (20 lub 26 dni). Nie-
pełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do 
pełnego dnia.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w wymia-
rze 3/4 etatu. Z uwagi na 14-letni staż 
pracy przysługuje mu urlop w wymia-
rze 26 dni. Wymiar przysługującego 
mu urlopu wynosi 20 dni, co wynika 
z przeliczenia:
26 dni × 3/4 = 19,5 dni, po zaokrągle-
niu – 20 dni.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pra-
cownika dniami pracy, zgodnie z obowiązują-
cym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze 
godzinowym, odpowiadającym dobowemu 
wymiarowi czasu pracy pracownika w danym 
dniu (art. 1542 § 1 i 2 k.p.).

PRZYKŁADY

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu 
pracuje po 6 godzin dziennie od ponie-
działku do piątku. Ponieważ ma prawo 
do 26 dni urlopu, przysługuje mu 20 dni 
urlopu w danym roku kalendarzowym, 
ale w przeliczeniu na 8 godzin przysłu-
guje mu 160 godzin w ciągu roku. Pra-
cownik udał się na 2-tygodniowy urlop, 
w tym okresie nie wypadało żadne 
święto, z wyjątkiem niedzieli.
Liczbę godzin urlopu, jaki wykorzystał, 
wyliczamy w następujący sposób:
10 dni roboczych × 6 godz. (dobowy 
wymiar czasu pracy pracownika) = 
= 60 godz.
Pracownik ma jeszcze do wykorzystania 
100 godzin urlopu, co daje łącznie 
12 dni i 4 godziny urlopu w przeliczeniu 
na 8 godzin.
Ponieważ jednak pracownik pracuje po 
6 godzin dziennie, faktyczna liczba dni 
urlopu wyniesie 16 dni i 4 godziny.
Do wykorzystania ostatnich 4 godzin 
urlopu zastosowanie będzie miał cyto-
wany wyżej art. 1542 § 4 k.p. Część ur-
lopu do wykorzystania jest niższa niż 
dobowy wymiar czasu pracy, a zatem 
pracownik mimo zgłoszenia urlopu bę-
dzie musiał przyjść do pracy na 2 godzi-
ny (6 godzin pracy – 4 godziny urlopu 
do wykorzystania).

❋ ❋ ❋

Pracownik pracuje od poniedziałku do 
środy po 8 godzin dziennie i w czwartek 
6 godzin. Pracownik zgłosił urlop od 
środy do poniedziałku kolejnego tygo-
dnia, w tym okresie nie wypadało żadne 
święto, z wyjątkiem niedzieli, więc pra-
cownik wykorzystał 22 godziny z przy-
sługującego mu urlopu (po 8 godzin – za 
środę i poniedziałek, 6 godzin za czwar-
tek, 0 za piątek, sobotę i niedzielę – nie 
są to dni pracy pracownika).
Pracownik ma jeszcze do wykorzystania 
138 godzin urlopu, co w przeliczeniu na 
dni daje 17 dni i 2 godziny (138 godz. : 
: 8 godz.).

wymiar 
dobowy
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Urlop proporcjonalny 
pracownika 
niepełnoetatowego

Nie zawsze pracownik niepełnoetatowy 
pracuje przez cały rok kalendarzowy. Niekie-
dy rozstaje się z pracodawcą w trakcie roku 
kalendarzowego.

Gdy pracownik niepełnoetatowy rozstaje 
się z pracodawcą w trakcie roku kalendarzo-
wego, należy wówczas:
■ obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego 

wynikający z wymiaru etatu pracownika, pa-
miętając, że niepełny dzień urlopu zaokrągla-
my w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 k.p.),

■ ustalić urlop proporcjonalny do okresu za-
trudnienia, pamiętając, że:
–  niepełny kalendarzowy miesiąc pracy 

zaokrąglamy w górę do pełnego miesią-
ca (art. 1552a § 2 k.p.),

–  niepełny dzień urlopu zaokrąglamy w górę 
do pełnego dnia (art. 1553 § 1 k.p.).

PRZYKŁADY

Pracownik był zatrudniony na okres 
próbny od 1 czerwca do 31 sierpnia na 
1/2 etatu. Posiadał staż pracy uprawnia-
jący do 26 dni urlopu wypoczynkowego.
Aby wyliczyć urlop przysługujący temu 
pracownikowi, pracodawca powinien 
dokonać następujących obliczeń:
– ustalić wymiar urlopu przysługujący 
pracownikowi z tytułu wymiaru etatu 
(art. 154 § 2 k.p.), 26 dni × 1/2 = 13 dni,
– następnie obliczyć proporcję wynika-
jącą z okresu zatrudnienia w trakcie 
roku, przyjmując, że jeden miesiąc od-
powiada 1/12 roku kalendarzowego, 
niepełny miesiąc zaokrągla się w górę 
do pełnego miesiąca, a niepełny dzień 
– w górę do pełnego dnia: 3/12 (pra-
cownik był zatrudniony przez 3 miesią-
ce) × 13 dni = 3,25 = 4 dni.
Po zaokrągleniu w górę do pełnego dnia 
wymiar urlopu pracownika wynosi 4 dni.

❋ ❋ ❋

Pracownik był zatrudniony od 7 lipca do 
14 października. Gdyby był zatrudniony 
na pełny etat, ze względu na wykształ-
cenie i staż pracy miałby prawo do 
26 dni urlopu. Przez ten okres był jed-
nak zatrudniony na 3/4 etatu.
Aby wyliczyć urlop przysługujący temu 
pracownikowi, pracodawca powinien 
dokonać następujących obliczeń:

■  najpierw ustalić wymiar urlopu, któ-
ry przysługiwałby pracownikowi na 
dany rok kalendarzowy ze względu 
na wymiar etatu, na którym zatrud-
niony jest pracownik, pamiętając, że 
niepełny dzień urlopu zaokrągla się 
w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 
k.p.), a więc 3/4 etatu × 26 dni = 
= 19,5 = 20 dni (po zaokrągleniu),

■  następnie obliczyć wymiar urlopu pro-
porcjonalny do okresu zatrudnienia 
w trakcie roku, przyjmując, że jeden 
miesiąc odpowiada 1/12 roku kalen-
darzowego, niepełny kalendarzowy 
miesiąc pracy zaokrągla się w górę do 
pełnego miesiąca (art. 1552a § 2 k.p.), 
a niepełny dzień urlopu – w górę do 
pełnego dnia (art. 1553 § 1 k.p.).

Pracownik zaczął pracę w trakcie mie-
siąca – 7 lipca. Gdyby jednocześnie 
w tym miesiącu ustał jego stosunek pra-
cy z poprzednim pracodawcą, to po-
przedni pracodawca powinien zaokrą-
glić kalendarzowy miesiąc w górę do 
pełnego miesiąca (art. 1552a § 3 k.p.).
Nowy pracodawca nie powinien wówczas 
w ogóle liczyć lipca. Zakładając jednak, że 
od 1 do 6 lipca pracownik nigdzie nie pra-
cował, obliczenia wyglądają następująco:
4/12 (cały lipiec, sierpień, wrzesień 
i październik) × 20 dni = 6,66 = 7 dni 
urlopu (po zaokrągleniu).

Wymiar urlopu a zmiana 
wymiaru etatu pracownika

W przepisach Kodeksu pracy brak jest bez-
pośredniej regulacji sposobu ustalania wy-
miaru urlopu w przypadku zmiany wymiaru 
czasu pracy w trakcie roku kalendarzowego. 
W takim przypadku właściwa wydaje się me-
toda ustalania wymiaru urlopu w taki sam 
sposób jak przy zmianie pracodawcy, co wy-
maga dokonania dwóch niezależnych wyli-
czeń wymiarów urlopów w proporcji do okre-
su pracy w danym wymiarze czasu pracy.

Otrzymane wyniki po zaokrągleniu i zsumo-
waniu nie powinny przekraczać 20 lub 26 dni 
urlopu.

PRZYKŁAD

Od 1 stycznia pracownik był zatrudnio-
ny na 1/2 etatu, natomiast od 1 marca 

zmiana 
wymiaru
etatu
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do 31 grudnia wymiar czasu pracy zo-
stał zwiększony do 3/4 etatu. Pracow-
nik ma prawo do 20 dni urlopu wypo-
czynkowego.
Ustalenia wymiaru przysługującego 
pracownikowi urlopu wypoczynkowego 
– w sytuacji kiedy pracownik zatrudnio-
ny jest w niepełnym wymiarze czasu 
pracy i w ciągu roku kalendarzowego 
następuje zwiększenie wymiaru jego 
etatu – należy dokonać w ten sposób, że 
oddzielnie obliczamy wymiar przy-
sługującego urlopu za okres, kiedy pra-
cownik był zatrudniony na 1/2 etatu, 
a oddzielnie za okres zatrudnienia 
w wymiarze 3/4 etatu.
Wobec tego, ustalając wymiar urlopu 
pracownika, należy dokonać następują-
cych obliczeń:
■  w okresie od stycznia do lutego przy-

sługują mu 2 dni urlopu:
20 dni × 1/2 = 10 dni,
10 dni × 2/12 = 1,66 dnia, a po za-
okrągleniu 2 dni,

■  za okres od marca do grudnia przy-
sługuje mu 13 dni:
20 dni × 3/4 × 10/12 = 13 dni.

W sumie pracownikowi przysługuje 
urlop w wymiarze 15 dni.

Urlop proporcjonalny

W roku kalendarzowym, w którym ustaje 
stosunek pracy z pracownikiem uprawnio-
nym do kolejnego urlopu, pracownikowi 
temu przysługuje urlop:
■ u dotychczasowego pracodawcy – w wy-

miarze proporcjonalnym do okresu prze-
pracowanego u tego pracodawcy w roku 
ustania stosunku pracy, chyba że przed 
ustaniem tego stosunku pracownik wyko-
rzystał urlop w przysługującym mu lub 
w wyższym wymiarze;

■ u kolejnego pracodawcy – w wymiarze:
–  proporcjonalnym do okresu pozostałego 

do końca danego roku kalendarzowego 
– w razie zatrudnienia na czas nie krót-
szy niż do końca danego roku kalenda-
rzowego,

–  proporcjonalnym do okresu zatrudnienia 
w danym roku kalendarzowym – w razie 
zatrudnienia na czas krótszy niż do końca 
danego roku kalendarzo wego.

Zasadę tę stosuje się odpowiednio do pra-
cownika podejmującego pracę u kolejnego 

pracodawcy w ciągu innego roku kalenda-
rzowego niż rok, w którym ustał jego stosu-
nek pracy z poprzednim pracodawcą.

Zasady udzielania urlopu 
proporcjonalnego

Udzielając urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze proporcjonalnym, należy pa-
miętać o obowiązujących zasadach związa-
nych z ustalaniem wymiaru tego urlopu. 
Zasady te są następujące:
■ przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego 

kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 
1/12 wymiaru urlopu przysługującego 
pracownikowi na podstawie art. 154 § 1 
k.p., tak samo należy ustalać wymiar do-
datkowego urlopu przysługującego pra-
cownikom na podstawie przepisów od-
rębnych,

■ niepełny miesiąc urlopu zaokrągla się 
w górę do pełnego miesiąca, ale jeżeli 
ustanie stosunku pracy u dotychczasowe-
go pracodawcy i podjęcie zatrudnienia 
u kolejnego pracodawcy następuje w tym 
samym miesiącu kalendarzowym, za-
okrąglenia w górę dokonuje tylko do-
tychczasowy pracodawca,

■ przy ustalaniu wymiaru urlopu propor-
cjonalnego nie uwzględnia się niepeł-
nych miesięcy kalendarzowych urlopu 
bezpłatnego lub innego okresu niewyko-
nywania pracy, w ciągu którego pracow-
nik nie nabywa prawa do urlopu; w przy-
padku kiedy wyżej wymienione okresy 
obejmują części miesięcy kalendarzo-
wych, za miesiąc uważa się 30 dni,

■ przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego 
przysługującego pracownikowi w roku, 
w którym nabył on u tego pracodawcy 
prawo do urlopu w wyższym wymiarze, 
ustala się urlop, uwzględniając wyższy 
jego wymiar.
W praktyce może się zdarzyć, że pracow-

nik do dnia ustania stosunku pracy w trak-
cie roku kalendarzowego wykorzysta już 
urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym 
niż wynikający z okresu zatrudnienia u tego 
pracodawcy. W takiej sytuacji urlop u kolej-
nego pracodawcy będzie mu przysługiwać 
w odpowiednio niższym wymiarze. Podob-
nie kolejne zaokrąglenia wymiaru urlopu 
wypoczynkowego przy ustalaniu urlopu 
proporcjonalnego nie mogą spowodować 
podwyższenia wymiaru urlopu ponad na-
leżną danemu pracownikowi liczbę dni 
urlopu.

ustanie 
stosunku pracy

miesiąc 
kalendarzowy
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PRZYKŁAD

Pracownik pracował w danym roku 
u 3 pracodawców:
– 3 miesiące u pracodawcy A,
– 7 miesięcy u pracodawcy B,
– 2 miesiące u pracodawcy C.
Staż pracy tego pracownika do celów 
wymiaru urlopu wypoczynkowego wy-
nosi 15 lat, a zatem ma on prawo do 
26 dni urlopu wypoczynkowego.
Wymiar urlopu wynosi u pracodawcy:
– A – 3/12 z 26 dni, tj. 7 dni,
– B – 7/12 z 26 dni, tj. 15 dni,
– C – 2/12 z 26 dni, tj. 5 dni.
Daje to w sumie 27 dni urlopu wypo-
czynkowego, czyli 1 dzień ponad kodek-
sowy wymiar.
W takim przypadku pracodawca C po-
winien udzielić pracownikowi jedynie 
4 dni urlopu wypoczynkowego. Udzie-
lenie 5 dni urlopu spowodowałoby prze-
kroczenie wymiaru należnego pracow-
nikowi urlopu o 1 dzień.

Przepisy o urlopie wypoczynkowym w wy-
miarze proporcjonalnym w roku ustania sto-
sunku pracy przewidują obowiązek rozlicze-
nia się pracodawcy z pracownikiem z urlopu 
wypoczynkowego przysługującego w roku 
ustania stosunku pracy w proporcji do okresu 
zatrudnienia u tego pracodawcy, a kolejne-
go pracodawcę zatrudniającego pracownika 
w tym samym roku kalendarzowym obciążają 
częścią urlopu wypoczynkowego w wymia-
rze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia 
u tego pracodawcy do końca danego roku ka-
lendarzowego.

Instytucja urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze proporcjonalnym w roku ustania sto-
sunku pracy, która zakłada realizację prawa 
do urlopu w wymiarze odpowiadającym 
okresowi zatrudnienia u kolejnych pracodaw-
ców, oznacza, że pracownik traci prawo do 
takiej części urlopu wypoczynkowego, która 
odpowiada okresowi, w którym nie pozostaje 
on w zatrudnieniu.

PRZYKŁAD

W czerwcu br. rozwiąże się z pracowni-
kiem umowa o pracę za wypowiedze-
niem w trybie art. 361 k.p. Okres wypo-
wiedzenia został skrócony o 2 miesiące.

Pracownikowi, z którym rozwiązano 
umowę o pracę za wypowiedzeniem 
przez pracodawcę ze skróceniem okre-
su wypowiedzenia do jednego mie-
siąca, urlop wypoczynkowy nalicza się 
proporcjonalnie do okresu faktycznie 
przepracowanego przez tego pracow-
nika.

W sytuacji kiedy wypowiedzenie pracowni-
kowi umowy o pracę zawartej na czas nie-
określony następuje z powodu ogłoszenia 
upadłości lub likwidacji pracodawcy albo 
zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn niedo-
tyczących pracownika określonych w odręb-
nych przepisach, pracodawca może w celu 
wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę 
skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia 
najwyżej do jednego miesiąca.

W takim przypadku pracownikowi przysłu-
guje odszkodowanie w wysokości wynagrodze-
nia za pozostałą część okresu wypo wiedzenia. 
Okres, za który przysługuje odszkodowanie, 
wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym 
czasie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Ekwiwalent pieniężny za urlop będzie 
przysługiwał za 6 miesięcy, czyli za okres 
przepracowany. Brak jest podstaw do uzna-
nia, że pracownik ma prawo do świadczeń, 
do których nabyłby prawo, gdyby stosunek 
pracy trwał nadal. Urlop w wymiarze pro-
porcjonalnym należny pracownikowi w roku 
ustania stosunku pracy ustala się niezależnie 
od trybu, w jakim doszło do rozwiązania sto-
sunku pracy, bez względu na przyczyny za-
kończenia zatrudnienia, a także bez wzglę-
du na to, z inicjatywy której ze stron 
stosunku pracy doszło do rozwiązania umo-
wy o pracę. Pracownik rozwiązujący umowę 
o pracę w związku z przejściem na rentę lub 
emeryturę także będzie miał prawo w roku 
ustania stosunku pracy do urlopu wypoczyn-
kowego w wymiarze proporcjonalnym do 
okresu zatrudnienia w tym roku, chyba że 
przed rozwiązaniem umowy o pracę wyko-
rzysta urlop w przysługującym lub wyższym 
wymiarze.

W przypadku konieczności rozliczenia się 
z pracownikiem w dniu ustania stosunku pra-
cy z urlopu wypoczynkowego przysługujące-
go mu za poprzednie lata kalendarzowe pra-
codawca powinien rozliczyć się z całego 
zaległego urlopu oraz z urlopu należnego 
w roku ustania stosunku pracy w wymiarze 
proporcjonalnym do okresu zatrudnienia pra-
cownika w tym roku.

 rozliczenie 
z urlopu

ekwiwalent 
pieniężny
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PRZYKŁAD

Pracownik z 11-letnim stażem pracy 
podjął zatrudnienie 1 stycznia 2014 r. 
na podstawie umowy o pracę na okres 
próbny 3 miesięcy. Pracodawca po okre-
sie próbnym nie zawarł z tym pracowni-
kiem kolejnej umowy o pracę. Oznacza 
to, że z dniem zakończenia stosunku 
pracy pracodawca był zobowiązany roz-
liczyć się z pracownikiem z przysługu-
jącego mu urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze proporcjonalnym do okre-
su zatrudnienia, co daje 3/12 z 26 dni. 
Załóżmy, że kolejne zatrudnienie na 
czas określony 5 miesięcy pracownik 
podjął 1 czerwca 2014 r. Jego umowa 
terminowa rozwiąże się 31 październi-
ka 2014 r., tak więc pracodawca będzie 
zobowiązany do rozliczenia się z pra-
cownikiem z urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze 5/12 z 26 dni. Jeżeli do 
końca 2014 r. pracownik będzie pozo-
stawał bez zatrudnienia, żaden praco-
dawca nie będzie już obciążany realiza-
cją prawa do urlopu wypoczynkowego 
tego pracownika za 2014 r.

Jeżeli pracownik przed ustaniem stosunku 
pracy wykorzysta urlop wypoczynkowy 
w wymiarze wyższym niż przysługujący mu 
proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u da-
nego pracodawcy, to u kolejnego pracodawcy, 
u którego podejmie zatrudnienie, nabywa 
prawo do urlopu w odpowiednio niższym wy-
miarze.

Pracodawca nie ma, oczywiście, żadnych 
roszczeń wobec pracownika, który najpierw 
wykorzystał urlop w pełnym wymiarze, a na-
stępnie rozwiązał stosunek pracy.

Należy zaznaczyć, że zasada proporcjonal-
ności ma również zastosowanie do urlo-
pów dodatkowych przysługujących pracowni-
kom na podstawie przepisów szczególnych, 
np. osobom o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności, kombatantom.

Powrót do pracy 
po przerwie

Ustalanie urlopu w wymiarze proporcjonal-
nym na podstawie art. 1552 k.p. będzie miało 
miejsce także w przypadku, gdy w danym 
roku kalendarzowym pracownik powraca do 
pracy u dotychczasowego pracodawcy po 

trwającym co najmniej jeden miesiąc urlopie 
bezpłatnym, urlopie wychowawczym, okresie 
odbywania zasadniczej służby wojskowej czy 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
w ciągu którego pracownik nie nabywa prawa 
do urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli pracownik powraca do pracy u do-
tychczasowego pracodawcy, np. po urlopie 
wychowawczym obejmującym pierwsze pięć 
miesięcy danego roku kalendarzowego, to 
pracodawca ustali prawo tego pracownika do 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzo-
wym, w którym powrócił do pracy w propor-
cji do okresu pozostałego do końca danego 
roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia 
pracownika na czas nie krótszy niż do końca 
danego roku kalendarzowego lub w proporcji 
do okresu zatrudnienia – w razie zatrudnie-
nia pracownika na czas krótszy niż do końca 
danego roku kalendarzowego.

Na takich samych zasadach należy ustalać 
wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracow-
nika, który podejmuje zatrudnienie w ciągu 
roku kalendarzowego i nie ma w tym roku 
żadnego okresu zatrudnienia, który przypa-
dałby u poprzedniego pracodawcy. Chodzi tu 
o przypadki ustania stosunku pracy u po-
przedniego pracodawcy w jednym roku ka-
lendarzowym i nawiązania kolejnego stosun-
ku pracy już w trakcie kolejnego roku 
kalendarzowego, np. od 1 maja.

Okres zatrudnienia warunkujący nabycie 
prawa do urlopu należy rozumieć nie jako 
czas rzeczywistego świadczenia pracy, ale 
jako okres faktycznego trwania stosunku pra-
cy. Do okresu tego wlicza się zatem okres nie-
wykonywania pracy, tj. okres pobierania 
zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub 
świadczenia rehabilitacyjnego, okres urlo-
pu wypoczynkowego i innych określonych 
w przepisach prawa pracy zwolnień od pracy.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 153 k.p.
§ 1. Pracownik podejmujący pracę po 
raz pierwszy, w roku kalendarzowym, 
w którym podjął pracę, uzyskuje prawo 
do urlopu z upływem każdego miesiąca 
pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlo-
pu przysługującego mu po przepraco-
waniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pra-
cownik nabywa w każdym następnym 
roku kalendarzowym.

urlop
 dodatkowy

urlop 
wychowawczy



3–9 czerwca 2014

Wszystko o urlopie wypoczynkowym

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  21  (835) 17

Dodatkowe urlopy 
wypoczynkowe
Przepisy prawa pracy przewidują dla 
pewnych grup pracowników podwyższo-
ny wymiar urlopu wypoczynkowego.

Kryteria, jakie są tu przyjmowane, to:
■ wiek,
■ niepełnosprawność,
■ kombatanctwo,
■ wykonywany zawód (np. sędziowie, pro-

kuratorzy, pracownicy socjalni),
■ zatrudnienie w określonej instytucji 

(np. urzędnicy służby cywilnej, pracownicy 
Najwyższej Izby Kontroli).
Przepisy regulujące urlop w zwiększonym 

wymiarze nie określają sposobu udzielania do-
datkowego urlopu. Może on być dzielony na 
części lub wykorzystywany w całości, udziela-
ny łącznie z urlopem w podstawowym wymia-
rze lub osobno. Urlop w zwiększonym wymia-
rze może być wykorzystywany nie wcześniej 
niż w dniu, w którym następuje nabycie prawa 
do urlopu wypoczynkowego w wymiarze pod-
stawowym. Do urlopu tego mają natomiast za-
stosowanie przepisy Kodeksu pracy w zakresie 
planowania urlopów, wypłaty ekwiwalentu 
i urlopu w wymiarze proporcjonalnym.

Pracownicy socjalni

Przykładem pracowników mających zwięk-
szony wymiar urlopowy są pracownicy socjal-
ni. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu 
w ośrodku pomocy społecznej lub w powiato-
wym centrum pomocy rodzinie, do którego 
obowiązków należy praca socjalna oraz prze-
prowadzanie rodzinnych wywiadów środowi-
skowych, przysługuje raz na 2 lata urlop do-
datkowy w wymiarze 10 dni roboczych. 
Warunkiem dodatkowym jest przepracowa-
nie nieprzerwanie i faktycznie w wymienio-
nej jednostce organizacyjnej pomocy społecz-
nej co najmniej 5 lat (art. 121 ust. 3 ustawy 
z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. 
z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).

Wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego 
może wynikać także z układu zbiorowego pra-
cy. Jeżeli w układzie zbiorowym pracy ustalony 
jest wyższy wymiar urlopu wypoczynkowego, 
niż przewiduje to art. 154 § 1 k.p., to pracow-
nik będzie miał prawo do tego wyższego urlo-
pu. Również w umowie może być ustalony dla 

konkretnego pracownika wyższy wymiar urlo-
pu niż przewidują to przepisy. Także pracodaw-
ca w ramach nagrody może udzielić pracow-
nikowi okresu wolnego płatnego zamiast 
gratyfikacji finansowej. Sytuacje takie, jako ko-
rzystniejsze dla pracownika i nieregulowane 
przepisami bezwzględnie obowiązującymi, są 
dopuszczalne na podstawie art. 18 k.p.

Pracownicy niepełnosprawni

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 
osobie zaliczonej do znacznego lub umiarko-
wanego stopnia niepełnosprawności przy-
sługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy 
w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalen-
darzowym. Urlop nie przysługuje jednak oso-
bie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego 
w wymiarze przekraczającym 26 dni robo-
czych lub do urlopu dodatkowego na podsta-
wie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar 
ur lopu dodatkowego przysługującego na pod-
stawie odrębnych przepisów jest niższy niż 
10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przy-
sługuje urlop dodatkowy przewidziany dla 
pracowników niepełnosprawnych.

Ustawa nie reguluje spraw związanych 
z nabywaniem prawa do kolejnych urlopów 
dodatkowych, a także zasad ustalania ich wy-
miaru i sposobu wykorzystywania, odsyłając 
w tym zakresie do przepisów Kodeksu pracy. 
W związku z powyższym nabywanie prawa 
do kolejnych dodatkowych urlopów wypo-
czynkowych, wymiar tych urlopów, a także 
sposób ich udzielania są takie same jak 
w przypadku urlopu wypoczynkowego. A za-
tem prawo do kolejnego dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego osoba zaliczona do znacz-
nego lub umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności nabywa 1 stycznia każdego roku 
kalendarzowego.

Natomiast wymiar urlopu dodatkowego 
dla pracownika zatrudnionego w niepełnym 
wymiarze czasu pracy ustala się proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy tego pracow-
nika, przy czym niepełny dzień urlopu za-
okrągla się w górę do pełnego dnia. Należy 
przy tym pamiętać, że zarówno urlopu wy-

5-letni staż

dodatkowe 
10 dni
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poczynkowego, jak i dodatkowego urlopu 
wypoczynkowego udziela się w dni, które są 
dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obo-
wiązującym go rozkładem czasu pracy, 
w wymiarze godzinowym, odpowiadającym 
dobowemu wymiarowi czasu pracy pracow-
nika w danym dniu.

PRZYKŁAD

Pracownik niepełnosprawny w stopniu 
znacznym, posiadający zaświadczenie 
o celowości stosowania skróconej nor-
my czasu pracy, ma prawo do 26 dni 
urlopu wypoczynkowego i 10 dni urlopu 
dodatkowego. Jest zatrudniony w wy-
miarze 1/2 etatu, wymiar przysługują-
cego mu urlopu będzie wynosić:
(26 + 10) × 1/2 = 18 dni,
a po przeliczeniu na godziny:
18 dni × 7 godzin = 126 godzin.

Pracownicy młodociani

Pracownik młodociany ma prawo do urlopu 
wypoczynkowego tak jak pozostali pracowni-
cy. Jednak zasady nabywania prawa do urlo-
pu są specyficzne w przypadku pracowników 
młodocianych.

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od 
rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze 12 dni roboczych. 
Prawo do tego urlopu nabywane jest niezależnie 
od urlopu przysługującego po roku pracy.

Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje 
prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. 
Taki wymiar ma także każdy następny urlop wy-
poczynkowy. W roku kalendarzowym, w któ-
rym młodociany ukończy 18 lat, ma prawo do 
urlopu w wymiarze 20 dni roboczych.

Pracownikowi młodocianemu uczęszczają-
cemu do szkoły pracodawca powinien udzie-
lić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii 
szkolnych. W przypadku kiedy pracownik nie 
nabył jeszcze prawa do urlopu, pracodawca 
może na wniosek młodocianego udzielić za-
liczkowo urlopu w czasie wakacji.

Pracownik młodociany ma oprócz urlopu 
wypoczynkowego prawo do urlopu bezpłat-
nego. Co do zasady pracodawca otrzymujący 
od pracownika wniosek o urlop bezpłatny nie 
musi go uwzględniać. W wypadku pracowni-
ka młodocianego sytuacja jest inna. Wniosek 
o urlop bezpłatny pracownika młodocianego 
jest dla pracodawcy wiążący.

Pracodawca jest zobowiązany na wniosek 
młodocianego ucznia udzielić mu w okresie 
ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymia-
rze nieprzekraczającym łącznie z urlopem 
wypoczynkowym 2 miesięcy.

Urlop bezpłatny wlicza się do okresu pracy, 
od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Ten szczególny urlop bezpłatny udzielany 
w czasie ferii jest niezależny od „zwykłego” 
urlopu bezpłatnego. Pracownik młodociany 
może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem 
o urlop bezpłatny w innym okresie niż waka-
cje. Jednak w tym wypadku okres tego urlopu 
nie będzie wliczany do okresu pracy, od któ-
rego zależą uprawnienia pracownicze.

Pracownicy tymczasowi

Urlop wypoczynkowy pracowników tym-
czasowych został uregulowany w odrębnej 
ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pra-
cowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, 
poz. 1608 z późn. zm.). Określa ona w sposób 
odrębny od Kodeksu pracy sposoby udziela-
nia oraz nabywania prawa do urlopu wypo-
czynkowego.

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pra-
cowników tymczasowych na podstawie umo-
wy o pracę na czas określony lub umowy 
o pracę na czas wykonania określonej pracy 
(art. 7 ustawy o zatrudnianiu pracowników 
tymczasowych). Agencja następnie wypoży-
cza swoich pracowników pracodawcy-użyt-
kownikowi. Pracownik tymczasowy, który 
pozostaje w stosunku pracy z agencją pracy 
tymczasowej, następnie jest kierowany do 
świadczenia pracy na zasadach, jakie praco-
dawca-użytkownik uzgodnił z agencją.

Warunkiem nabycia prawa do urlopu wy-
poczynkowego przez pracownika tymczaso-
wego, na mocy art. 17 ust. 1 ustawy o zatrud-
nianiu pracowników tymczasowych, jest jego 
pozostawanie w dyspozycji jednego lub wię-
cej niż jednego pracodawcy-użytkownika 
przez okres obejmujący łącznie co najmniej 
jeden miesiąc.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem tymczasowym została 
zawarta umowa o pracę na okres dłuż-
szy niż 2 miesiące, lecz krótszy niż 
3 miesiące. Przysługuje mu urlop wypo-
czynkowy tylko za okres 2 miesięcy. Nie 
ma jednak przeszkód, aby pozostałe dni 

urlop 
w okresie ferii

agencja pracy 
tymczasowej
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zostały uwzględnione w przypadku po-
nownego zatrudnienia pracownika przez 
tę samą agencję pracy tymczasowej.

Termin miesięczny, od którego jest uzależ-
nione nabycie przez pracownika tymczaso-
wego prawa do urlopu wypoczynkowego, 
obliczany jest zgodnie z art. 114 k.c. Stanowi 
on, że jeżeli termin jest oznaczony w miesią-
cach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, 
miesiąc liczy się za 30 dni kalendarzowych.

Przy obliczaniu okresu uprawniającego 
pracownika tymczasowego do nabycia prawa 
do urlopu wypoczynkowego uwzględnia się 
wszystkie dni kalendarzowe pozostawania 
danego pracownika w dyspozycji pracodaw-
cy-użytkownika, niezależnie od tego, czy 
w tych dniach praca była faktycznie świad-
czona i bez względu na wymiar czasu pracy 
w tych dniach.

Pracownikowi tymczasowemu przysługu-
je urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni 
za każdy miesiąc pozostawania w dyspozy-
cji jednego pracodawcy-użytkownika lub 
więcej niż jednego pracodawcy-użytkowni-
ka. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracow-
nik jest zatrudniony w pełnym czy niepeł-
nym wymiarze czasu pracy.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pra-
cownikowi tymczasowemu w dni, które były-
by dla niego dniami pracy, gdyby nie ko-
rzystał z tego urlopu. W przypadku gdy 
pracownik tymczasowy wykonuje pracę na 
rzecz danego pracodawcy-użytkownika przez 
okres 6 miesięcy lub okres dłuższy, zgodnie 
z art. 10 ust. 2, do pracownika tymczasowego 
stosuje się przepisy art. 1672 k.p. Wynika 
z tego, że pracownikowi tymczasowemu nale-
ży udzielić na jego żądanie i w terminie przez 
niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu 
w każdym roku kalendarzowym (tzw. urlop 
na żądanie). Pracownik tymczasowy zgłasza 
żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu 
jego rozpoczęcia.

Agencja pracy tymczasowej i pracodawca-
-użytkownik mogą uzgodnić wykorzystanie 
przez pracownika tymczasowego urlopu wy-
poczynkowego, w całości lub w części, 
w okresie wykonywania pracy tymczasowej 
na rzecz tego pracodawcy-użytkownika, usta-
lając zarazem tryb udzielenia tego urlopu.

Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz 
danego pracodawcy-użytkownika obejmuje 
6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca-
-użytkownik jest zobowiązany umożliwić 
pracownikowi tymczasowemu wykorzysta-

nie w tym okresie urlopu wypoczynkowego, 
udzielając, w terminie uzgodnionym z tym 
pracownikiem, czasu wolnego od pracy 
w wymiarze urlopu wypoczynkowego przy-
sługującym temu pracownikowi.

Agencja pracy tymczasowej jest zobowią-
zana do zawiadomienia osoby, której ma 
być powierzone wykonywanie pracy tym-
czasowej, przed zawarciem z nią umowy 
o uzgodnieniach dotyczących wykorzysta-
nia przez pracownika tymczasowego urlo-
pu wypoczynkowego (art. 11 ustawy o pra-
cownikach tymczasowych).

W przypadku np. zawierania z pracowni-
kiem tymczasowym kolejnych miesięcznych 
umów o pracę i niewykorzystania urlopu 
przez pracownika będzie mu wypłacany 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

W razie niewykorzystania przez pracow-
nika tymczasowego urlopu wypoczynkowe-
go w okresie wykonywania pracy tymczaso-
wej agencja pracy tymczasowej wypłaca mu 
ekwiwalent pieniężny w zamian za ten 
urlop lub niewykorzystaną jego część.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wy-
poczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za 
jeden dzień tego urlopu ustala się, dzieląc 
wynagrodzenie uzyskane przez pracownika 
tymczasowego w okresie wykonywania pracy 
tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które 
to wynagrodzenie przysługiwało.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 19 ustawy o rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych
1. Osobie zaliczonej do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności przysługuje dodatkowy urlop wy-
poczynkowy w wymiarze 10 dni robo-
czych w roku kalendarzowym. Prawo do 
pierwszego urlopu dodatkowego osoba 
ta nabywa po przepracowaniu jednego 
roku po dniu zaliczenia jej do jednego 
z tych stopni niepełnosprawności.
2. Urlop, o którym mowa w ust. 1, nie 
przysługuje osobie uprawnionej do 
urlopu wypoczynkowego w wymiarze 
przekraczającym 26 dni roboczych lub 
do urlopu dodatkowego na podstawie 
odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, 
o którym mowa w ust. 2, jest niższy niż 
10 dni roboczych, zamiast tego urlopu 
przysługuje urlop dodatkowy określony 
w ust. 1.

 

dni pracy
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Obowiązek udzielania urlopu
Na pracodawcę został nałożony obowią-
zek udzielenia urlopu wypoczynkowego 
w tym roku kalendarzowym, w którym 
pracownik nabył do niego prawo, nawet 
gdy pracownik tego nie żąda, czy też nie 
wykazuje w tym kierunku żadnej inicjaty-
wy. Pracodawca ponosi także odpowie-
dzialność za nieudzielanie pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego w roku kalen-
darzowym (liczonym od 1 stycznia do 
31 grudnia lub od daty nabycia prawa do 
urlopu za dany rok i za występowanie 
w danym zakładzie urlopów zaległych 
– na podstawie art. 282 § 1 pkt 2 k.p.).

Zasada udzielania przez pracodawcę urlo-
pu wypoczynkowego pracownikowi w tym 
roku kalendarzowym, w którym pracownik 
nabył do niego prawo, dotyczy zarówno urlo-
pu pierwszego, jak i urlopów kolejnych. Re-
guła ta odnosi się także do urlopu uzupeł-
niającego oraz do części urlopu nazwanej 
„urlopem na żądanie pracownika”. Pracow-
nik może żądać przed sądem pracy nakazania 
pracodawcy udzielenia urlopu w naturze.

W stosunku do pracownika, który po wy-
czerpaniu zasiłku chorobowego i świadczenia 
rehabilitacyjnego jest nadal niezdolny do pra-
cy, pracodawca ma prawo odmówić udziele-
nia zaległego urlopu i rozwiązać z nim umo-
wę o pracę bez wypowiedzenia bez jego winy 
(art. 53 § 1 pkt 1 i art. 229 § 2 k.p.).

Podział urlopu na części

Urlop wypoczynkowy powinien zostać 
udzielony pracownikowi jednorazowo w ca-
łości w pełnym przysługującym mu wymia-
rze. Od tej zasady istnieje wyjątek, który do-
puszcza podział urlopu na części na wniosek 
pracownika. W takim przypadku przynaj-
mniej jedna część wypoczynku powinna 
trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalenda-
rzowych. Do wymaganego 2-tygodniowego 
okresu wypoczynku wliczamy także dni wol-
ne od pracy (niedziele, święta, dni wolne 
z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy). Udzie-
lenie pracownikowi w danym roku urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 
14 dni kalendarzowych jest obowiązkowe. 
Ustalenie krótszego niż 14 dni okresu wypo-
czynku nie może zatem nastąpić nawet na 
wniosek pracownika, bo byłby on sprzeczny 
z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa 

pracy, a więc nieważny. Pracownik może zło-
żyć do pracodawcy wniosek o podział urlopu 
na części, ale nie może jednocześnie zmieniać 
zasad tego podziału przez zrezygnowanie 
z części urlopu obejmującej minimum 14 dni 
kalendarzowych.

Wniosek o udzielenie urlopu

Decyzja o udzieleniu urlopu wypoczynko-
wego należy do pracodawcy. Pracodawca nie 
jest związany wnioskiem pracownika doty-
czącym terminu urlopu lub podziałem urlopu 
na części (np. gdy pracownik z przysługujące-
go mu urlopu wypoczynkowego w rocznym 
wymiarze 26 dni chce wziąć urlop 14-dnio-
wy), jednak decyzja pracodawcy o udzieleniu 
urlopu wypoczynkowego nie jest dowolna.

Jak już wspomniano, przepisy prawa pracy 
przewidują 2 sposoby ustalenia terminu urlo-
pu wypoczynkowego pracowników:
■ w planie urlopów,
■ w drodze porozumienia pracodawcy z pra-

cownikiem (w obu przypadkach z wyłącze-
niem tzw. urlopów na żądanie, o których 
terminie zawsze samodzielnie decyduje 
pracownik).
Pracodawca nie jest związany wnioskami 

urlopowymi pracowników i nie musi ich 
uwzględniać, jeżeli w jego ocenie spowodują 
one zakłócenie normalnego, nieprzerwanego 
toku pracy (wyjątek, w którym pracodawca 
zobowiązany jest uwzględnić wniosek urlo-
powy pracownika, dotyczy np. urlopu wypo-
czynkowego, którego na wniosek pracownicy 
lub pracownika-ojca należy mu udzielić bez-
pośrednio po urlopie macierzyńskim). Z dru-
giej strony pracodawca nie powinien od-
mawiać pracownikowi udzielenia urlopu 
wypoczynkowego, jeżeli odmowa taka nie 
miałaby żadnego uzasadnienia. Jak wskazał 
Sąd Najwyższy w wyroku z 12 sierpnia 
2004 r., sygn. akt III PK 32/04, stosunek pra-
cy jest oparty na zasadzie równości stron, 
a zatem pracodawca nie może bez ważnej 
przyczyny odmawiać pracownikom udziele-
nia urlopu wypoczynkowego w terminach 
przewidzianych w Kodeksie pracy.

Pracodawca nie powinien też wyznaczać 
pracownikowi terminu wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego zupełnie dowolnie i wbrew 
woli pracownika. Udzielenie nawet zaległego 
urlopu, bez uprzedzenia i uzgodnienia termi-
nu, może być odczuwane jako szykana.

obowiązkowe
14 dni

plan
urlopów
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Urlop wypoczynkowy 
po urlopie macierzyńskim

Urlop wypoczynkowy pracownicy, która uro-
dziła dziecko i przebywała na urlopie ma-
cierzyńskim, traktuje się w sposób wyjątko-
wy. Pracownica może po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego wrócić do pracy, skorzystać 
z urlopu wychowawczego bądź skorzystać 
z prawa, jakie daje jej Kodeks pracy i bezpośred-
nio po urlopie macierzyńskim wykorzystać cały 
przysługujący jej urlop wypoczynkowy. Praco-
dawca w związku ze złożonym przez pracowni-
cę wnioskiem jest zobowiązany udzielić jej urlo-
pu zaległego oraz bieżącego i nie może 
odmówić ich udzielenia.

Pracodawca nie jest związany wnioskiem 
pracownika zawierającym propozycję termi-
nu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. 
Jest jednak związany takim wnioskiem po-
chodzącym od pracownicy, która urodziła lub 
ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać 
z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po 
urlopie macierzyńskim (wyrok SN z 20 sierp-
nia 2001 r., sygn. akt I PKN 590/00, OSNP 
2003/14/336). Należy zaznaczyć, że z prawa 
takiego może także skorzystać ojciec dziecka, 
jeśli korzystał z urlopu macierzyńskiego.

Wątpliwości może budzić określenie „bezpo-
średnio”. Przyjmuje się, że warunek ten jest 
spełniony, jeśli pierwszym dniem urlopu wy-
poczynkowego będzie dzień następny po da-
cie zakończenia urlopu macierzyńskiego 
lub  dodatkowego urlopu macierzyńskiego 
– uwzględnia się w tym przypadku dni pracy 
pracownika. Jeśli więc pracownikowi w trak-
cie roku kończy się umowa – pracodawca po 
urlopie macierzyńskim może udzielić urlopu 
w wymiarze tylko tylu dni, do ilu pracownik 
ma prawo do dnia zakończenia umowy. W każ-
dej innej sytuacji (np. przy umowie na czas 
nieokreślony lub przy umowie trwającej dłużej 
niż rok, w którym udzielono urlopu wypoczyn-
kowego) na wniosek pracownika należy mu 
udzielić całego przysługującego urlopu w da-
nym roku – bez względu na to, czy po tym 
urlopie pracownik powróci do pracy, czy też 
skorzysta z urlopu wychowawczego.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona na czas nie-
określony przebywała na urlopie macie-
rzyńskim do 16 maja 2014 r. Następnie 
złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy 
od 17 maja (wniosek dotyczy urlopu 

zaległego za rok 2013 i całego za 
2014 r.). Po wykorzystaniu urlopu pra-
cownica zamierza iść na urlop wycho-
wawczy. W tej sytuacji pracodawca jest 
związany wnioskiem pracownicy i ma 
obowiązek udzielić urlopu zaległego 
oraz urlopu za 2013 r. w pełnym przy-
sługującym wymiarze, nawet jeśli wie, 
że pracownica będzie korzystała z urlo-
pu wychowawczego.

Przesunięcie terminu urlopu

Urlopy powinny być udzielane zgodnie 
z planem urlopów, który jest sporządzany 
przez pracodawcę przy uwzględnieniu wnio-
sków urlopowych pracowników. Czasami do-
chodzi jednak do sytuacji, że jedna lub druga 
strona stosunku pracy chce przesunąć termin 
zaplanowanego urlopu. Przepisy prawa pracy 
przewidują także sytuacje, gdy przesunięcie 
terminu urlopu wypoczynkowego następuje 
obligatoryjnie. Kodeks pracy nie podaje przy-
kładowych powodów, ale musi to być jakaś 
szczególna sytuacja osobista lub rodzinna 
podwładnego, która uniemożliwia mu rozpo-
częcie i korzystanie z urlopu w wyznaczonym 
przez niego terminie. Przykładowo może to 
być: choroba jednego z członków rodziny, 
niemożność spędzenia urlopu wspólnie z całą 
rodziną, przesunięcie urlopu współmałżon-
kowi z winy jego pracodawcy, konieczność 
załatwienia istotnych spraw osobistych itp. 
Jednak to pracodawca za każdym razem de-
cyduje, czy podana przez pracownika przy-
czyna jest ważna i stanowi podstawę do prze-
sunięcia terminu urlopu wypoczynkowego. 
Nie ma więc obowiązku wyrażenia zgody na 
każdy przedłożony mu wniosek. Przesunięcie 
terminu urlopu jest także dopuszczalne z po-
wodu szczególnych potrzeb pracodawcy, je-
żeli nieobecność pracownika spowodowałaby 
poważne zakłócenia toku pracy.

Warunkiem jest, aby przyczyny te w mo-
mencie przygotowywania planu urlopów nie 
były znane przełożonemu. Mogą nimi być 
np. potrzeba usunięcia nagłej awarii, koniecz-
ność prowadzenia akcji ratowniczej, zapowie-
dziana kontrola NIK lub inspekcji skarbowej, 
otrzymanie pilnego zlecenia i inne, których 
realizacja, bez obecności urlopowanego pra-
cownika, mogłaby zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu firmy. Te istotne okoliczno-
ści nieprzewidziane wcześniej są niezbędne 
do tego, żeby przesunięcie pracownikowi 

wniosek 
pracownicy

szczególna 
sytuacja
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urlopu przez pracodawcę uznać za uzasad-
nione.

W sytuacji gdy zatrudniony na prośbę prze-
łożonego zrezygnuje z zaplanowanego urlo-
pu i w jego terminie będzie wykonywał pracę, 
pracodawca jest zobowiązany udzielić mu 
urlopu w innym ustalonym terminie. W oko-
licznościach uzasadniających przesunięcie 
urlopu na inny termin niż określony w planie 
urlopów lub ustalony po porozumieniu z pra-
cownikiem pracodawca udziela pracowniko-
wi niewykorzystanego urlopu w terminie 
z nim uzgodnionym (§ 5 rozporządzenia 
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 z późn. zm.).

Termin urlopu może być przesunięty 
również z innych przyczyn niż podane powy-
żej, a mianowicie, jeżeli pracownik nie może 
rozpocząć urlopu w ustalonym terminie 
z przyczyn usprawiedliwiających nieobec-
ność w pracy.

Pracodawca zobowiązany jest przesunąć 
urlop na termin późniejszy w przypadku  
(art. 165 k.p.):
■ czasowej niezdolności do pracy wskutek 

choroby,
■ odosobnienia w związku z chorobą za-

kaźną,
■ powołania na ćwiczenia wojskowe albo na 

przeszkolenie wojskowe na czas do 3 mie-
sięcy,

■ urlopu macierzyńskiego,
■ innych usprawiedliwionych nieobecności 

pracownika w pracy, które nie zostały wy-
mienione powyżej, a które uniemożliwiły 
pracownikowi rozpoczęcie urlopu z przy-
czyn od niego niezależnych.
W takiej sytuacji pracodawca ma obowią-

zek przesunąć pracownikowi zaplanowany 
urlop wypoczynkowy na późniejszy termin. 
Termin musi być uzgodniony z podwładnym 
i powinien być udzielony najpóźniej do 
30 września następnego roku, na co wskazu-
je art. 168 k.p.

Odwołanie z urlopu

W okresie urlopu wypoczynkowego pra-
cownik nie pozostaje w bezpośredniej dys-
pozycji pracodawcy. Jednak nawet wtedy pra-
codawca zachowuje wobec niego pewne 
uprawnienia o charakterze władczym. Jed-
nym z nich jest przewidziana w art. 167 k.p. 
możliwość odwołania pracownika z urlopu. 

Zgodnie z tym przepisem pracodawca może 
odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, 
gdy jego obecności w zakładzie wymagają 
okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpo-
czynania urlopu. Aby można było odwołać 
pracownika z urlopu, musi wystąpić łącznie 
kilka przesłanek. Po pierwsze, obecność pra-
cownika w zakładzie musi być konieczna 
i niezbędna. Po drugie, sytuacja powodująca 
konieczność tej obecności nie mogła być zna-
na pracodawcy przed rozpoczęciem urlopu 
pracownika bądź obecność ta jest konieczna 
ze względu na okoliczności nieprzewidziane 
przed rozpoczęciem urlopu. Oceny sytuacji 
dokonuje pracodawca.

Pracodawca nie musi uzasadniać przyczyn 
takiego odwołania, a pracownik ma obowią-
zek przerwać urlop, stawić się w zakładzie 
i podjąć pracę. Pracownik nie ma prawnej 
możliwości kwestionowania decyzji praco-
dawcy o odwołaniu go z urlopu. Jest zobo-
wiązany zastosować się do polecenia nawet 
wtedy, gdy jest przekonany, że odwołanie to 
nie jest zasadne lub że pracodawca bez jego 
obecności sobie poradzi. Odmowa przerwa-
nia urlopu potraktowana może być przez pra-
codawcę jako ciężkie naruszenie obowiązków 
pracowniczych, co w konsekwencji może 
skutkować zastosowaniem wobec pracowni-
ka środków dyscyplinujących lub kar porząd-
kowych – z rozwiązaniem umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika włącznie.

Jeżeli w przypadku rozwiązania przez pra-
codawcę umowy o pracę z pracownikiem, 
który nie przerwał urlopu i nie stawił się 
w miejscu pracy (lub innym wyznaczonym 
przez pracodawcę miejscu), pracownik skie-
ruje do sądu pozew o przywrócenie do pracy 
lub odszkodowanie – to na pracodawcy bę-
dzie spoczywał obowiązek wykazania, że 
obecność pracownika była niezbędna i że 
okoliczności uzasadniających odwołanie 
z urlopu nie można było przewidzieć przed 
jego rozpoczęciem przez pracownika. W po-
stępowaniu sądowym sąd ocenia zasadność 
decyzji pracodawcy o odwołaniu pracownika 
z urlopu.

Przepisy prawa pracy nie ograniczają więc 
w żaden sposób prawa pracodawcy do odwo-
łania pracownika z urlopu. Należy jednak 
pamiętać, że odwołanie pracownika z urlopu 
– gdy nie zaistniały niezbędne warunki do-
puszczalności takiego odwołania, a rzeczywi-
sty cel działania pracodawcy był inny – kwali-
fikuje się do uznania za niezgodne z zasadami 
współżycia społecznego (por. wyrok SN 
z 9 lutego 1967 r., sygn. akt III PZP 22/66, 
OSNCP 1967/6/11).

choroba 
pracownika

nieprzewidziane
okoliczności
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Zatrudniony może domagać się od pra-
codawcy zwrotu kosztów poniesionych 
na zaplanowany, ale odwołany przez 
przełożonego urlop.

Pracodawca zmieniający termin zapla-
nowanego urlopu musi pokryć koszty po-
niesione przez pracownika w związku 
z tą zmianą. Koszty te mogą być związa-
ne z zakwaterowaniem, transportem, 
opłatą za wycieczkę itp.

Rozważając odwołanie pracownika 
z urlopu, racjonalnie postępujący praco-
dawca powinien uwzględnić ekonomicz-
ne skutki takiej decyzji. W wielu przy-
padkach może okazać się, że koszty 
odwołania pracownika z urlopu przekro-
czą spodziewane przez pracodawcę ko-
rzyści płynące z takiego odwołania.

Analiza art. 167 § 2 k.p. prowadzi do 
wniosku, że pracodawca ma obowiązek 
pokryć koszty poniesione przez pracow-
nika. Oznacza to, że:
■ pracodawca nie ma obowiązku zrekom-

pensować pracownikowi ewentualnych 
korzyści, które ten mógłby uzyskać, gdy-
by nie został odwołany z urlopu,

■ pracownik nie może żądać od praco-
dawcy pokrycia wydatków w części, 
w jakiej zostały mu zwrócone przez 
biuro turystyczne/innego organizato-
ra wypoczynku,

■ pracownik dochodzący zwrotu ponie-
sionych kosztów powinien przedstawić 
pracodawcy odpowiednie dokumenty 
poświadczające fakt poniesienia tych 
kosztów (np. faktury, rachunki).
Z art. 167 § 2 k.p. wynika ograniczenie 

zakresu roszczeń pracownika do kosztów 
poniesionych w bezpośrednim związku 
z odwołaniem go z urlopu. Wobec tego, 
przykładowo, pracodawca ma obowiązek 
pokryć wydatki poniesione w związku ze 
skróceniem pobytu w hotelu, koszty po-
dróży powrotnej, koszt wykupionych wy-
cieczek, w których pracownik nie uczest-
niczył z powodu odwołania go z urlopu 
(jeśli organizator wycieczki nie zwrócił 
mu uiszczonych wcześniej opłat).

PRZYKŁAD

Pracownik ma uprawnienia ratow-
nika. Urlop jak zwykle spędza nad 
morzem, pracując dorywczo jako 
ratownik. Pracodawca wezwał go 
z urlopu do pracy. W takim przy-

padku pracownik może żądać od 
pracodawcy pokrycia kosztów po-
niesionych bezpośrednio w związ-
ku z odwołaniem z urlopu, tj. kosz-
tów rezygnacji z pobytu w ośrodku 
wczasowym za okres przypadający 
po odwołaniu z urlopu, kosztów pa-
liwa na drogę powrotną do pracy, 
jeśli pracownik wracał własnym sa-
mochodem. Nie może natomiast 
żądać od pracodawcy rekompensa-
ty wynagrodzenia, jakie otrzymał-
by za pełnienie obowiązków ratow-
nika przez niewykorzystaną część 
urlopu.

Natomiast za koszty bezpośrednio 
związane z odwołaniem z urlopu nie 
można uznać wydatków poniesionych 
w związku z przygotowywaniem się do 
urlopu, np. kosztów zakupu sprzętu tu-
rystycznego, walizek, kamery czy apa-
ratu fotograficznego. Wydatki te pra-
cownik poniósłby niezależnie od tego, 
czy pracodawca odwołałby go z urlopu, 
czy nie.

Problem, jaki w praktyce powstaje, do-
tyczy obowiązku pokrycia kosztów 
przedwczesnego powrotu z urlopu rodzi-
ny pracownika. Artykuł 167 § 2 k.p. 
wprost nie odnosi się do takiej sytuacji. 
W literaturze natomiast uznaje się, że 
pracodawca będzie miał obowiązek po-
krycia kosztów powrotu rodziny pracow-
nika z urlopu, jeśli w wyniku odwołania 
pracownika z urlopu została ona zmu-
szona do powrotu razem z nim.

PRZYKŁAD

Pracownik wraz z rodziną wyjechał 
na wycieczkę zagraniczną. Wraz 
z nim wyjechała także jego żona oraz 
trójka dzieci w wieku 1,5 roku oraz 
3 i 5 lat, w dodatku najstarsze dziec-
ko jest niepełnosprawne. Żona pra-
cownika nie byłaby w stanie samo-
dzielnie zapewnić im opieki.
W takiej sytuacji uzasadnione wy-
daje się pokrycie przez pracodawcę 
również wydatków poniesionych 
w związku z powrotem do kraju 
rodziny pracownika odwołanego 
z urlopu.

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

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

zwrot
 kosztów
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Urlop 
w okresie wypowiedzenia 
umowy o pracę

W jednej tylko sytuacji pracodawca może 
nakazać pracownikowi korzystanie z urlopu 
w wyznaczonym przez siebie terminie. Na 
gruncie przepisów Kodeksu pracy pracownik 
jest zobowiązany do wykorzystania przysłu-
gującego mu urlopu w okresie wypowiedze-
nia, gdy pracodawca takiego urlopu mu 
udzieli.

Decyzja o udzieleniu urlopu w okresie wy-
powiedzenia została pozostawiona uznaniu 
pracodawcy, bez konieczności porozumienia 
czy uzgodnienia jej z pracownikiem. Z kolei 
pracodawca nie musi skorzystać z tego 
uprawnienia i może podjąć decyzję, np. że 
w okresie wypowiedzenia pracownik będzie 
normalnie świadczył pracę, a za niewykorzy-
stany w naturze urlop z powodu rozwiązania 
umowy o pracę zostanie mu wypłacony ekwi-
walent pieniężny.

W okresie wypowiedzenia pracodawca 
udziela urlopu w wymiarze przysługującym 
pracownikowi w danym roku kalendarzo-
wym proporcjonalnie do okresu pracy u tego 
pracodawcy. Można również udzielić w tym 
okresie urlopu zaległego.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w firmie od 
5 lat. W kwietniu pracodawca wręczył 
mu wypowiedzenie. Pracodawca podjął 
decyzję o wykorzystaniu przez pracow-
nika urlopu wypoczynkowego w okresie 
3-miesięcznego wypowiedzenia. Pra-
cownik ma jeszcze część urlopu zaległe-
go z ubiegłego roku w wymiarze 10 dni, 
natomiast za rok obecny pracownik ma 
prawo do urlopu w wymiarze propor-
cjonalnym do okresu zatrudnienia 
u tego pracodawcy, stosunek pracy ule-
gnie rozwiązaniu 31 lipca (7/12 × 
× 26 dni = 16 dni). W okresie 3-mie-
sięcznego wypowiedzenia pracodaw-
ca udzieli mu więc urlopu zaległego 
oraz bieżącego, a pracownik ma obo-
wiązek w podanym terminie wykorzy-
stać urlop. W sumie urlop wyniesie 
26 dni.

Przymusowe udzielenie urlopu w okresie 
wypowiedzenia nie dotyczy sytuacji, gdy 
do rozwiązania umowy o pracę dochodzi 

w innym trybie, np. strony rozwiązują sto-
sunek pracy na mocy porozumienia, 
a w okresie poprzedzającym rozwiązanie 
pracodawca wysyła pracownika na urlop. 
Takie postępowanie jest niezgodne z pra-
wem.

Fakt, że w przypadku rozwiązania umo-
wy o pracę na mocy porozumienia stron 
pracodawca nie może zmusić pracownika 
do wykorzystania urlopu wypoczynkowe-
go przed rozwiązaniem umowy na podsta-
wie art. 1671 k.p., nie oznacza jednak, że 
w ogóle jest pozbawiony takiej możliwo-
ści. Należy pamiętać, że do rozwiązania 
umowy o pracę za porozumieniem stron 
dochodzi wyłącznie wtedy, kiedy strony 
uzgodnią wszystkie warunki tego porozu-
mienia.

W przypadku gdy pracownik wystąpi 
z wnioskiem o rozwiązanie umowy w tym 
trybie, wskazując określony termin ustania 
stosunku pracy, pracodawca może wyrazić 
zgodę na proponowane warunki, pod warun-
kiem wyrażenia przez pracownika zgody na 
wykorzystanie przed rozwiązaniem umowy 
o pracę przysługującego urlopu wypoczynko-
wego. Jeśli pracownik takiej zgody nie wyra-
zi, nie dojdzie to zawarcia porozumienia, 
a pracownik zainteresowany rozwiązaniem 
stosunku pracy będzie musiał złożyć wypo-
wiedzenie.

Podobnie – pracodawca nie ma prawa, aby 
przymusowo udzielić urlopu w okresie po zło-
żeniu wypowiedzenia, ale przed rozpoczę-
ciem biegu terminu tego wypowiedzenia.

PRZYKŁAD

Pracownik z 2-letnim stażem otrzy-
mał 15 maja wypowiedzenie umowy 
o pracę. Obowiązuje go miesięczny 
okres wypowiedzenia, który swój bieg 
rozpocznie 1 czerwca, a zakończy 
– 30 czerwca. Oznacza to, że praco-
dawca nie może już w maju nakazać 
pracownikowi wykorzystywania przy-
sługującego mu urlopu. Takie prawo 
będzie miał dopiero w czerwcu, wtedy 
może udzielić pracownikowi urlopu 
bez uzgadniania z nim terminu.

Często w okresie wypowiedzenia praco-
dawcy zwalniają pracowników z obowiązku 
świadczenia pracy. W okresie wypowiedzenia 
umowy o pracę pracownik jest zobowiązany 
wykorzystać przysługujący mu urlop wypo-

przymusowy 
urlop

zwolnienie 
z obowiązku 
świadczenia 
pracy
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czynkowy, jeżeli takiego urlopu pracodawca 
mu udzieli.

Pracodawca, który zamierza wysłać pra-
cownika na urlop w okresie wypowiedzenia, 
a następnie zwolnić go z obowiązku świad-
czenia pracy, powinien te działania wykonać 
w odpowiedniej kolejności, tzn. najpierw 
udzielić pracownikowi urlopu wypoczynko-
wego, określając termin jego wykorzystywa-
nia w okresie wypowiedzenia, a następnie 
określić czas, w którym pracownik jest zwol-
niony z obowiązku świadczenia pracy. Depar-
tament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy 
wyjaśnił, że „pracownik nie może jednocześ-
nie być zwolniony z obowiązku świadczenia 
pracy i wykorzystywać urlop”.

Mimo że w obu przypadkach pracownik nie 
ma obowiązku świadczenia pracy, to inny jest 
cel udzielonych zwolnień od jej wykonywania.

W pierwszej sytuacji zwolnienie z obo-
wiązku świadczenia pracy w okresie wypo-
wiedzenia ma na celu odsunięcie pracowni-
ka od pracy ze względu np. na szkodliwe 
oddziaływanie tego zatrudnienia dla praco-
dawcy. Natomiast w drugiej, gdy pracownik 
w okresie wypowiedzenia wykorzystuje 
urlop wypoczynkowy – ma on na celu wypo-
czynek i regenerację sił.

Udzielanie zaległych urlopów 
wypoczynkowych

Pracownicy powinni wykorzystać zaległy 
urlop najpóźniej do 30 września następnego 
roku kalendarzowego. Nie udzielając urlopu 
w tym terminie, pracodawca naraża się na 
grzywnę.

Mimo ciążącej na pracodawcy odpowie-
dzialności w Kodeksie pracy nie określono, 
czy pracodawca może przymusowo wysłać 
pracownika na urlop zaległy. Część prawni-
ków uważa, że gdy pracownik nie chce złożyć 
wniosku urlopowego na urlop zaległy, nie 
można mu tego urlopu udzielić przymusowo. 
Uzasadnia się to, twierdząc, że także do urlo-
pu zaległego należy stosować ogólne reguły 
udzielania urlopów, zgodnie z którymi ter-
min urlopu jest wyznaczany po porozumieniu 
z pracownikiem.

Trzeba jednak wspomnieć, że na ten temat 
wypowiedział się również Sąd Najwyższy, 
który w wyroku z 24 stycznia 2006 r. (sygn. 
akt I PK 124/05, OSNP 2006/23–24/354) 
uznał, że pracodawca ma prawo „zmusić” 
pracownika w pierwszym kwartale nowego 
roku, aby ten wziął zaległy urlop wypoczyn-
kowy. W przepisach nie ma jednak gotowej 

procedury postępowania wobec opornych 
pracowników. Wydaje się, że gdy pracownik 
– mimo wielokrotnych nalegań ze strony pra-
codawcy – nie będzie chciał wykorzystać za-
ległego urlopu wypoczynkowego i pojawi się 
w zakładzie w dniu, w którym urlop zaległy 
został mu udzielony, pracodawca może po 
prostu nie dopuścić go do świadczenia pracy. 
Warto jednak najpierw z odpowiednim wy-
przedzeniem, np. na początku roku, poprosić 
pracowników o złożenie wniosków o urlopy 
zaległe z terminem ich wykorzystania do koń-
ca września i jednocześnie poinformować, że 
w przeciwnym razie pracodawca udzieli urlo-
pu jednostronnie. Dobrą (lecz niekonieczną) 
praktyką jest też powiadomienie pracowni-
ków o liczbie zaległych dni urlopu.

Nawet gdy pracownik nie wykorzysta zale-
głego urlopu do końca września następnego 
roku, nie znaczy to jeszcze, że urlop mu 
„przepada”. Prawo pracownika do urlopu 
wypoczynkowego przedawnia się dopiero 
z upływem 3 lat od dnia, w którym stało się 
wymagalne.

Urlop na żądanie

Pracodawca jest zobowiązany udzielić na 
żądanie pracownika i w terminie przez niego 
wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każ-
dym roku kalendarzowym.

Urlop na żądanie stanowi część urlopu wy-
poczynkowego, a więc nie jest to urlop dodat-
kowy powiększający w każdym roku kalenda-
rzowym wymiar urlopu pracownika o 4 dni. 
Powinien on podlegać takim samym zasadom 
jak „zwykły” urlop wypoczynkowy, a więc 
przede wszystkim powinien być przeznaczo-
ny na regenerację sił fizycznych i psychicz-
nych pracownika. Nie można przyjąć, że ta 
część urlopu wypoczynkowego ma inny cel do 
spełnienia, zmieniałoby to charakter prawny 
tego urlopu.

Urlop ten nie jest objęty planem urlopów 
(art. 163 § 1 k.p.). Do tego rodzaju urlopu nie 
ma zastosowania zasada proporcjonalności. 
Pracownik nie ma obowiązku wykorzystania 
od razu łącznie 4 dni urlopu. Dopuszczalne 
jest jego dzielenie. Stąd nie ma tu zastosowa-
nia zasada wynikająca z art. 152 k.p. o nie-
przerywalności korzystania z urlopu wypo-
czynkowego.

Łączny wymiar urlopu wykorzystanego 
przez pracownika na zasadach i w trybie 
określonych w art. 1672 k.p. nie może prze-
kroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, nieza-
leżnie od liczby pracodawców, z którymi pra-
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cownik pozostaje w danym roku w kolejnych 
stosunkach pracy.

Jeżeli pracownik był zatrudniony u kilku pra-
codawców w ciągu roku kalendarzowego, to za-
istnieje konieczność zaznaczenia w świadec-
twie pracy, czy korzystał u poprzedniego 
pracodawcy z urlopu na żądanie. Kolejny praco-
dawca powinien udzielić tyle dni urlopu na żą-
danie pracownika, aby w sumie w danym roku 
kalendarzowym wynosił on 4 dni – nie zaś pro-
porcjonalnie do okresu zatrudnienia u niego.

Z przepisu art. 1672 k.p. wynika, że możli-
wość skorzystania przez pracownika z urlopu 
na żądanie zależy od udzielenia go przez pra-
codawcę. Udzielenie urlopu stanowi jedno-
stronną czynność pracodawcy zwalniającą 
pracownika z obowiązku świadczenia pracy. 
Udzielenie urlopu zakłada więc zgodę praco-
dawcy na wykorzystanie urlopu we wskaza-
nym przez pracownika terminie. Powyższe 
oznacza, że pracownik nie może sam sobie 
skutecznie udzielić urlopu. Samo zawiadomie-
nie pracodawcy o zamiarze wykorzystania 
urlopu nie jest jeszcze podstawą do zwolnienia 
pracownika z obowiązku wykonywania pracy.

CO NA TO SĄD
Rozpoczęcie korzystania z urlopu przed decy-
zją pracodawcy o jego udzieleniu nie uspra-
wiedliwia nieobecności w pracy, wobec cze-
go może być kwalifikowane jako naruszenie 
obowiązków pracowniczych, w szczególności 
ujętego w art. 100 § 2 pkt 1 k.p. obowiązku 
przestrzegania czasu pracy ustalonego w za-
kładzie pracy.
Wyrok SN z 16 września 2008 r., sygn. akt 
II PK 26/08, OSNP 2010/3–4/36

Pracownik nie może zatem korzystać z urlo-
pu na żądanie, dopóki dopóty pracodawca nie 
wyrazi na to zgody. Z drugiej jednak strony 
obowiązek pracodawcy udzielenia urlopu na 
żądanie nie ma charakteru bezwzględnego. 
Jak zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w przyto-
czonym wcześniej wyroku, pracodawca może 
odmówić uwzględnienia żądania pracownika 
z uwagi na szczególne okoliczności, które po-
wodują, że jego zasługujący na ochronę wyjąt-
kowy interes wymaga obecności pracownika 
w pracy. Zdarzają się bowiem sytuacje, które 
zarówno w ocenie Sądu Najwyższego, jak 
i przedstawicieli doktryny usprawiedliwiają 
pracodawcę odmawiającego pracownikowi 
urlopu na żądanie.

Pierwszą z nich jest przypadek, kiedy po 
stronie pracodawcy zachodzi ważna przyczy-
na wymagająca obecności pracownika w pra-

cy. Skoro pracodawca może odwołać pracow-
nika z urlopu wypoczynkowego z powodu 
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności 
(art. 167 § 1 k.p.), powinien on mieć również 
możliwość odmówienia urlopu na żądanie, 
gdy zaistnieją szczególne warunki wymagają-
ce obecności pracownika.

Pracodawca może również odmówić urlopu 
na żądanie pracownikowi, gdy ten – żądając dni 
wolnych – nadużywa prawa. Stanie się tak, gdy 
np. pracownik żąda urlopu w terminie, w któ-
rym chciał skorzystać z urlopu wypoczynkowe-
go i spotkał się z odmową pracodawcy. Podob-
nie też dojdzie do nadużycia prawa, gdy 
wszyscy pracownicy będą chcieli skorzystać 
z urlopu na żądanie w tym samym dniu, używa-
jąc prawa do urlopu na żądanie jako instrumen-
tu zastępującego strajk. Podnosi się również, że 
pracodawca może sprzeciwić się skorzystaniu 
przez pracownika z urlopu na żądanie, gdy za-
grożone jest jego dobro lub mienie, a nieobec-
ność pracownika mogłaby spowodować szkodę 
materialną w zakładzie pracy.

Należy jednak podkreślić, że wskazane po-
wyżej sytuacje powinny mieć absolutnie wy-
jątkowy charakter. Zasadą jest, że pracodaw-
ca musi udzielić urlopu na żądanie, choćby 
nawet wiązało się to dla niego z trudnościami 
czy komplikacjami w organizacji pracy.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą 
Sądu Najwyższego wniosek o udzielenie urlo-
pu na żądanie powinien być zgłoszony naj-
później w dniu rozpoczęcia urlopu, do chwili 
przewidywanego rozpoczęcia pracy przez 
pracownika według obowiązującego go roz-
kładu czasu pracy (por. wyroki SN z 7 lutego 
2008 r., sygn. akt II PK 162/07, OSNP 2009/ 
/7–8/98 oraz z 15 listopada 2006 r., sygn. akt 
I PK 128/06, OSNP 2007/23–24/346). Wynika 
to m.in. z konieczności zapewnienia prawidło-
wego procesu organizacji pracy. Zło żenie wnio-
sku urlopowego w okresie późniejszym nie obli-
guje pracodawcy do udzielenia urlopu, a co za 
tym idzie, nieobecność pracownika w pracy 
może mieć charakter nieusprawiedliwiony.

Pracownik może zgłosić żądanie udzielenia 
tego urlopu w jakiejkolwiek formie (np. przez 
telefon), ponieważ przepis nie precyzuje, co 
należy rozumieć przez „najpóźniej w dniu roz-
poczęcia urlopu”. Sąd Najwyższy uznał w wy-
roku z 15 listopada 2006 r. (sygn. akt I PK 
128/06, OSNP 2007/23–24/346), że wniosek 
o udzielenie urlopu na żądanie (art. 1672 k.p.) 
powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu roz-
poczęcia urlopu, jednak do chwili przewidy-
wanego rozpoczęcia pracy przez pracownika 
według obowiązującego go rozkładu czasu 
pracy, przy czym regulamin pracy albo przyję-
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ta u pracodawcy praktyka zakładowa 
(zwyczaj) mogą przewidywać późniejsze 
zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu 
na żądanie.

Sąd Najwyższy rozstrzygnął także kwe-
stię braku odpowiedzi pracodawcy na 
zgłoszony przez pracownika zamiar wy-
korzystania urlopu na żądanie, przyjmu-
jąc, że nieobecność w pracy po zgłoszeniu 
przez pracownika żądania udzielenia 
urlopu w trybie art. 1672 k.p., na które 
pracodawca nie udzielił odpowiedzi, nie 
uzasadnia rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 
§ 1 pkt 1 (wyrok SN z 26 stycznia 2005 r., 
sygn. akt II PK 197/04, niepublikowany).

Plan urlopów

Urlopy wypoczynkowe powinny być 
udzielane zgodnie z planem urlopów. 
Plan urlopów powinien być sporządzony 
zawsze przed rozpoczęciem okresu, któ-
ry ten plan obejmuje.

W pewnych sytuacjach pracodawca 
może jednak nie sporządzać planu urlo-
pów. Dzieje się tak, gdy:
■ u danego pracodawcy nie działa zakła-

dowa organizacja związkowa,
■ zakładowa organizacja związkowa 

wyrazi zgodę na odstąpienie przez 
pracodawcę od obowiązku sporządza-
nia planu urlopów.
Po sporządzeniu planu urlopów praco-

dawca jest zobowiązany podać go do 
wiadomości pracowników w sposób 
przyjęty w jego firmie. Może to zrobić 
np. przez wywieszenie planu urlopów na 
tablicy ogłoszeń czy rozesłanie pocztą 
elektroniczną. Plan urlopów jest wiążący 
dla pracowników i pracodawcy od mo-
mentu ogłoszenia planu w sposób przyję-
ty u danego pracodawcy.

Procedurę sporządzania planu urlo-
pów najlepiej opisać w regulaminie pra-
cy, uwzględniając terminy przedkładania 
wniosków urlopowych oraz sposób poda-
wania do wiadomości pracowników 
ustalonego planu.

Sporządzanie 
planu urlopów

Plany urlopów są sporządzane w celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjono-
wania zakładu pracy przez cały rok.

Plan urlopów nie może uwzględniać 
terminu wykorzystania urlopu na żąda-
nie, gdyż z zasady o terminie tego urlo-
pu decyduje jednostronnie pracownik.

W planie urlopów należy natomiast 
uwzględnić 2-tygodniowy wypoczynek, 
czyli taką część urlopu, która obejmuje 
co najmniej 14 nieprzerwanych dni ka-
lendarzowych wypoczynku. Sporządze-
nie planu urlopów powinno zostać po-
przedzone zebraniem od pracowników 
wniosków urlopowych lub deklaracji co 
do terminu wykorzystania urlopu wy-
poczynkowego.

Pracodawca może więc przygotować 
na przykład półroczne czy kwartalne 
plany urlopowe. Pracodawca może rów-
nież przygotowywać plany urlopowe 
oddzielnie dla poszczególnych części 
swojego przedsiębiorstwa (np. działów, 
oddziałów regionalnych).

Plan urlopów powinien być spo-
rządzony zawsze przed rozpoczęciem 
okresu, który ten plan obejmuje. 
W przypadku planów urlopowych obej-
mujących cały rok kalendarzowy plan 
powinien być ustalony najpóźniej do 
31 grudnia poprzedniego roku. Biorąc 
pod uwagę to, że pracodawca powinien 
uwzględniać sugestie pracowników co 
do terminów urlopów, dobrym rozwią-
zaniem jest zwrócenie się do pracow-
ników w tej sprawie odpowiednio 
wcześniej.

W pewnych sytuacjach może okazać 
się, że plan urlopów nie został ostatecz-
nie ustalony, mimo że rozpoczął się już 
okres, którego ten plan ma dotyczyć. 
W tej sytuacji pracodawca nie może od-
mówić pracownikowi udzielenia urlopu 
na początku nowego okresu urlopowe-
go, powołując się wyłącznie na to, że 
plan nie został jeszcze przygotowany.

Urlopy udzielane 
niezależnie od planu 
urlopowego

Niezależnie od planu urlopów praco-
dawca jest zawsze zobowiązany uwzględ-
nić wnioski urlopowe następujących 
grup pracowników (pracodawca jest 
związany wnioskiem pracownika zarów-
no co do wymiaru, jak i terminu urlopu):
■ pracownic występujących o udzielenie 

urlopu wypoczynkowego bezpośred-
nio po urlopie macierzyńskim,

Książka
„Samochód po zmianach 

od 1 kwietnia 2014 r.”
(ponad 650 stron)

Program do ewidencji
przebiegu pojazdu

oraz płyta CD
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ekspertów

w Teleporadni
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■ pracowników (ojców wychowujących dziec-
ko), którzy korzystają z urlopu macierzyń-
skiego,

■ młodocianych uczęszczających do szkół, 
którzy występują z wnioskiem o udzielenie 
urlopu podczas ferii szkolnych.
Pracodawca z kolei, niezależnie od planu 

urlopów, może skłonić pracownika do wyko-
rzystania urlopu wypoczynkowego w termi-
nie przez niego wskazanym:
■ w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

(dotyczy to zarówno urlopu bieżącego, jak 
i zaległego),

■ w przypadku gdy pracownik odmawia wyko-
rzystania zaległego urlopu wypoczynkowego 
w terminie do 30 września następnego roku.

Zmiana planu urlopów

Z uwagi na trudne lub czasami niemożliwe 
do zaplanowania zapotrzebowanie na pracę 
u danego pracodawcy bardzo ścisłe przestrze-
ganie planu urlopów może być niemożliwe.

Konieczne może się okazać korygowanie 
już sporządzonego planu urlopów. Zmiana 
terminu urlopu może nastąpić:
■ na wniosek pracownika umotywowany 

ważnymi przyczynami,
■ z uwagi na szczególne potrzeby pracodawcy, 

tj. jeżeli nieobecność pracownika spowodo-
wałaby poważne zakłócenia w toku pracy.
Zmiany w planie urlopów powinny być po-

dane do wiadomości wszystkich pracowni-
ków w ten sam sposób, w jaki poinformowa-
no pracowników o ustaleniu planu urlopów.

Jeżeli pracodawca nie ustala planu urlopów, 
mimo że jest do tego zobowiązany, to naraża 
się na to, że związki zawodowe mogą wystąpić 
przeciwko niemu na drogę sporu zbiorowego 
z żądaniem ustalenia planu urlopów.

CO NA TO SĄD
Nieprzestrzeganie terminu urlopu określo-
nego w planie urlopów może zostać uznane 
za naruszenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych i być przyczyną rozwiązania 
umowy o pracę.
Wyrok SN z 19 maja 1997 r., sygn. akt 
I PKN 172/97, OSNP 1998/8/22

Urlop zaległy 
w planie urlopów

Pracodawca ma prawo w pierwszej kolejno-
ści zaliczyć spełnione świadczenie urlopowe 
na poczet urlopu wypoczynkowego najwcześ-

niej wymagalnego zgodnie z regułą zapisaną 
w art. 451 k.c. (stosowanego odpowiednio na 
gruncie prawa pracy na podstawie odesłania 
zawartego w art. 300 k.p.). Jeśli w kilku po-
przednich latach pracownik nie wykorzystał 
w całości urlopu wypoczynkowego, pracodaw-
ca powinien zakwalifikować najbliższy urlop 
na poczet najdawniej wymagalnego urlopu.

PRZYKŁAD

Z powodu wielu obowiązków członek za-
rządu zatrudniony w spółce na podsta-
wie umowy o pracę dotychczas nie wy-
korzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego 
za 2013 r. W 2014 r. także nie był jeszcze 
na urlopie i do wykorzystania ma pełne 
26 dni urlopu. W planie urlopów na 
2014 r. przede wszystkim należało ująć 
zaległy urlop za 2013 r. jako najdawniej 
wymagalny, a  następnie  za 2014 r.

Ujęcie w planie urlopów niewykorzystanego 
w poprzednim roku urlopu jest dokonywane 
na zasadach dotyczących planowania urlopów 
bieżących. Należy jednak zastrzec, że praco-
dawca może zobowiązać pracownika do wyko-
rzystania zaległego urlopu do 30 września. 
Zgoda pracownika na wykorzystanie zaległe-
go urlopu w tym terminie nie jest wymagana, 
gdyż art. 168 k.p. wyznacza bezwzględny obo-
wiązek pracodawcy ob warowany dodatkowo 
sankcją wynikającą z art. 282 § 1 k.p. W razie 
sprzeciwu pracownika niewykluczone jest za-
stosowanie wobec niego kar porządkowych 
z tytułu nieprzestrzegania ustalonej organiza-
cji i porządku w procesie pracy przewidzia-
nych w art. 108 § 1 k.p.

Rozpoczęcie urlopu 
w terminie określonym 
w planie urlopów

Wśród specjalistów prawa pracy istnieją 
rozbieżności co do tego, czy fakt ustalenia 
planu urlopów zwalnia pracownika z obo-
wiązku składania każdorazowo odrębnego 
wniosku urlopowego o udzielenie urlopu 
zgodnie z planem. Są w tej sprawie również 
rozbieżne orzeczenia Sądu Najwyż szego.

CO NA TO SĄD
Prawidłowo sporządzony plan urlopów stanowi 
wystarczającą podstawę do tego, aby pracow-
nik w dniu uwzględnionym w planie urlopów nie 

korekta 
planu urlopów

zaległy
urlop
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stawił się do pracy. Oddzielne zawiadomienie 
pracownika o terminie urlopu wypoczynkowego 
nie jest w takim wypadku konieczne.
Uchwała SN z 6 marca 1980 r., sygn. akt V 
PZP 7/79, OSNC 1980/7–8/32

Istnienie u pracodawcy planu urlopów nie daje 
pracownikowi uprawnienia do rozpoczęcia 
urlopu w zaplanowanym terminie. Konieczne 
jest jeszcze oświadczenie przez zakład wo-
bec pracownika woli (wyrażenie zgody), by ten 
w konkretnym okresie (z reguły jest to okres 
przewidziany w planie) urlop wykorzystał.
Wyrok SN z 5 września 1979 r., sygn. akt 
I PRN 82/79, niepublikowany

Z powyższym wyrokiem koresponduje 
nowsze orzecznictwo.

CO NA TO SĄD
Pracownik, który złożył wniosek o udzielenie 
mu urlopu wypoczynkowego nieprzewidzia-
nego w planie urlopów, nie może go wykorzy-
stać bez wyraźnej akceptacji pracodawcy.
Wyrok SN z 15 marca 2001 r., sygn. akt 
I PKN 306/00, OSNP 2002/24/591

Z braku planu urlopów wypoczynkowych 
samo złożenie wniosku o udzielenie urlopu 
nie usprawiedliwia nieobecności pracownika.
Wyrok SN z 13 maja 1998 r., sygn. akt 
I PKN 99/98, OSNP 1999/10/331

Powyższe orzeczenia w połączeniu z przyto-
czoną uchwałą Sądu Najwyższego przemawiają 
za przyjęciem, że plan urlopów wiąże pracow-
nika i pracodawcę, a jego zmiana jest dopusz-
czalna tylko po uprzednich uzgodnieniach.

W praktyce w większości przypadków pra-
cownik, który chce skorzystać z urlopu wypo-
czynkowego zgodnie z planem urlopów, jest 
zobowiązany złożyć wniosek. W tej sytuacji 
pojawia się także rozbieżność poglądów odno-
śnie do charakteru takiego wniosku. Zwolen-
nicy pierwszego z ww. poglądów twierdzą, że 
wnioski urlopowe składane u pracodawców, 
u których funkcjonuje plan urlopów, mają wy-
łącznie charakter porządkowy. Z kolei zwolen-
nicy drugiego poglądu uważają, że urlop może 

zostać udzielony wyłącznie po złożeniu przez 
pracownika stosownego wniosku niezależnie 
od istnienia planu urlopów.

Nie można jednoznacznie rozstrzygnąć, 
który z prezentowanych poglądów jest prawi-
dłowy. Pracodawca, decydując się na stoso-
wanie jednego z możliwych rozwiązań, powi-
nien tę kwestię rozstrzygnąć jednoznacznie, 
np. w regulaminie pracy, tj. powinien wyraź-
nie zaznaczyć, czy po ustaleniu planu urlo-
pów pracownicy są zobowiązani składać od-
rębne wnioski urlopowe.

EWA ŁUKASIK 
specjalista z zakresu prawa pracy

ALDONA SALAMON 
specjalista z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 163 k.p.
§ 1. Urlopy powinny być udzielane 
zgodnie z planem urlopów. Plan urlo-
pów ustala pracodawca, biorąc pod 
uwagę wnioski pracowników i koniecz-
ność zapewnienia normalnego toku 
pracy. Planem urlopów nie obejmuje się 
części urlopu udzielanego pracowniko-
wi zgodnie z art. 1672.
§ 11. Pracodawca nie ustala planu urlo-
pów, jeżeli zakładowa organizacja 
związkowa wyraziła na to zgodę; doty-
czy to także pracodawcy, u którego nie 
działa zakładowa organizacja związko-
wa. W takich przypadkach pracodawca 
ustala termin urlopu po porozumieniu 
z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie dru-
gie i trzecie stosuje się odpowiednio.
§ 2. Plan urlopów podaje się do wiado-
mości pracowników w sposób przyjęty 
u danego pracodawcy.
§ 3. Na wniosek pracownicy udziela się 
jej urlopu bezpośrednio po urlopie ma-
cierzyńskim; dotyczy to także pracowni-
ka–ojca wychowującego dziecko, który 
korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Wynagrodzenie urlopowe
Za czas urlopu pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby 
w tym czasie pracował. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu 
ustalania wynagrodzenia za czas urlopu za-
wiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polity-
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ki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania urlopu wy-
poczynkowego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 
z późn. zm. – zwane dalej rozporządzeniem 
urlopowym).

Wynagrodzenie za czas 
urlopu wypoczynkowego

Przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop 
składniki wynagrodzenia określone w staw-
kach miesięcznych w stałych wysokościach, 
takie jak np. wynagrodzenie zasadnicze, do-
datek za staż pracy, dodatek funkcyjny, doda-
tek specjalny, dodatek za szczególne warunki 
pracy itp., uwzględnia się w wysokości należ-
nej pracownikowi w miesiącu wykorzysty-
wania urlopu, czyli w takich kwotach, jakie 
pracownik otrzymałby, gdyby w miesiącu 
wykorzystania urlopu pracował.

Oprócz elementów stałych za czas urlopu 
pracownik otrzymuje część wynagrodzenia 
za urlop wynikającą ze zmiennych elemen-
tów wynagrodzenia, takich jak np. premie 
czy należności za godziny nadliczbowe. 
W podstawie wymiaru tej części wyna-
grodzenia za urlop składniki zmienne 
uwzględnia się w łącznej wysokości wypła-
conej pracownikowi w okresie 3 miesięcy ka-
lendarzowych poprzedzających miesiąc roz-
poczęcia urlopu. Gdy wysokości tych 
składników znacznie się wahają, wówczas 
składniki te przy ustalaniu wynagrodzenia 
urlopowego mogą być uwzględnione w łącz-
nej wysokości wypłaconej pracownikowi 
w okresie dłuższym, ale nieprzekraczającym 
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzają-
cych miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeżeli 
przez cały okres przyjęty do ustalenia pod-
stawy wymiaru poprzedzający miesiąc wy-
korzystywania urlopu wypoczynkowego lub 
przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny 
miesiąc kalendarzowy lub pełne miesiące 
kalendarzowe pracownikowi nie przysłu-
giwały zmienne składniki wynagrodzenia, 
o których mowa w § 8 rozporządzenia urlo-
powego, to przy ustalaniu podstawy wymia-
ru uwzględnia się najbliższe miesiące, za 
które pracownikowi przysługiwały takie 
składniki wynagrodzenia. Przy ustalaniu 
podstawy wynagrodzenia urlopowego nie 
uwzględnia się natomiast:
■ jednorazowych lub nieperiodycznych wy-

płat za spełnienie określonego zadania 
bądź za określone osiągnięcie,

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

■ gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
■ wynagrodzenia za czas urlopu wypoczyn-

kowego, a także za czas innej usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy,

■ ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypo-
czynkowy,

■ dodatkowego wynagrodzenia radcy praw-
nego z tytułu zastępstwa sądowego,

■ wynagrodzenia za czas niezdolności do 
pracy wskutek choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną,

■ nagród z zakładowego funduszu nagród, 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
należności przysługujących z tytułu udzia-
łu w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

■ odpraw emerytalnych lub rentowych albo 
innych odpraw pieniężnych,

■ wynagrodzenia i odszkodowania przysłu-
gującego w razie rozwiązania stosunku 
pracy.
Bierze się zatem pod uwagę tylko składni-

ki o charakterze stałym i wypłacane perio-
dycznie.

CO NA TO SĄD
Należy wspomnieć, że premia wypłacana 
co pewien czas za okresy zróżnicowane co 
do ich długości jest świadczeniem perio-
dycznym, do którego nie ma zastosowania 
wyłączenie przewidziane w § 6 pkt 1 rozpo-
rządzenia 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).
Wyrok SN z 22 września 2000 r., sygn. akt 
I PKN 33/00, OSNP 2002/8/182)

Ponadto nie wlicza się składników, które 
nie istnieją w chwili wykorzystywania urlo-
pu. Za czas urlopu wypoczynkowego nale-
żą się tylko te składniki wynagrodzenia, 
któ re przysługiwałyby zatrudnionemu, 
gdyby w tym czasie pracował. Jeżeli więc 
w danej firmie zmieniły się zasady płacowe 
(np. zniesiono premie) podczas urlopu pra-
cownika, premia ta nie powiększy jego wy-
nagrodzenia za urlop. Nawet wtedy, gdy 
występowała ona w okresie przyjmowanym 
do podstawy wymiaru tego wynagrodze-
nia. Gdyby w tym czasie pracownik wyko-
nywał pracę (a nie był na urlopie), nie 
otrzymałby już premii. Wynagrodzenie za 
urlop oblicza się na podstawie składników 

wynagrodzenie 
zasadnicze

podstawa 
wynagrodzenia 

urlopowego
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wynagrodzenia związanych z tym sto-
sunkiem pracy, z tytułu którego pra-
cownik korzysta z urlopu. W razie za-
trudnienia u tego samego pracodawcy 
na 2 etatach wynagrodzenie to ustala 
się oddzielnie dla każdego z tych sto-
sunków pracy.

Wynagrodzenie za urlop składa się 
zatem ze stałych składników wynagro-
dzenia w wysokości należnej pracow-
nikowi w miesiącu wykorzystywania 
urlopu i z części zmiennej obliczonej 
ze zmiennych składników wynagro-
dzenia.

Elementy stałe (wynagrodzenie za-
sadnicze, dodatek za staż pracy, doda-
tek funkcyjny itp.) pracownik otrzymuje 
tak, jakby pracował. Nie ma więc ko-
nieczności przeprowadzania żadnych 
przeliczeń.

PRZYKŁAD

W czerwcu pracownik przebywał 
na 15-dniowym urlopie wypo-
czynkowym. Jego wynagrodzenie 
składa się z pensji zasadniczej 
w stałej wysokości 2600 zł, dodat-
ku stażowego 320 zł oraz funkcyj-
nego – 200 zł. Razem otrzymuje 
miesięcznie 3120 zł. Korzystanie 
z urlopu wypoczynkowego nie ma 
wpływu na wysokość wynagro-
dzenia należnego pracownikowi 
w tym miesiącu. Przy stałych 
składnikach wynagrodzenia nie 
trzeba dokonywać żadnych obli-
czeń, gdyż uwzględnia się wyna-
grodzenie należne zgodnie z umo-
wą o pracę. A zatem za czerwiec 
pracownik otrzyma wynagrodze-
nie w wysokości 3120 zł. A więc 
tyle, ile dostałby, gdyby cały mie-
siąc przepracował.

W razie zmian w składnikach wyna-
grodzenia przysługujących za okresy nie 
dłuższe niż miesiąc lub w razie zmiany 
ich wysokości w okresie branym do pod-
stawy wymiaru (czyli podczas trzech 
lub dwunastu miesięcy), wprowadzo-
nych przed rozpoczęciem urlopu lub 
w miesiącu jego rozpoczęcia, podstawę 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego 
ustala się ponownie z uwzględnieniem 
tych zmian.

PRZYKŁAD

Pracownik był wynagradzany we-
dług stawki godzinowej – 15 zł. Od 
18 do 29 lipca przebywał na urlopie 
wypoczynkowym. W celu ustalenia 
podstawy wymiaru jego wynagro-
dzenia urlopowego należy wziąć 
pod uwagę wynagrodzenie wypła-
cone w czerwcu, maju i kwietniu. 
Od 1 czerwca pracodawca podwyż-
szył mu stawkę godzinową do 17 zł. 
W związku z tym należy dokonać 
przeliczenia wynagrodzenia za maj 
i kwiecień według nowej stawki, 
tak jakby przysługiwała ona pra-
cownikowi przez cały okres, z któ-
rego ustala się podstawę wymiaru.

Jeżeli przez cały okres przyjęty do 
ustalenia podstawy wymiaru, poprze-
dzający miesiąc wykorzystywania urlopu 
wypoczynkowego, lub przez okres krót-
szy, lecz obejmujący pełny miesiąc (mie-
siące) kalendarzowy, pracownikowi nie 
przysługiwało wynagrodzenie za okresy 
nie dłuższe niż miesiąc, przy ustalaniu 
podstawy wymiaru uwzględnia się naj-
bliższe miesiące, za które pracownikowi 
należało się takie wynagrodzenie. Doty-
czy to np. takich sytuacji jak nieobecność 
z powodu choroby, przebywanie na urlo-
pie bezpłatnym czy nieświadczenie pracy 
z powodu przestoju.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje wynagrodze-
nie w wysokości 15 zł na godzinę. 
W lipcu wykorzystywał urlop wy-
poczynkowy. Do wyliczenia podsta-
wy wymiaru wynagrodzenia urlo-
powego powinno się wziąć pod 
uwagę wynagrodzenie wypłacone 
mu w czerwcu, maju i kwietniu. 
Jednak od 17 maja do 30 czerwca 
pracownik przebywał na zwolnie-
niu lekarskim. W związku z tym 
podstawę wymiaru należy obliczyć 
z wynagrodzenia wypłaconego mu 
w maju, kwietniu i marcu. Wyna-
grodzenie za czerwiec należy pomi-
nąć, gdyż przez cały miesiąc pra-
cownik był chory.

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

INFORMACJE
I ZAMÓWIENIA

tel. 801 626 666
e-mail: bok@infor.pl
www.sklep.infor.pl

SAMOCHÓD
PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

stałe składniki 
wynagrodzenia
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Jeżeli przed rozpoczęciem urlopu wypo-
czynkowego osoba pracowała w danej firmie 
krócej niż 3 lub 12 miesięcy, zmienne składniki 
za okresy nie dłuższe niż miesiąc uwzględnia 
się w podstawie wymiaru w wysokości wypła-
conej za okres faktycznie przepracowany.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony od 1 czerwca 
br. Otrzymuje wynagrodzenie godzino-
we. W sierpniu chce wziąć urlop wypo-
czynkowy. Ponieważ okres przyjmowany 
do obliczenia podstawy wymiaru wyna-
grodzenia urlopowego jest krótszy niż 
3 miesiące, podstawę wymiaru należy 
obliczyć z wynagrodzenia wypłaconego 
w okresie faktycznie przepracowanym, 
czyli w czerwcu i lipcu.

Mając ustaloną podstawę wymiaru wy-
nagrodzenia urlopowego, oblicza się wyna-
grodzenie za czas jego trwania. W tym celu 
dokonuje się następujących operacji:
■ podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę 

dni, w których pracownik wykonywał pra-
cę w ciągu 3 lub 12 miesięcy branych pod 
uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru; 
w ten sposób otrzymuje się wynagrodze-
nie za dzień pracy; dotyczy to zmiennych 
składników za okresy nie dłuższe niż mie-
siąc, wypłaconych w ciągu 3 lub 12 mie-
sięcy kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc wykorzystywania urlopu;

■ uzyskany wynik mnoży się przez liczbę dni 
pracy, jakie dana osoba przepracowałaby 
podczas urlopu wypoczynkowego w nor-
malnym czasie pracy, zgodnie z obowiązu-
jącym ją rozkładem czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik zarabia 15 zł za godzinę pra-
cy. Załóżmy, że w sierpniu wykorzystał 
10 dni urlopu wypoczynkowego. Pod-
stawę wymiaru jego wynagrodzenia 
urlopowego stanowi wynagrodzenie 
z lipca (2450 zł), czerwca (2400 zł) 
i maja (2500 zł). W celu obliczenia wy-
nagrodzenia urlopowego należy wyna-
grodzenie uzyskane w ciągu 3 miesięcy 
(7350 zł) podzielić przez liczbę dni pra-
cy z 3 miesięcy, czyli przez 63 dni:
7350 zł : 63 dni = 116,66 zł.

Otrzymana kwota to wynagrodzenie za 
dzień urlopu. Trzeba ją pomnożyć przez 
liczbę dni, jakie przypadałyby temu pra-
cownikowi do przepracowania podczas 
urlopu wypoczynkowego:
116,66 zł × 10 dni urlopu = 1166,66 zł.
Poza omówionymi składnikami wyna-
grodzenia (w stałej wysokości lub 
zmiennych za okresy nie dłuższe niż 
miesiąc) pracownik może otrzymywać 
również składniki przysługujące za 
okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie 
kwartalne). Tych nie uwzględnia się 
przy obliczaniu wynagrodzenia urlopo-
wego. Składniki te wypłaca się w przy-
jętych terminach ich wypłaty, przy 
czym okres urlopu traktuje się na rów-
ni z czasem wykonywania pracy (§ 12 
ust. 1 rozporządzenia urlopowego). 
Okoliczność, że pracownik wykorzy-
stuje urlop w okresie, za który przysłu-
guje np. premia kwartalna, nie może 
zatem stanowić przesłanki do zmniej-
szenia wysokości tego świadczenia.

Ekwiwalent pieniężny 
za niewykorzystany urlop

W przypadku niewykorzystania przysługu-
jącego urlopu w całości lub w części z powo-
du rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku 
pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent 
pieniężny.

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest 
wyjątkiem od prawa pracownika do 
wykorzy stania urlopu w naturze. Zwolnie-
nie się pracodawcy od obowiązku udziele-
nia urlopu w naturze przez zapłatę w to 
miejsce ekwiwalentu pieniężnego w innych 
sytuacjach niż przewidziane prawem jest 
niedopuszczalne.

Wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy jest obecnie ograniczone wyłącznie 
do przypadków ustania zatrudnienia, a więc 
do przypadków rozwiązania lub wygaśnięcia 
stosunku pracy. A zatem cza  sowa nieobec-
ność pracownika w pracy w związku z odby-
waniem czynnej służby wojskowej lub jej 
form zastępczych nie upoważnia już praco-
dawcy do wypłacenia pracownikowi ekwiwa-
lentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 
niewykorzystany do dnia powołania pracow-
nika do odbycia takiej służby.

zmienne 
składniki 

wynagrodzenia

niewykorzystany 
urlop
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Prawo do ekwiwalentu pieniężnego po-
wstaje w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia 
stosunku pracy i jest ono niezależne zarówno 
od trybu rozwiązania stosunku pracy, jak i od 
przyczyn jego wygaśnięcia.

Pracownik nie może zrzec się ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop, mimo że przepisy 
nie zakazują tego wyraźnie. Jest on suroga-
tem urlopu wypoczynkowego. Podstawową 
przesłanką nabycia prawa do ekwiwalentu 
jest istnienie prawa do urlopu pracownika, 
a więc roszczenie o ekwiwalent nie może być 
odmiennie traktowane.

CO NA TO SĄD
Ekwiwalent pieniężny przysługujący pracow-
nikowi za niewykorzystany urlop wypoczynko-
wy podlega ochronie w takim samym zakresie 
jak wynagrodzenie za pracę.
Wyrok SN z 11 czerwca 1980 r., sygn. akt 
OSNCP 1980/12/248)

Prawo do urlopu w naturze nie ulega prze-
kształceniu w prawo do ekwiwalentu, jeżeli 
pracownik przechodzi do nowego pracodaw-
cy na warunkach określonych w art. 231 k.p. 
lub w innych przepisach przewidujących 
przejście do nowego pracodawcy z mocy 
prawa.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia 
ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy 
strony postanowią o wykorzystaniu urlopu 
w czasie pozostawania pracownika w stosun-
ku pracy na podstawie kolejnej umowy o pra-
cę zawartej z tym samym pracodawcą bezpo-
średnio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pracodaw-
cą. Przepis ten nie daje pracodawcy prawa do 
samodzielnego decydowania w kwestii wy-
płacania lub niewypłacania pracownikowi 
ekwiwalentu pieniężnego. Wymaga to poro-
zumienia się z pracownikiem, czy on chce, 
aby w sytuacji rozwiązania lub wygaśnięcia 
jednej umowy o pracę i bezpośredniego na-
wiązania kolejnej umowy mógł skorzystać 
z urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania 
tego kolejnego stosunku pracy zamiast otrzy-
mania ekwiwalentu pieniężnego. Przepis nie 
wymaga dla tego porozumienia żadnej szcze-
gólnej formy, np. pisemnej, jakkolwiek jest 
ona wskazana do ewentualnych celów dowo-
dowych.

Korzyścią tej regulacji jest to, że – w razie 
porozumienia w powyższej kwestii – praco-
dawca nie musi ponosić kosztów związanych 
z wypłaceniem ekwiwalentu za urlop z po-
przedniego stosunku pracy, pracownik zaś 

zachowa możliwość wykorzystania prawa do 
urlopu w naturze. Jest to wyjątkowo istotne 
także ze względu na cel urlopu, jakim jest rze-
czywisty wypoczynek pracownika. Oczywi-
ście, pracodawca nie może zastosować prze-
pisu art. 171 § 3 k.p., jeśli kolejne zatrudnienie 
tego samego pracownika nastąpi po pewnym 
czasie.

Obliczanie ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop

Zasady ustalania wysokości ekwiwalentu 
za urlop są takie same jak w przypadku wyna-
grodzenia urlopowego, z koniecznymi zmia-
nami określonymi szczegółowo w przepisach 
rozporządzenia urlopowego.

Przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
istotne znaczenie mają 2 elementy:
■ obliczenie przeciętnego miesięcznego wy-

nagrodzenia stanowiącego podstawę do 
obliczenia ekwiwalentu,

■ określenie współczynnika służącego do 
obliczania ekwiwalentu za jeden dzień 
urlopu.

■ ZAPAMIĘTAJ
W 2014 r. współczynnik urlopowy wynosi 
20,83.

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 171 k.p.
§ 1. W przypadku niewykorzystania 
przysługującego urlopu w całości lub 
w części z powodu rozwiązania lub wy-
gaśnięcia stosunku pracy pracownikowi 
przysługuje ekwiwalent pieniężny.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Pracodawca nie ma obowiązku wy-
płacenia ekwiwalentu pieniężnego, 
o którym mowa w § 1, w przypadku 
gdy strony postanowią o wykorzysta-
niu urlopu w czasie pozostawania pra-
cownika w stosunku pracy na podsta-
wie kolejnej umowy o pracę zawartej 
z tym samym pracodawcą bezpośred-
nio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu 
poprzedniej umowy o pracę z tym pra-
codawcą.

Opracował ADAM MALINOWSKI

przejście 
z art. 231 k.p.

współczynnik 
urlopowy
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Wszystko o urlopie 
wypoczynkowym
Czy zwolnienie lekarskie, urlop macierzyński i urlop 
rodzicielski obniżają wymiar urlopu wypoczynkowego

PYTANIE
Umowa o pracę z pracownicą 
przebywającą na urlopie rodzi-
cielskim została rozwiązana 
6 maja 2014 r. z powodu upływu 
okresu, na jaki została zawarta. 
W 2013 r. pracownica przebywała 
na zwolnieniu lekarskim w okre-
sach: od 21 do 25 stycznia, od 
4 do 15 marca oraz od 18 do 
20 września. 21 września 2013 r. 
zatrudniona urodziła dziecko, 
w związku z czym od tego dnia 
przebywała na urlopie macierzyń-
skim. Od 8 lutego 2014 r. przez 
6 tygodni korzystała z dodatko-
wego urlopu macierzyńskiego, 
a następnie była na urlopie rodzi-
cielskim. Czy korzystanie przez 
nią ze zwolnień lekarskich, a na-
stępnie z podstawowego i dodat-
kowego urlopu macierzyńskiego 
oraz z urlopu rodzicielskiego 
wpłynęło na wymiar urlopu wypo-
czynkowego przysługującego jej 
za lata 2013–2014?

ODPOWIEDŹ
Nie. Okresy przebywania przez 

pracownicę na zwolnieniu lekar-
skim, a następnie korzystania przez 
nią z urlopu macierzyńskiego i ro-
dzicielskiego nie obniżyły wymiaru 
przysługującego jej urlopu wypo-
czynkowego. Rozwiązanie w maju 
br. umowy o pracę spowodowało 
jednak, że za 2014 r. należy się jej 
urlop proporcjonalny.

WYJAŚNIENIE
Pracownik nabywa prawo do ko-

lejnego urlopu wypoczynkowego 
1 stycznia każdego roku kalendarzo-
wego, jeżeli pozostaje wówczas 
w zatrudnieniu (art. 153 § 2 k.p.). 

Wymiar urlopu dla całego etatu wy-
nosi:
■ 20 dni – jeżeli pracownik jest za-

trudniony krócej niż 10 lat,
■ 26 dni – przy stażu wynoszącym co 

najmniej 10 lat.
Okresy nieobecności w pracy, powo-

dujące zmniejszenie wymiaru urlopu 
wypoczynkowego, zostały wymienio-
ne w art. 1552 k.p. Urlop w wymiarze 
proporcjonalnym do okresu pracy po-
zostałego do końca roku kalendarzo-
wego ustala się dla pracownika powra-
cającego do pracy u dotychczasowego 
pracodawcy w ciągu roku kalenda-
rzowego po trwającym co najmniej 
1 miesiąc okresie: urlopu bezpłatnego, 
urlopu wychowawczego, odbywania 
zasadniczej służby wojskowej lub jej 
form zastępczych, okresowej służby 
wojskowej, przeszkolenia wojskowego, 
ćwiczeń wojskowych, tymczasowego 
aresztowania, odbywania kary pozba-
wienia wolności, nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy.

Jeżeli pracownik nabył już prawo 
do urlopu wypoczynkowego w danym 
roku kalendarzowym (np. był zatrud-
niony 1 stycznia, a dopiero potem sko-
rzystał z urlopu bezpłatnego), to wy-
miar jego urlopu wypoczynkowego po 
powrocie do pracy po takiej nieobec-
ności w ciągu tego samego roku ka-
lendarzowego ulega proporcjonal-
nemu obniżeniu, chyba że przed 
rozpoczęciem nieobecności wykorzy-
stał urlop wypoczynkowy w przysłu-
gującym mu lub wyższym wymiarze. 
Od 1 października 2013 r. nie stosuje 
się proporcjonalnego obniżania wy-
miaru urlopu wypoczynkowego, gdy 
w danym roku kalendarzowym – po 
nabyciu przez pracownika prawa do 
urlopu wypoczynkowego – korzysta 
on z urlopu wychowawczego, a na-

stępnie w tym samym roku wraca do 
pracy. W takiej sytuacji przysługuje 
mu pełny wymiar urlopu.

Katalog nieobecności powodują-
cych zmniejszenie wymiaru urlopu 
wypoczynkowego jest zamknięty. 
Zmniejszenia jego wymiaru nie powo-
duje ani niezdolność do pracy z powo-
du choroby, potwierdzona zaświad-
czeniem lekarskim, ani korzystanie 
przez pracownika z podstawowego 
i dodatkowego urlopu macierzyńskie-
go czy urlopu rodzicielskiego. Osoba 
przebywająca 1 stycznia na zwolnie-
niu lekarskim, urlopie macierzyńskim 
lub rodzicielskim nabywa prawo do 
pełnego wymiaru urlopu wypoczyn-
kowego za ten rok kalendarzowy.

Kilka nieobecności wymienionych 
w art. 1552 k.p. podlega sumowaniu 
i powoduje obniżenie wymiaru urlopu 
wypoczynkowego, jeżeli trwały łącz-
nie co najmniej 30 dni.

Zmniejszenie wymiaru urlopu wy-
poczynkowego następuje w przypad-
ku, gdy w danym roku kalendarzo-
wym nastąpiło rozwiązanie umowy 
o pracę (art. 1551 k.p.). W takiej sytu-
acji pracownikowi za ten rok kalenda-
rzowy u dotychczasowego pracodaw-
cy przysługuje urlop w wymiarze 
proporcjonalnym do okresu przepra-
cowanego u tego pracodawcy w roku 
ustania stosunku pracy, chyba że 
przed ustaniem tego stosunku pod-
władny wykorzystał urlop w przysłu-
gującym mu lub w wyższym wymia-
rze. Przy ustalaniu urlopu w wymiarze 
proporcjonalnym przyjmuje się, że 
miesiąc pracy odpowiada 1/12 wy-
miaru urlopu przysługującego pra-
cownikowi (dla całego etatu 20 lub 
26 dni), a niepełny kalendarzowy 
miesiąc pracy zaokrągla się w górę do 
pełnego miesiąca (art. 1552a k.p.). 
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Niepełny dzień urlopu zaokrągla się 
w górę do pełnego dnia (art. 1553 

k.p.).

PRZYKŁAD

W przypadku opisanym w pyta-
niu stosunek pracy z zatrudnio-
ną uległ rozwiązaniu 6 maja br. 
Niepełny kalendarzowy miesiąc 
pracy trzeba jednak zaokrąglić 
w górę do pełnego miesiąca, 
w związku z czym przy wyli-
czaniu urlopu proporcjonalnego 
przyjmujemy, że pracownica 
przepracowała cały maj. Jeżeli 
była zatrudniona na cały etat 

i miała ogólny staż pracy niższy 
niż 10 lat, należy obliczyć 5/12 
z 20 dni, co daje wynik 8,33. Nie-
pełny dzień urlopu zaokrągla się 
w górę do pełnego dnia, co ozna-
cza, że za 2014 r. zatrudniona 
miała prawo do 9 dni urlopu wy-
poczynkowego. Przy ogólnym 
stażu pracy wynoszącym co naj-
mniej 10 lat należałoby ustalić 
5/12 z 26 dni, co dałoby po za-
okrągleniu 11 dni urlopu wypo-
czynkowego za 2014 r.

Rozwiązanie stosunku pracy spo-
wodowało, że pracownicy trzeba 
wypłacić ekwiwalent pieniężny za 

niewykorzystany przez nią urlop wy-
poczynkowy (art. 171 k.p.).

Anna Puszkarska
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 152–1553, art. 171 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.),

■ § 2 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 
1997 r. w sprawie szczegółowych za-
sad udzielania urlopu wypoczynko-
wego, ustalania i wypłacania wyna-
grodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Czy trzeba udzielić pracownicy urlopu wypoczynkowego, 
jeżeli bezpośrednio po urlopie macierzyńskim 
wystąpiła o dni opieki na dziecko

PYTANIE
Pracownica korzysta z urlopu macie-
rzyńskiego. Złożyła do nas wniosek, 
w którym wystąpiła o udzielenie bez-
pośrednio po urlopie macierzyńskim 
2 dni opieki na dziecko, a następnie 
zaległego i bieżącego urlopu wypo-
czynkowego. Czy musimy uwzględ-
nić wniosek pracownicy dotyczący 
terminu udzielenia urlopu wypo-
czynkowego?

ODPOWIEDŹ
Nie mają Państwo obowiązku 

udzielenia urlopu wypoczynkowego 
w terminie wskazanym przez pra-
cownicę. Jeżeli pracownica złożyła 
wniosek o udzielenie po zakończeniu 
urlopu macierzyńskiego w pierwszej 
kolejności 2 dni wolnych od pracy 
z tytułu opieki nad dzieckiem, a na-
stępnie wniosek o udzielenie urlopu 
wypoczynkowego, warunek „bezpo-
średniości” udzielania urlopu wypo-
czynkowego po urlopie macierzyń-
skim nie został spełniony.

WYJAŚNIENIE
Pracownica po zakończeniu urlopu 

macierzyńskiego może wrócić do pra-

cy, skorzystać z urlopu wychowawcze-
go bądź bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim wykorzystać cały przy-
sługujący jej urlop wypoczynkowy, 
zarówno zaległy, jak i bieżący. Urlop 
wypoczynkowy pracownicy, która uro-
dziła dziecko i przebywała na urlopie 
macierzyńskim, traktuje się w sposób 
wyjątkowy. Pracodawca w związku ze 
złożonym przez pracownicę wnio-
skiem o udzielenie urlopu wypoczyn-
kowego bezpośrednio po urlopie ma-
cierzyńskim nie może odmówić jego 
udzielenia (art. 163 § 3 k.p.).

Takie stanowisko potwierdził Sąd 
Najwyższy m.in. w wyroku z 20 sierp-
nia 2001 r. (sygn. akt I PKN 590/00, 
OSNP 2003/14/336), w którym 
stwierdził, że: (...) pracodawca nie jest 
związany wnioskiem pracownika za-
wierającym propozycję terminu udzie-
lenia mu urlopu wypoczynkowego. 
Jest jednak związany takim wnio-
skiem pochodzącym od pracownicy, 
która urodziła lub ma urodzić dziecko 
i chciałaby skorzystać z urlopu wypo-
czynkowego bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim (...).

Uprawnienie do skorzystania z urlo-
pu wypoczynkowego bezpośrednio po 

urlopie macierzyńskim przysługuje 
także ojcu dziecka, jeśli korzystał on 
z urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca ma obowiązek udzielić 
urlopu wypoczynkowego bezpośred-
nio po urlopie macierzyńskim na 
wniosek pracownicy lub pracownika-
-ojca dziecka, któremu przysługuje 
urlop macierzyński.

Pracodawca ma jednak obowiązek 
udzielenia urlopu wypoczynkowego 
w terminie wskazanym we wniosku 
pracownicy/pracownika wyłącznie 
w sytuacji, gdy termin rozpoczęcia 
tego urlopu przypada bezpośrednio 
po zakończeniu urlopu macierzyń-
skiego lub dodatkowego urlopu ma-
cierzyńskiego. Przyjmuje się, że waru-
nek ten jest spełniony, jeśli pierwszym 
dniem urlopu wypoczynkowego bę-
dzie pierwszy dzień przypadający po 
zakończeniu urlopu macierzyńskiego 
lub dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego, który jest dla pracownika 
dniem pracy wynikającym z obowią-
zującego go rozkładu czasu pracy.

W przedstawionej sytuacji pracow-
nica nie wystąpiła o udzielenie urlo-
pu wypoczynkowego bezpośrednio 
po urlopie macierzyńskim. Najpierw 
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bowiem wystąpiła o udzielenie dni 
wolnych z tytułu opieki nad dziec-
kiem. Dlatego nie mają Państwo obo-
wiązku udzielenia pracownicy urlo-
pu wypoczynkowego we wskazanym 
przez nią terminie. W opisanym 
przypadku występuje również od-
mienny pogląd, zgodnie z którym 
wykorzystanie dni wolnych z tytułu 
opieki nad dzieckiem bezpośrednio 
po urlopie macierzyńskim nie zwal-
nia pracodawcy z obowiązku udzie-
lenia urlopu wypoczynkowego po 

tych dniach wolnych, jeżeli z takim 
wnioskiem wystąpiła pracownica. 
Stanowisko to jest jednak kwestiono-
wane przez większość ekspertów, 
którzy uznają, że w takim przypadku 
nie jest spełniony warunek „bezpo-
średniości”, ponieważ pracownica 
występuje o urlop wypoczynkowy 
bezpośrednio po dniach opieki na 
dziecko, a nie po urlopie macierzyń-
skim. Zwolnienie od pracy z tytułu 
opieki nad dzieckiem jest innym ro-
dzajem usprawiedliwionej nieobec-

ności w pracy niż urlop macierzyń-
ski. Pracodawca musi natomiast 
udzielić urlopu wypoczynkowego 
wprost po urlopie macierzyńskim.

EWA ŁUKASIK
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 163 § 3, art. 188 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje 
pracownikowi, który po uzyskaniu zgody na wykorzystanie 
pełnego wymiaru urlopu złożył wypowiedzenie

PYTANIE
Pracownik złożył 15 kwietnia br. 
wniosek o udzielenie od 22 kwiet-
nia br. urlopu wypoczynkowego 
w pełnym wymiarze, jaki mu przy-
sługuje, tj. 20 dni. Wyraziliśmy na 
to zgodę. Następnie 19 kwietnia br.  
pracownik złożył wypowiedzenie 
umowy o pracę. Jego umowa o pra-
cę rozwiązała się z końcem maja. 
Po złożeniu przez pracownika wy-
powiedzenia, a przed rozpoczęciem 
korzystania przez niego z urlopu, 
skróciliśmy pracownikowi wymiar 
urlopu z 20 dni na 9 dni, które mu 
przysługują za 5 miesięcy pracy. 
Czy w takim przypadku postąpi-
liśmy prawidłowo? Pracownik nie 
zgodził się na skrócenie urlopu 
i złożył skargę do Państwowej In-
spekcji Pracy.

ODPOWIEDŹ
Państwo postąpili prawidłowo. 

Wypowiedzenie umowy o pracę po-
woduje zakończenie umowy o pra-
cę i na tej podstawie bieżący urlop 
wypoczynkowy, przysługujący pra-
cownikowi, powinien zostać zredu-
kowany z pełnego wymiaru do tzw. 
proporcjonalnego za przepracowa-
ne miesiące. W Państwa sytuacji, 
ponieważ pracownik nie rozpoczął 
korzystania z urlopu, dopuszczalne 
było jego zredukowanie z 20 dni do 
9 dni, tj. adekwatnie do liczby mie-

sięcy kalendarzowych (5 miesięcy) 
zatrudnienia pracownika w tym 
roku w Państwa zakładzie pracy.

WYJAŚNIENIE
Pracodawca ma obowiązek udzielić 

pracownikowi urlopu wypoczynkowe-
go w tym roku kalendarzowym, 
w którym pracownik uzyskał do nie-
go prawo (art. 161 k.p.). Do każdego 
kolejnego urlopu wypoczynkowego 
w pełnym wymiarze pracownik naby-
wa prawo od 1 stycznia danego roku. 
Jeżeli jednak znana jest data, do któ-
rej będzie trwało zatrudnienie pra-
cownika u pracodawcy w danym roku 
kalendarzowym (np. w przypad-
ku złożenia wypowiedzenia umowy 
o pracę, zawarcia porozumienia roz-
wiązującego stosunek pracy), całko-
wity urlop wypoczynkowy, do którego 
pracownik nabył prawo od 1 stycznia 
danego roku, ulega zmniejszeniu pro-
porcjonalnie do liczby miesięcy kalen-
darzowych, w których będzie istniał 
stosunek pracy w danym roku 
(art. 1551 § 1 k.p.). W takim przypad-
ku wymiar udzielonego pracowniko-
wi urlopu wypoczynkowego nie może 
przekraczać u dotychczasowego pra-
codawcy wymiaru urlopu proporcjo-
nalnego do okresu przepracowanego 
u tego pracodawcy w roku ustania 
stosunku pracy, chyba że przed usta-
niem tego stosunku pracownik wyko-
rzystał urlop wypoczynkowy w wyż-

szym wymiarze. Jeżeli zaś pracownik 
przed ustaniem stosunku pracy wyko-
rzystał urlop wypoczynkowy w wy-
miarze wyższym niż przysługujący 
mu proporcjonalnie do okresu zatrud-
nienia w danym roku kalendarzo-
wym, to u kolejnego pracodawcy na-
będzie w tym roku prawo do urlopu 
odpowiednio w niższym wymiarze.

Łączny urlop przysługujący pracow-
nikowi w danym roku kalendarzo-
wym u wszystkich pracodawców, 
u których był on w tym roku zatrud-
niony, nie może być niższy niż wyni-
kający z okresu przepracowanego 
u tych pracodawców.

Jeżeli zatem pracownik złożył wnio-
sek o udzielenie urlopu wypoczynko-
wego w pełnym przysługującym mu 
wymiarze, na co pracodawca wyraził 
zgodę, a następnie przed rozpoczę-
ciem jego wykorzystania zawarto 
z tym pracownikiem porozumienie 
o rozwiązaniu umowy o pracę (lub 
któraś ze stron stosunku pracy wypo-
wiedziała umowę o pracę), to urlop 
ten powinien być zredukowany do wy-
miaru, jaki przysługuje pracownikowi 
za przepracowane miesiące. Tym sa-
mym prawo do pełnego wymiaru urlo-
pu wypoczynkowego przysługującego 
pracownikowi automatycznie staje się 
prawem do proporcjonalnego urlopu 
wypoczynkowego odpowiadającego 
liczbie miesięcy kalendarzowych trwa-
nia stosunku pracy.
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PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w za- 
kładzie pracy w pełnym wymia-
rze krócej niż 10 lat. Od 1 stycz-
nia 2014 r. nabył prawo do 
20 dni urlopu wypoczynkowe-
go. W lutym 2014 r. wykorzystał 
13 dni urlopu wypoczynkowego, 
w maju br. zaś 7 dni urlopu. Na-
stępnie na koniec maja 2014 r. 
pracownik wypowiedział umo-
wę o pracę, która ulegnie roz-

wiązaniu z końcem czerwca 
2014 r. Pracownik ten jeszcze 
przed okresem wypowiedzenia 
wykorzystał 20 dni urlopu wy-
poczynkowego, tj. wykorzystał 
urlop w wymiarze wyższym niż 
przysługujący mu proporcjonal-
nie za 6 miesięcy pracy w wy-
miarze 10 dni (20 dni x 6/12). 
W okresie wypowiedzenia pra-
cownik nie może już skorzystać 
z urlopu wypoczynkowego. 
Z uwagi na to, że pracownik wy-

korzystał w tym roku cały należ-
ny urlop wypoczynkowy, nie na-
będzie już prawa do urlopu 
w 2014 r., jeżeli podejmie pracę 
u innego pracodawcy.

EMILIA BARTKOWIAK
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 152, 1551 i 161 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).

Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 
po dokonaniu zmiany systemu wynagradzania
PYTANIE
W połowie kwietnia br. dokonali-
śmy zmiany systemu wynagradzania 
pracowników zatrudnionych w dzia-
le sprzedaży ze stawki stałej na pro-
wizyjną. W jaki sposób należy usta-
lić wysokość wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy? Pracownicy 
są zatrudnieni w pełnym wymiarze 
czasu pracy.

ODPOWIEDŹ
Ustalając wynagrodzenie za urlop 

wypoczynkowy, powinni Państwo za-
stosować do obliczeń nową podsta-
wę wynagrodzenia urlopowego, któ-
rą po zmianie stanowią zmienne 
składniki wynagrodzenia, przysługu-
jące za okresy nie dłuższe niż jeden 
miesiąc (w tym przypadku wynagro-
dzenie prowizyjne), wypłacone pra-
cownikom za okres od dnia zmiany 
systemu wynagradzania.

WYJAŚNIENIE
Zmiana systemu wynagradzania, na 

przykad w składnikach wynagradzania, 
powoduje konieczność ustalenia pod-
stawy wymiaru wynagrodzenia urlopo-
wego z uwzględnieniem tych zmian 
(§ 10 rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych zasad udzielania urlopu wy-
poczynkowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop, da-
lej rozporządzenia urlopowego). Każdą 
zmianę składnika wynagrodzenia przyj-

mowanego do podstawy wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego należy 
uwzględnić od początku okresu oblicze-
niowego (3- lub maksymalnie 12-mie-
sięcznego), a nie od daty faktycznego 
wprowadzenia zmiany. Długość okresu 
obliczeniowego jest zależna od tego, 
czy składniki zmienne kształtują się 
w miarę równomiernie, czy też nie (§ 8 
rozporządzenia urlopowego). Dlatego 
przy nieznacznych wahaniach wysoko-
ści składnika wynagrodzenia należy 
uwzględniać wynagrodzenie z 3 miesię-
cy kalenda rzowych poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przy-
padku gdy różnice w wysokości skład-
ników wynagrodzenia były istotne 
– uwzględnia się wynagrodzenie z mak-
symalnie 12 miesięcy poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wymienione zasady nie powodują 
komplikacji w przypadkach, gdy zna-
na jest nowa wysokość wynagrodze-
nia, np. kwota wynagrodzenia stałego 
czy stawki godzinowej.

PRZYKŁAD

Pracownik w maju br. korzystał 
z kilku dni urlopu wypoczynko-
wego. Od 1 maja br. pracodawca 
zmienił pracownikowi system 
jego wynagradzania. Zmiana po-
legała na przejściu z wynagro-
dzenia zmiennego (akordowego)

na wynagrodzenie stałe. Od 
1 maja br. wynagrodzenie tego 
pracownika wynosi 2000 zł brut-
to. Pracodawca, ustalając wyna-
grodzenie za urlop tego pracow-
nika, powinien przy ustalaniu 
podstawy wynagrodzenia urlo-
powego uwzględnić wyłącznie 
kwotę stałego wynagrodzenia 
w wysokości 2000 zł. Oznacza to, 
że w przypadku braku innych 
nieobecności i sytuacji mających 
wpływ na wysokość wynagro-
dzenia pracownik powinien za 
cały miesiąc otrzymać wynagro-
dzenie w kwocie 2000 zł brutto.

Trudniej ustalić wysokość wynagro-
dzenia urlopowego, które jest zależ-
ne od efektów pracy pracownika, 
tj. w przypadku wynagrodzenia pro-
wizyjnego. Jeśli pracownik przed roz-
poczęciem urlopu wypoczynkowego 
otrzymywał wynagrodzenie prowizyj-
ne przez okres krótszy niż przyjęty do 
ustalenia podstawy wymiaru, to pod-
stawę wymiaru będzie stanowić wy-
nagrodzenie wypłacone mu za okres 
faktycznie przepracowany.

Wynagrodzenie urlopowe w takim 
przypadku powinno zostać obliczone 
w następujący sposób:
■ podstawę wymiaru należy podzie-

lić przez liczbę godzin, w czasie 
których pracownik wykonywał pra-



Nasze rady

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  21  (835)38 www.pgp.infor.pl

cę w okresie, z którego została usta-
lona ta podstawa, a następnie

■ tak ustalone wynagrodzenie za 
jedną godzinę pracy należy po-
mnożyć przez liczbę godzin, jakie 
pracownik przepracowałby w cza-
sie urlopu w ramach normalnego 
czasu pracy, zgodnie z obowiązu-
jącym go rozkładem czasu pracy, 
gdyby w tym czasie nie korzystał 
z urlopu (§ 9 ust. 1 rozporządzenia 
urlopowego).

PRZYKŁAD

Do 31 marca br. pracownik był 
wynagradzany w stałej stawce 
miesięcznej. Od 1 kwietnia br. 
otrzymuje wyłącznie prowizję 
od osiągniętej w danym miesią-
cu wysokości sprzedaży. Od 6 do 
10 maja 2014 r. pracownik był 
na urlopie wypoczynkowym 
(40 godz.). W kwietniu br. prze-
pracował 168 godzin, a przysłu-
gujące mu wynagrodzenie pro-
wizyjne wyniosło 1750 zł.
Na podstawie tych danych moż-
na ustalić kwotę wynagrodzenia 
za 1 godzinę: 
1750 zł : 168 godz. = 
= 10,42 zł/godz.
Obliczoną w ten sposób stawkę 
godzinową należy przyjąć do 
ustalenia wysokości wynagro-
dzenia urlopowego. W tym celu 
stawkę za 1 godzinę urlopu 
mnożymy przez liczbę godzin 
urlopu w maju:
10,42 zł/godz. × 80 godz. = 
= 833,60 zł.
W maju pracownik powinien 
otrzymać wynagrodzenie urlo-
powe w kwocie 833,60 zł.

Gdyby pracownik rozpoczął swój 
urlop w tym samym miesiącu, w któ-
rym Państwo dokonali zmiany systemu 
wynagradzania, to należy uwzględnić 
wartość wynagrodzenia prowizyjnego 
tylko z tego miesiąca. Następnie trzeba 
ustalić wartość stawki godzinowej, 
dzieląc wartość składnika zmiennego 
(prowizji) przez liczbę godzin faktycz-
nie przepracowanych w danym miesią-
cu. Obliczona w ten sposób stawka go-
dzinowa będzie stanowić podstawę 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Zdarza się też – tak jak w sytuacji 
przedstawionej przez Państwa – że 
zmiana systemu wynagradzania nie 
jest wprowadzana z pierwszym dniem 
miesiąca, lecz w jego trakcie. W takim 
przypadku niezbędne będzie ustalenie 
podstawy wynagrodzenia urlopowego 
od dnia wprowadzenia nowych zasad.

PRZYKŁAD

Od 15 maja br. pracownik za-
miast wynagrodzenia stałego 
otrzymuje prowizję od osiągnię-
tej w danym miesiącu wysokości 
sprzedaży. W terminie od 20 do 
22 maja br. był na urlopie wypo-
czynkowym.
Ponieważ zmiana systemu wyna-
gradzania nastąpiła w połowie 
miesiąca – prawidłowym rozwią-
zaniem będzie przyjęcie do pod-
stawy wynagrodzenia urlopo-
wego prowizji, która w maju 
wyniosła 1300 zł, a także liczby 
godzin, w czasie których pracow-
nik wykonywał pracę w okresie, 
z którego została ustalona pod-
stawa wynagrodzenia urlopowe-
go. Od 15 maja br. pracownik 
przepracował 24 godziny.

Na podstawie tych danych moż-
na ustalić kwotę wynagrodzenia 
za 1 godzinę:
1300 zł : 24 godz. = 
= 54,17 zł/godz.
Obliczoną w ten sposób stawkę 
godzinową należy przyjąć do 
ustalenia wysokości wynagro-
dzenia urlopowego.
W tym celu stawkę za 1 godzinę 
urlopu mnożymy przez liczbę 
godzin urlopu:
54,17 zł/godz. × 24 godz. = 
= 1300,08 zł.
Pracownik powinien w maju 
otrzymać wynagrodzenie urlo-
powe w kwocie 1300,08 zł.

Stosując przedstawiony sposób 
obliczania, otrzymają Państwo wy-
nagrodzenie urlopowe, uwzględnia-
jące zmieniony już system wyna-
gradzania, zgodnie z zasadą, że 
pracownikowi przysługuje takie 
samo wynagrodzenie, jakie by otrzy-
mał, gdyby w tym czasie świadczył 
pracę.

DOROTA KRIGER
specjalista w zakresie wynagrodzeń

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. 
nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

■ § 8–10 rozporządzenia Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 
1997 r. w sprawie szczegółowych za-
sad udzielania urlopu wypoczynko-
wego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
(Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Czy pracownicę po urlopie macierzyńskim poprzedzonym 
chorobą trzeba skierować na badania lekarskie 
przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego

PYTANIE
Nasza pracownica 2 miesiące przed 
urlopem macierzyńskim przebywa-

ła na zwolnieniu lekarskim. Wyko-
rzystała urlop macierzyński w wy-
miarze 20 tygodni, dodatkowy 

urlop macierzyński w wymiarze 
4 tygodni, a teraz poprosiła nas 
o udzielenie urlopu wypoczynko-



3–9 czerwca 2014

Nasze rady

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  21  (835) 39

wego za bieżący rok. Czy przed 
udzieleniem urlopu wypoczynko-
wego mamy obowiązek skierować 
ją na kontrolne badania lekarskie 
z powodu choroby przekraczającej 
30 dni, którą pracownica przeszła 
przed urlopem macierzyńskim?

ODPOWIEDŹ
Nie mają Państwo obowiązku kie-

rowania pracownicy na kontrolne 
badania lekarskie przed urlopem 
wypoczynkowym. Urlopu tego po-
winni Państwo udzielić bezpośred-
nio po urlopie macierzyńskim.

WYJAŚNIENIE
Obowiązek przeprowadzenia badań 

kontrolnych dotyczy sytuacji, w któ-
rych pracownik był niezdolny do pra-
cy dłużej niż 30 dni, jeśli przyczyną tej 
nieobecności w pracy była choroba 
(art. 229 § 2 k.p.).

Kwestia badań pracownic, które naj-
pierw przebywały na zwolnieniu lekar-
skim, później na urlopie macierzyń-
skim, a bezpośrednio po nim wybierały 
się na urlop wypoczynkowy, budzi-
ła wątpliwości. Zgodnie z aktualnym 
orzecznictwem Sądu Najwyższego, 
w takiej sytuacji urlopu wypoczynko-
wego można udzielić bez kierowania 
pracownika na badania lekarskie (wy-
rok SN z 9 marca 2011 r., sygn. akt II 
PK 240/10, OSNP 2012/9–10/113). 
Przyjmuje się bowiem, że kontrolne 
badania lekarskie są przeprowadzane 
w celu ustalenia zdolności do wykony-
wania pracy na dotychczasowym sta-
nowisku. Urlop wypoczynkowy polega 
na czasowym niewykonywaniu pracy 
na dotychczasowym stanowisku i już 
tylko z tego powodu nie można przy-
jąć, że niezbędnym warunkiem rozpo-
częcia urlopu jest przeprowadzenie 
kontrolnych badań lekarskich. Badania 
te są potrzebne przed dopuszczeniem 
do wykonywania pracy.

Obowiązek pracodawcy skierowa-
nia pracownika na badania odnosi się 
do sytuacji, w której po zakończeniu 
okresu niezdolności do pracy trwają-
cej dłużej niż 30 dni pracownik ma 
faktycznie świadczyć pracę. W takich 
przypadkach dopuszczenie do pracy 
koniecznie powinno poprzedzić bada-
nie lekarskie. Jeśli pracodawca tego 
nie dopilnuje, narazi się nie tylko na 

kary PIP, ale również na odpowie-
dzialność finansową względem pra-
cownika za pogorszenie jego stanu 
zdrowia.

Jeżeli natomiast bezpośrednio po 
zakończeniu zwolnienia chorobowe-
go czy urlopu macierzyńskiego pra-
cownik rozpoczyna urlop wypoczyn-
kowy, nie ma żadnego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa pracy. Nie mogą 
zatem Państwo żądać od swojej pra-
cownicy, aby przed rozpoczęciem 
urlopu stawiła się w pracy i wykona-
ła badania kontrolne. Pracownica 
nie ma obowiązku przedstawienia 
orzeczenia o zdolności do pracy, je-
śli bezpośrednio po urlopie macie-
rzyńskim rozpoczyna urlop wypo-
czynkowy.

Za słusznością stanowiska, że Pań-
stwa pracownica nie ma obowiąz-
ku wykonywania badań lekarskich 
w czasie urlopu, przemawia również 
inny argument. Mianowicie kontrolne 
badania lekarskie powinny być wyko-
nywane w miarę możliwości w godzi-
nach pracy. Zatem generalnie powin-
ny one być wykonywane w dniach 
pracy, co wyklucza możliwość żąda-
nia od pracownika ich wykonywania 
w czasie wolnym od pracy.

Zaprezentowany pogląd potwier-
dza także wyrok Sądu Najwyższego 
z 20 marca 2008 r. (sygn. akt II PK 
214/07). Sąd Najwyższy stwierdził, 
że: (...) urlop wypoczynkowy polega 
na czasowym niewykonywaniu pracy 
na dotychczasowym stanowisku i już 
tylko z tego powodu nie można przy-
jąć, że niezbędnym warunkiem rozpo-
częcia urlopu jest przeprowadzenie 
kontrolnych badań lekarskich. Bada-
nia te są niezbędne przed dopuszcze-
niem do wykonywania pracy, nato-
miast nieprzeprowadzenie ich przed 
urlopem nie pozostaje w sprzeczności 
z istotą urlopu wypoczynkowego (...).

Państwo mogą zatem żądać wyko-
nania badań kontrolnych dopiero 
po zakończeniu przez pracownicę 
wszystkich zaplanowanych urlopów, 
pod warunkiem że ich okresy nastę-
pują bezpośrednio po sobie. Jeżeli zaś 
pracownica ma w międzyczasie wró-
cić do pracy choćby na jeden dzień, 
skierowanie jej na badania kontrolne 
będzie nie tylko dopuszczalne, ale 
obowiązkowe.

PRZYKŁAD

Pracownica działu księgowości 
przebywała na urlopie macierzyń-
skim do końca marca 2014 r. 
(przed urlopem macierzyńskim 
przebywała 3 miesiące na zwol-
nieniu lekarskim). Pracownica po-
informowała pracodawcę, że od 
15 kwietnia 2013 r. będzie chciała 
wykorzystać przysługujący jej 
urlop wypoczynkowy za bieżący 
rok. Najpierw jednak chciałaby 
wrócić na 2 tygodnie do pracy, aby 
wesprzeć swój dział w trudnym 
okresie rozliczeniowym. W takiej 
sytuacji pracodawca ma obowią-
zek przed dopuszczeniem pra-
cownicy do pracy skierować ją na 
badania kontrolne.

Pracownik stawiający się do pracy 
w związku z ustaniem przyczyny nie-
obecności nie ma obowiązku dostarcze-
nia orzeczenia lekarskiego o zdolności 
do pracy. Obowiązek skierowania pra-
cownika na kontrolne badania lekarskie 
spoczywa bowiem w takim przypadku 
na pra codawcy, co potwierdził SN w wy-
roku z 21 czerwca 2005 r. (sygn. akt II 
PK 319/2004, OSNP 2006/3–4/49).

Za czas niewykonywania pracy 
w związku z przeprowadzanymi ba-
daniami pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia, a w razie przejaz-
du na te badania do innej miejscowo-
ści przysługują mu również należno-
ści na pokrycie kosztów przejazdu 
według zasad obowiązujących przy 
podróżach służbowych.

Skierowanie na badania kontrolne 
pracodawca wystawia pracownikowi 
dopiero po zgłoszeniu przez niego go-
towości do pracy.

Anna Ogon
specjalista z zakresu prawa pracy, 

praktyk z wieloletnim doświadczeniem 
w działach kadrowo-płacowych, 

obecnie pracuje na stanowisku 
kierownika działu kadr i płac

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 163 § 3, art. 229 § 2 i  3, art. 283 § 1 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.). 
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Odprawa 
dla zwalnianego 
pracownika  
Stan prawny na 3 czerwca 2014 r. 
ADAM MALINOWSKI – radca prawny

Odprawa należna pracownikowi z uwagi na zwolnie-
nie z pracy bywa nazywana odprawą ze zwolnień gru-
powych. W praktyce chodzi jednak również o odprawę 
wypłacaną pracownikowi z uwagi na zwolnienie 
w tzw. trybie indywidualnym, czyli należne pracowni-
kowi kwoty wypłacane w przypadku zwolnienia na-
wet jednej osoby z przyczyn, które jej nie dotyczą.  

Uprawnienie do odprawy

Pracownikowi w związku z grupowym zwolnieniem 
przysługuje odprawa w wysokości: 
■ 1-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był 

zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata, 
■ 2-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był 

zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat, 
■ 3-miesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był 

zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat 
(art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników – Dz.U. nr 90, poz. 844 
z późn. zm.). 

Uprawnienie do odprawy nabywa nawet jeden zwalnia-
ny pracownik, jeżeli został zwolniony z przyczyn, które go 
nie dotyczą. Oczywiście podczas procesu sądowego o ubez-
skutecznienie wypowiedzenia lub o odszkodowanie pra-
cownik będzie musiał wykazać, że zwolnienie nastąpiło 
z przyczyn, które go nie dotyczą. Mogą temu służyć wszel-
kie dopuszczone przez prawo środki dowodowe, a w szcze-
gólności zeznania świadków i przesłuchanie stron. Świad-
kowie powinni wykazać, że podana przez pracodawcę 
w wypowiedzeniu przyczyna była nieprawidłowa, a pra-
cownik został zwolniony np. nie z powodu „utraty zaufa-
nia”, ale z powodu likwidacji stanowiska pracy. Dla naby-
cia uprawnienia do odprawy nie jest istotny rodzaj umowy 
(na czas określony, nieokreślony itp.), wymiar czasu pracy 
ani też faktyczne świadczenie pracy w chwili zwolnienia. 
Pieniądze trzeba wypłacić, nawet jeśli pracownik przeby-

wał na urlopie lub też z innych powodów nie przychodził 
do pracy. Odprawa staje się wymagalna z chwilą rozwiąza-
nia stosunku pracy, a jej zapłata powinna nastąpić w miej-
scu, w sposób i terminie przewidzianym do wypłaty wyna-
grodzenia. 

W praktyce może dojść do kontrowersji, gdy pracownik 
został zwolniony w ramach zwolnień grupowych, otrzymał 
odprawę, a następnie zakwestionował legalność zwolnie-
nia, odwołując się do sądu pracy z roszczeniem przywróce-
nia do pracy lub odszkodowania. Należy wtedy przyjąć, że 
jeżeli na mocy orzeczenia sądu pracownik zostanie przy-
wrócony do pracy, to na gruncie obecnych uregulowań 
prawnych nie ma obowiązku zwrotu odprawy pieniężnej. 
Podobnie ocenimy sytuację, w której orzeczono na rzecz 
pracownika odszkodowanie zamiast przywrócenia do pra-
cy – odprawa przysługuje i nie podlega zwrotowi. W odnie-
sieniu do orzeczenia przywracającego pracownika do pra-
cy sąd może jedynie zaliczyć taką odprawę na poczet 
wynagrodzenia za czas pozostawania przez pracownika 
bez pracy na mocy art. 47 k.p. Zgodnie z tym przepisem 
pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia 
do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawa-
nia bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy 
okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż 
za 1 miesiąc. Jeżeli umowę o pracę rozwiązano z pracow-
nikiem, o którym mowa w art. 39 k.p. (ochrona przedeme-
rytalna), albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu ma-
cierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas 
pozostawania bez pracy; dotyczy to także przypadku, gdy 
rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem-ojcem wycho-
wującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macie-
rzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega 
ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego. Na takim sta-
nowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 9 listopada 
1990 r. (sygn. akt I PR 351/90, OSP z 1991 r. nr 7–8, 
poz. 169), w którym wskazano, że odprawa wypłacona 
pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy 
na podstawie art. 8 ustawy  po przywróceniu do pracy pod-
lega  – jako świadczenie nienależne – zaliczeniu na poczet 
wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 471 k.p.



3–9 czerwca 2014

Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  21  (835) 41

PRZYKŁAD

Pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę 
15 grudnia 2013 r. Okres wypowiedzenia upłynął 
31 marca 2014 r. Pracownik odwołał się od wypowie-
dzenia umowy o pracę i 6 maja 2014 r. sąd wydał wy-
rok przywracający pracownika do pracy na poprzed-
nich warunkach. Po uprawomocnieniu się wyroku, 
które nastąpi po 21 dniach od daty wydania (chyba 
że zostanie złożona apelacja), pracodawca może zali-
czyć odprawę na poczet zaległego wynagrodzenia, 
składając w tym przedmiocie pisemne oświadczenie 
pracownikowi. Musi jednak na bieżąco wypłacać wy-
nagrodzenie bieżące. 

Przy omawianiu odszkodowania warto wskazać na 
uchwałę Sądu Najwyższego z 13 grudnia 1990 r. (sygn. akt 
III PZP 22/90, OSNC z 1991 r. nr 5–6, poz. 64), w której 
wskazano, że odprawa pieniężna przysługuje pracowniko-
wi, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn go nie-
dotyczących, niezależnie od zasądzonego na jego rzecz od-
szkodowania na podstawie art. 45 § 2 w związku z art. 47 
k.p. Po prostu wypowiedzenie umowy o pracę z określo-
nych w ustawie przyczyn niedotyczących pracownika nie 
ma cech bezprawności działania zakładu i nie stanowi 
sankcji przewidzianej prawem w razie nieuzasadnionego 
lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę 
przez zakład pracy. Odprawa pieniężna nie jest naprawie-
niem szkody lub straty, jaką pracownik poniósł w związku 
z bezprawnym pozbawieniem go zatrudnienia, lecz świad-
czeniem zakładu w razie powstania zdarzeń, które zgodnie 
z ustawą powodują niemożliwość lub niecelowość albo 
zbędność kontynuowania stosunku pracy. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt d) ustawy z 13 lipca 2006 r. 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacal-
ności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121 z późn. zm.)  
odprawa podlega zaspokojeniu ze środków Funduszu, 
przy czym na podstawie art. 14 ust. 3 świadczenie to nie 
może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogło-
szenia przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, lub jego 
wielokrotności, w przypadku gdy roszczenie stanowi wie-
lokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do 
jego ustalenia. Na mocy § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
(Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) od wypłaconych od-
praw na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych nie 
odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne. Do-
tyczy to także przypadków, gdy przepisy płacowe obowią-
zujące u pracodawcy określają korzystniejsze zasady 
opłacania odpraw. 

Odprawa będzie przysługiwała również pracownikowi, 
z którym rozwiązano stosunek pracy bez wypowiedzenia, 
jeżeli było to sprzeczne z prawem, a pracownik nie został 

przywrócony do pracy i zachodzą przyczyny zwolnienia le-
żące po stronie pracodawcy. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
W przypadku stwierdzenia wadliwości rozwiązania sto-
sunku pracy bez wypowiedzenia pracownika należy 
traktować tak, jakby rozwiązano z nim stosunek pracy 
za wypowiedzeniem.

Wysokość odprawy 
i okres zatrudnienia

Odprawa ze zwolnień grupowych jest dotkliwym ele-
mentem rozstania z pracownikiem, zwłaszcza w sytuacji 
zwalniania „starszego” personelu, któremu trzeba wypła-
cać wysokie 3-miesięczne odprawy. Przy ustalaniu okresu 
zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia 
u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana nastąpiła na za-
sadach określonych w art. 231 k.p. , a także w innych przy-
padkach, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym 
w stosunkach pracy nawiązanych przez poprzednika. Jako 
przykład można tu powołać art. 6 ustawy z 30 sierpnia 
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. 
nr 171, poz. 1397 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią pra-
cownicy komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwo-
wego stają się, z mocy prawa, pracownikami spółki. Do peł-
nienia funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powstałej 
w wyniku komercjalizacji powołuje się dyrektora komer-
cjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego, chyba że 
nie wyrazi on zgody na pełnienie tej funkcji. Stosunek pra-
cy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego oraz pracow-
ników zatrudnionych na podstawie powołania wygasa, 
z mocy prawa, z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa pań-
stwowego z rejestru przedsiębiorców. Pracownikom, któ-
rych stosunek pracy wygasa, przysługuje odprawa w wy-
sokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, liczonego jak 
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Odprawa 
ta nie przysługuje w wypadku zatrudnienia w spółce na 
stanowisku równorzędnym lub wyższym. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Wysokość odprawy nie może przekraczać 15-krotnego 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 
rozwiązania stosunku pracy (w 2014 r. jest to 25 200 zł). 

Wysokość odprawy należy ustalać według zasad obo-
wiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego 
za urlop wypoczynkowy. Zgodnie z § 14 rozporządzenia 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzie-
lania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania 
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pienięż-
nego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.) ekwiwa-
lent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się, stosując 
zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia 
urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15–19 rozpo-
rządzenia. Nie należy wykonywać jednak działań przewi-
dzianych w § 18–19 rozporządzenia. Powinno się ustalić 
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jedynie podstawę odprawy (tak jak podstawę ekwiwalen-
tu) i pomnożyć przez właściwą liczbę miesięcy, np. przez 
3 w przypadku odprawy w wysokości 3-miesięcznego wy-
nagrodzenia. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 
zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na 
podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 mie-

sięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; 
w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagro-
dzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. 
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala 
się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń 
ze stosunku pracy. 

Tabela. Składniki wyłączone z podstawy wynagrodzenia urlopowego
Podstawa prawna Składniki wynagrodzenia

Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się:
§ 6 pkt 1 rozporządzenia Jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź 

za określone osiągnięcie.
§ 6 pkt 2 rozporządzenia Wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika 

przestoju.
§ 6 pkt 3 rozporządzenia Gratyfikacji (nagród) jubileuszowych.
§ 6 pkt 4 rozporządzenia Wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy.
§ 6 pkt 5 rozporządzenia Ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
§ 6 pkt 6 rozporządzenia Dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego.
§ 6 pkt 7 rozporządzenia Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku 

z chorobą zakaźną.
§ 6 pkt 8 rozporządzenia Nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należno-

ści przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.
§ 6 pkt 9 rozporządzenia Odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych.
§ 6 pkt 10 rozporządzenia Wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcz-
nej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu 
urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesią-
cu wykorzystywania urlopu. Składniki przysługujące za 
okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się w łącz-
nej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 mie-
sięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczę-
cia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości 
składników wynagrodzenia składniki te mogą być uwzględ-
nione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej 
wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekra-
czającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu. W ten sposób zamykamy 
pierwszy etap obliczeń. Wynagrodzenie ustalone według 
wskazanych zasad stanowi bowiem dopiero podstawę wy-
miaru wynagrodzenia urlopowego. Jak wskazał Sąd Naj-
wyższy w uchwale z 10 sierpnia 1976 r. (sygn. akt I PZP 
39/76, OSN z 1977 r. nr 2, poz. 24): (...) w wynagrodzeniu 
za czas urlopu uwzględnia się wynagrodzenie pracownika 
za pracę w godzinach nadliczbowych, przy czym praca może 
być wykonywana na rzecz innego przedsiębiorstwa, do któ-
rego macierzysty zakład pracy pracownika skierował, 
i przez to przedsiębiorstwo praca była opłacana w oparciu 
o umowę zawartą z zakładem pracy pracownika (...). 

Z kolei wynagrodzenie urlopowe oblicza się:
■ dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie 

których pracownik wykonywał pracę w okresie, z które-
go została ustalona ta podstawa, a następnie 

■ mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę 
pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepraco-
wałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pra-
cy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem, gdyby 
w tym czasie nie korzystał z urlopu.
W razie zmiany w składnikach wynagrodzenia lub zmia-

ny wysokości takich składników w okresie, z którego ustala 
się podstawę wymiaru, wprowadzonych przed rozpoczę-
ciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub 
w miesiącu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wy-
miaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. 
Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy po-
przedzający miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczyn-
kowego lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny 
miesiąc kalendarzowy, pracownikowi nie przysługiwało 
wynagrodzenie – przy ustalaniu podstawy  uwzględnia się 
najbliższe miesiące, za które pracownikowi przysługiwało 
takie wynagrodzenie. Jeżeli pracownik przed rozpoczę-
ciem urlopu otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż 
przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru, podstawę stano-
wi wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres fak-
tycznie przepracowany. Składniki wynagrodzenia wypła-
cane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc wypłaca się 
w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy 
czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wy-
konywania pracy. Okres urlopu wypoczynkowego w zakre-
sie prawa do deputatu traktuje się na równi z okresem wy-
konywania pracy. Na analizowanym gruncie doszło do 
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rozbieżności dotyczących charakteru premii i jej wpływu 
na obliczanie wynagrodzenia urlopowego. Dotyczyły one 
zwłaszcza premii (nieperiodycznej) za różne okresy. Pro-
blemem było bowiem jej zakwalifikowanie do wyliczenia 
zawartego w § 6 rozporządzenia. Wszelkie wątpliwości 
przeciął Sąd Najwyższy w wyroku z 22 września 2000 r. 
(sygn. akt I PKN 33/00, OSNP z 2002 r. nr 8, poz. 182), 
w którym stwierdził: (...) premia wypłacana co pewien czas 
za okresy zróżnicowane co do ich długości jest świadczeniem 
periodycznym, do którego nie ma zastosowania wyłączenie 
przewidziane w § 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego (...). 
Warto też przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 20 lipca 
2000 r. (sygn. akt I PKN 17/00, OSNP z 2002 r. nr 3, 
poz. 77), w którym stwierdzono, że: (...) premia uznanio-
wa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi 
składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści 
się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego. Nie może więc być 
uwzględniana w wysokości odszkodowania z tytułu wadli-
wego rozwiązania stosunku pracy, a także wynagrodzenia 
za okres zawieszenia w czynnościach tymczasowego kierow-
nika przedsiębiorstwa państwowego (...).

Ekwiwalent urlopowy

Ekwiwalent ustala się, stosując zasady obowiązujące 
przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego z pewnymi 
jednak modyfikacjami. Otóż zgodnie z § 15 rozporządze-
nia składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcz-
nej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwi-
walentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa 
do tego ekwiwalentu. Składniki wynagrodzenia, przysłu-
gujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, 
z wyjątkiem określonych w § 7 (składniki wynagrodzenia 
określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości), uzy-
skane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia 
się przy ustalaniu tego ekwiwalentu w przeciętnej wysoko-
ści z okresu 3 miesięcy. Jeżeli pracownik nie przepracował 
pełnego okresu, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez 
niego w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za 
które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik 
mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik przepracował-
by w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowią-
zującym go rozkładem. Składniki wynagrodzenia przysłu-
gujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone 
w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających mie-
siąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy 
ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. 
Aby obliczyć prawidłowo ekwiwalent, należy też wyliczyć 
roczny współczynnik. Decydujące znaczenie do zastosowa-
nia współczynnika urlopowego ma rok nabycia prawa do 
ekwiwalentu (a nie rok nabycia prawa do urlopu). Stosując 
omówione zasady, można już przystąpić do wyliczenia od-
prawy. Należy podkreślić, że w większości  wypadków nie 
będzie to zbyt skomplikowane z tej przyczyny, że przy po-
zostawaniu w stosunku pracy wystarczy tylko zsumować 

wynagrodzenie zasadnicze i w odpowiedniej proporcji 
ewentualne dodatki. 

Kilka odpraw

W niektórych wypadkach może dojść do zbiegu odpraw 
z różnych tytułów. Będzie tak np. w sytuacji, gdy pracow-
nikowi odchodzącemu na emeryturę w ramach zwolnień 
grupowych przysługuje odprawa emerytalna, jak i odpra-
wa z tytułu zwolnień grupowych. Dla pracodawcy ozna-
cza to, że taki pracownik może otrzymać nawet 4-mie-
sięczne wynagrodzenie. Prawo do konkretnej odprawy 
przysługuje bowiem na podstawie tych przepisów, które 
ustalają warunki jej nabycia, niezależnie od prawa do in-
nych odpraw. Pracownik nabywa więc prawo do tylu 
świadczeń wynikających z jednego zdarzenia prawnego, 
ile przyznają mu przepisy prawa pracy, chyba że któryś 
z przepisów takie prawo wyłącza. Może się więc zdarzyć, 
że pracodawca będzie musiał wypłacić odchodzącemu 
pracownikowi więcej niż jedną odprawę. Nie ma prze-
szkód, aby zwolnienie z przyczyn nieleżących po stronie 
pracownika obejmowało pracowników posiadających 
uprawnienia emerytalne. Wraz z osiągnięciem wieku 
emerytalnego przestaje działać szczególna ochrona z ty-
tułu wieku przedemerytalnego. Co więcej uprawnienia 
emerytalne, do których pracownik nabył prawo, mogą 
mieć istotne znaczenie przy wyborze osób przewidzia-
nych do zwolnienia. Osiągnięcie wieku emerytalnego 
związane jest z nabyciem prawa do świadczenia emery-
talnego, które stanowi inne poza zatrudnieniem źródło 
dochodu. A zatem pracownik taki ma zapewnione środki 
egzystencji. Dotyczy to także nabycia uprawnień do wcze-
śniejszej emerytury. Oczywiście sam fakt nabycia przez 
pracownika prawa do wcześniejszej emerytury nie może 
stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia mu umo-
wy o pracę. Jednak spełnienie przesłanek do nabycia pra-
wa do wcześniejszej emerytury samoistnie nie uzasadnia 
wypowiedzenia umowy o pracę, ale może stanowić kryte-
rium wyboru pracownika do zwolnienia w pierwszej ko-
lejności z przyczyn dotyczących pracodawcy w kry-
zysowej sytuacji wymagającej ograniczenia produkcji 
i zatrudnienia (wyrok SN z 15 października 1999 r., sygn. 
akt I PKN 111/99, OSNP z 2001 r. nr 5, poz. 143). 

CO NA TO SĄD? 
Korzystny dla pracownika wynik sporu o odszkodowanie 
z art. 45 § 1 k.p. nie przesądza o zasadności równocześnie 
dochodzonego roszczenia o odprawę pieniężną z art. 8 
w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z  13 marca 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 
Postanowienie SN z 30 stycznia 2013 r., sygn. akt II PK 
239/12, niepublikowane

Wskazanie fikcyjnej przyczyny wypowiedzenia umowy o pra-
cę pracownikowi w rzeczywistości zwolnionemu z przyczyn 
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dotyczących pracodawcy nie pozbawia pracownika prawa 
do odszkodowania z tytułu wadliwego wypowiedzenia umo-
wy o pracę oraz prawa do odprawy pieniężnej przysługują-
cej pracownikom zwolnionym z pracy z przyczyn dotyczą-
cych pracodawcy.
Wyrok SN z 26 stycznia 2000 r., sygn. akt I PKN 499/99, 
OSNAPiUS z 2001 r. nr 12, poz. 407

Problemy podatkowe

Odprawa ze zwolnień grupowych nie korzysta ze zwol-
nienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wol-
ne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowa-
nia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają 
wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjąt-
kiem:
■ określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z ty-

tułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
■ odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepi-

sów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pra-
cowników,

■ odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypo-
wiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku 
służbowym,

■ odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów 
o zakazie konkurencji,

■ odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

■ odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku 
związanych z prowadzeniem działów specjalnych pro-
dukcji rolnej, z których dochody są opodatkowane we-
dług skali, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c 
u.p.d.o.f. (podatek liniowy),

■ odszkodowań wynikających z zawartych umów lub 
ugód innych niż ugody sądowe. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Odprawa ze zwolnień grupowych to na gruncie podat-
kowym przychód ze stosunku pracy. Tym samym praco-
dawca powinien jako płatnik potrącić zaliczkę na poda-
tek, a kwotę odprawy wykazać w zbiorczej deklaracji 
PIT-4R oraz rozliczyć w informacji PIT-11. 
Ze zwolnienia z opodatkowania korzysta natomiast od-
szkodowanie z tytułu nieprawidłowego rozwiązania 
umowy o pracę. 

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

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: tel. 22 212 07 30, 801 626 666; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl
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WESZŁY W ŻYCIE
27 maja 2014 r. 
PRAWO PRACY
Ustawa z 14 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz niektórych 
innych ustaw

Nowelizacja dotyczy głównego aktu 
prawnego regulującego funkcjonowa-
nie Powiatowych Urzędów Pracy i służb 
aktywizacji zatrudnienia. Najważniej-
szym celem przyświecającym zmianom 
jest zwiększenie oddziaływania polity-
ki rynku pracy na wzrost zatrudnienia 
oraz łagodzenie skutków niedopasowa-
nia strukturalnego, zwłaszcza pod ką-
tem kwalifikacji i kompetencji osób 
bezrobotnych. Zmiany mają bardzo 
szeroki charakter – przewidziano m.in. 
zwiększenie roli partnerów społecz-
nych w procesie zarządzania środkami 
Funduszu Pracy oraz roli samorządu 
województwa w polityce rynku pracy. 
Zmiany zakładają poprawę jakości 
usług świadczonych na rzecz bezrobot-
nych. Nowym rozwiązaniem jest wpro-
wadzenie profilowania pomocy udzie-
lanej bezrobotnym (obowiązują 3 
profile pomocy i formy pomocy stoso-
wane w ramach tych profili) oraz zle-
canie działań aktywizacyjnych. W dal-
szej kolejności zreformowano zasady 
działania europejskich służb zatrudnie-
nia. Wprowadzono możliwość uzyska-
nia grantu na telepracę, który przysłu-
guje w kwocie określonej w umowie 
zawartej ze starostą, nie wyższej jed-
nak niż 6-krotność minimalnego wyna-
grodzenia za pracę obowiązującego 
w dniu zawarcia umowy, za każdego 
skierowanego bezrobotnego. Warun-
kiem podpisania umowy dotyczącej 
grantu i, co za tym idzie, otrzymania 
pieniędzy jest jednak utrzymanie za-
trudnienia skierowanego bezrobotne-
go przez 12 miesięcy w pełnym wymia-
rze czasu pracy lub przez 18 miesięcy 
w połowie wymiaru czasu pracy.

Wprowadzono możliwość uzyskania 
świadczenia aktywizacyjnego oraz po-
życzki z Funduszu Pracy na utworzenie 
miejsca pracy lub podjęcie działalności 
gospodarczej. Kolejną grupę przepisów 
stanowią regulacje przewidujące wspar-

cie dla pracodawców zatrudniających 
bezrobotnych do 30. roku życia – w tym 
zakresie przewidziano stosowanie do-
datkowych instrumentów, m.in. bonów 
szkoleniowych, stażowych oraz zatrud-
nieniowych. Zupełnie nową instytucją 
jest możliwość uzyskania bonów na za-
siedlenie. Zgodnie z art. 66n ustawy na 
wniosek bezrobotnego do 30. roku życia 
starosta, na podstawie umowy, może 
przyznać bon na zasiedlenie w związku 
z podjęciem przez niego poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania zatrud-
nienia, innej pracy zarobkowej lub dzia-
łalności gospodarczej, jeżeli:
■ z tytułu ich wykonywania będzie osią-

gał wynagrodzenie lub przychód 
w wysokości co najmniej minimalnego 
wynagrodzenia za pracę brutto mie-
sięcznie oraz będzie podlegał ubezpie-
czeniom społecznym, 

■ odległość od miejsca dotychczasowe-
go zamieszkania do miejscowości, 
w której bezrobotny zamieszka 
w związku z podjęciem zatrudnienia, 
wynosi co najmniej 80 km lub czas 
dojazdu do tej miejscowości i powro-
tu do miejsca dotychczasowego za-
mieszkania środkami transportu 
zbiorowego przekracza łącznie co 
najmniej 3 godziny dziennie, 

■ będzie pozostawał w zatrudnieniu, 
wykonywał inną pracę zarobkową 
lub będzie prowadził działalność go-
spodarczą przez co najmniej 6 mie-
sięcy.
Nowelizacja zakłada także wsparcie 

pracodawców zatrudniających bezro-
botnych, którzy ukończyli 50. rok życia 
– w tym obszarze wprowadzono możli-
wość przyznania pracodawcy dofinan-
sowania wynagrodzenia za zatrudnie-
nie bezrobotnego. Powołano ponadto 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który 
ma za zadanie finansować szkolenia dla 
osób bezrobotnych. 

Powołano rady rynku pracy (Rada 
Rynku Pracy, wojewódzkie rady rynku 
pracy oraz powiatowe rady rynku pra-
cy), które zastąpiły dotychczasowe rady 
zatrudnienia. Nowe organy będą dyspo-
nowały szerszymi kompetencjami. Usta-
lono, że do zakresu działania powiato-
wej i wojewódzkiej rady należy: 
■ inspirowanie przedsięwzięć zmie-

rzających do pełnego i produktyw-
nego zatrudnienia w województwie, 

■ ocena racjonalności gospodarki środ-
kami Funduszu Pracy, 

■ opiniowanie projektu regionalnego 
planu działań oraz okresowych spra-
wozdań z jego realizacji, 

■ opiniowanie kryteriów podziału środ-
ków Funduszu Pracy dla samorządów 
powiatowych danego województwa 
na finansowanie programów doty-
czących promocji zatrudnienia i fi-
nansowanie innych zadań oraz opi-
niowanie opracowanych przez 
wojewódzkie urzędy pracy propozycji 
przeznaczenia środków Funduszu 
Pracy będących w dyspozycji samo-
rządu województwa i sprawozdań 
z ich wykorzystania, 

■ składanie wniosków i wydawanie 
opinii w sprawach dotyczących kie-
runków kształcenia, szkolenia zawo-
dowego oraz zatrudnienia w woje-
wództwie, 

■ ocenianie okresowych sprawozdań 
z działalności wojewódzkich urzę-
dów pracy oraz przedstawianie Ra-
dzie Rynku Pracy okresowych spra-
wozdań i wniosków w sprawach 
zatrudnienia, 

■ delegowanie przedstawicieli do ko-
misji konkursowej dokonującej wybo-
ru kandydata na stanowisko dyrekto-
ra wojewódzkiego urzędu pracy, 

■ opiniowanie wniosków o odwołanie 
dyrektora wojewódzkiego urzędu 
pracy, 

■ opiniowanie wojewódzkich kryte-
riów wydawania zezwoleń na pracę 
cudzoziemców, 

■ współpraca z wojewódzkimi komisja-
mi dialogu społecznego, w szczegól-
ności w zakresie inicjowania progra-
mów i partnerstwa na rzecz wzrostu 
zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.
Zmiany nie ominęły również zasad po-

woływania władz urzędu. Ustalono, że 
starosta powołuje dyrektora powiatowe-
go urzędu pracy wyłonionego w drodze 
konkursu spośród osób posiadających 
wykształcenie wyższe oraz co najmniej 
3-letni staż pracy w publicznych służbach 
zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż 
pracy w innych instytucjach rynku pracy. 
Starosta odwołuje dyrektora powiatowe-
go urzędu pracy po uzyskaniu opinii po-
wiatowej rady rynku pracy. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 598

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 3 CZERWCA 2014 R.

STAWKI PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ W 2014 R. (cz. 2)
Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp. Usługi w zakresie handlu detalicznego

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)

do 5000
ponad 5000 
do 50 000

powyżej 50 000

od do od do od do

1 żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wy-
robami tytoniowymi

0 365 556 505 684 556 873

 1 505 684 556 873 684 1118

 2 556 882 684 1118 873 1278

 3 684 1118 873 1278 1178 1593

2 kwiatami 0 505 684 556 873 684 1118

 1 556 882 684 1118 873 1278

 2 684 1118 873 1278 1178 1593

Objaśnienia:
1.  Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2.  Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, 
z wyjątkiem małżonka.

3.  W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy 
mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw praso-
wych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), bile-
tów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw 

sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), 
zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, 
ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4.  W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również do-
konywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez 
względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol 
PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), na-
sion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych 
(PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 
01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), 
kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz masko-
tek (bez względu na symbol PKWiU).

Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.
 

Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej
 

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)

do 5000
ponad 5000 
do 50 000

powyżej 50 000

od do od do od do

1 artykułów nieżywnościowych 0 505 1118 556 1278 684 2089

1 556 1278 684 2089 873 3096

2 674 1593 932 2807 1178 4109

 Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

–  „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracow-
ników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wy-
jątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

Lp.
Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów 

o zawartości powyżej 1,5% alkoholu
Oznaczenie stawek Wysokość stawki w zł

1 w zakresie sprzedaży lodów z automatów 0 486–646
1 646–852
2 768–974
3 892–1094
4 1202–1414

2 w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej 0 405–567
1 567–789
2 674–892
3 808–1013
4 1089–1335

Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

– „0” dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
– „1” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
– „2” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

– „3” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
– „4” dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2.  Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, 
z wyjątkiem małżonka.
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Część V. Usługi transportowe

Lp. Rodzaj usługi
W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)

do 25 000
ponad 25 000 

do 100 000
ponad 100 000 

do 500 000
powyżej 
500 000

1 Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób 206 216 236 253

2 Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków 315 343 373 416

3 Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły po-
ciągowej

124 124 124 124

4 Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, 
z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym z czego:

141 141 141 141

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pie-
nińskich

59–99 59–99 59–99 59–99

Objaśnienia:
1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak 
niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.
2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie 
wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu 
ciężarowego o ładowności do 2 t.
4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy za-
trudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka 
rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp. Rodzaj świadczonych usług Liczba urządzeń (samochodów) Stawka

1 2 3 4

1 Automaty zręcznościowe, na których nie są 
prowadzone gry o wygrane pieniężne lub 
rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry 
telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bu-
jane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 2 43,10 zł od każdego urządzenia

powyżej 2 do 4 86,20 zł + 101,50 zł od każdego urządzenia ponad 2

powyżej 4 do 6 289,20 zł + 124,50 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 do 8 538,20 zł + 132,90 zł od każdego urządzenia ponad 6

powyżej 8 do 10 804,00 zł + 152,70 zł od każdego urządzenia ponad 8

powyżej 10 1109,40 zł + 174,20 zł od każdego urządzenia ponad 10

2 Karuzele o obrocie prostym (poziome z wi-
szącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, 
poziome gondolowe lub krzesełkowe, pio-
nowe gondolowe) i o obrocie złożonym 
(elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci 
– o liczbie miejsc:

  

do 16 1* 8,40 zł od każdego miejsca

powyżej 16 1* 134,40 zł + 8,40 zł od każdego miejsca ponad 16

3 Karuzele o obrocie złożonym (elektrohy-
drauliczne lub elektropneumatyczne gondo-
lowe) – o liczbie miejsc:

  

do 24 1* 26,70 zł od każdego miejsca

powyżej 24 1* 640,80 zł + 21,60 zł od każdego miejsca ponad 24

4 Imprezy samochodowe (pawilony, tory, 
miasteczka samochodowe)
– o liczbie samochodów

do 6 99,60 zł od każdego samochodu

powyżej 6 do 12 597,60 zł + 155,80 zł od każdego samochodu ponad 6

powyżej 12 do 24 1532,40 zł + 199,00 zł od każdego samochodu ponad 12

powyżej 24 3920,40 zł + 249,00 zł od każdego samochodu ponad 24

5 Strzelnice 1 310,30 zł

2 630,50 zł

powyżej 2 630,50 zł + 630,50 zł od każdej strzelnicy ponad 2

6 Imprezy zręcznościowe inne:   

a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe 1 81,40 zł

2 204,00 zł

3 477,80 zł

powyżej 3 477,80 zł + 328,70 zł od każdego urządzenia ponad 3

b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręczne do 4 21,60 zł od każdego urządzenia

powyżej 4 do 6 86,40 zł + 25,10 zł od każdego urządzenia ponad 4

powyżej 6 136,60 zł + 49,80 zł od każdego urządzenia ponad 6
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1 2 3 4

7 Huśtawki (wahadłowe i kołowe) 1 84,90 zł

2 434,80 zł

powyżej 2 434,80 zł + 434,80 zł od każdego urządzenia ponad 2

8 Kolejki torowe 1* 13,30 zł

9 Zjeżdżalnie:   

a) zjeżdżalnie „gigant” 1* 78,10 zł

b) zjeżdżalnie przewoźne 1* 51,30 zł

10 Imprezy pozostałe:   

a) pałac strachów, labirynt 1* 1563,10 zł

b) ściana emocji 1* 1272,80 zł

c) ściana lalkowa 1* 434,80 zł

d) głowa medium, pokazy gadów 1* 252,00 zł

e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne 1* 107,90 zł

i) gabinet luster 1* 56,70 zł

g) hipodrom – kuce 1* 34,90 zł

 Objaśnienia:
1.  Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 

2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem 
małżonka.

2.  Znak „*” oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego 
urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urzą-

dzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się 
o 50%.

3.  W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty po-
datkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następ-
nie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki 
określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp. Rodzaj wykonywanej czynności

W miejscowości o liczbie mieszkańców
(wysokość stawek w zł)

do 25 000 powyżej 25 000

 Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc 
w skali średniej tygodniowej:

  

1 do 10 na dobę 370 388

2 do 20 na dobę 510 538

3 do 30 na dobę 585 –

 Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie 
umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastrono-
micznej lub turystycznej w liczbie:

  

4 do 50 posiłków na dobę 446 484

5 do 100 posiłków na dobę 585 645

Część VIII. Wolne zawody – świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp. Rodzaj wykonywanego zawodu
Liczba godzin przeznaczonych na 
wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

1 Lekarz i lekarz stomatolog do 48 14,80 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96 710,40 zł + 19,80 zł za każdą godzinę ponad 48

powyżej 96 1660,80 zł

2 Felczer  4,40 zł za każdą godzinę

3 Technik dentystyczny do 24 13,10 zł za każdą godzinę

powyżej 24 do 96 314,40 zł + 17,00 zł za każdą godzinę ponad 24

powyżej 96 1538,40 zł

4 Pielęgniarka, położna  1,60 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:
1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej 
pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej 
osób fizycznych.
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Część IX. Wolne zawody – świadczenie usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawodu
Liczba godzin przeznaczonych na 
wykonywanie zawodu miesięcznie

Stawka

Lekarz weterynarii:   
a) do 48 8,40 zł za każdą godzinę

powyżej 48 do 96 403,20 zł + 10,00 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96 883,20 zł

b) – 431,50 zł

Objaśnienia:
1.  Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jed-

nej pomocy fachowej lub przyuczonej.
2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.
3.  Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej 

osób fizycznych.

4.  Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wyko-
nują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weteryna-
ryjnej organów administracji publicznej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznie Stawka

do 48 1,60 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 76,80 zł + 3,20 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96 230,40 zł

Objaśnienie:
Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny
Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznie Stawka

do 48 4,80 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96 230,40 zł + 10,00 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96 710,40 zł

Objaśnienia:
1.  Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowni-

ków, nie wyłączając małżonka.
2.  Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą 

głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp. Rodzaj usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców 
(wysokość stawek w zł)

do 5000
ponad 5000 
do 20 000

powyżej 
20 000

1 Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich 34–17 47–61 61–72
2 Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do 

punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły
34–17 47–61 61–72

3 Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospo-
darstwa rolnego

86–113 99–125 113–141

4 Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym 
wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie 
przekracza 12

61–141 113–247 220–446

5 Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej 34–17 47–61 47–72

Objaśnienia:
1.  Usługi wymienione w lp. 1–3 mogą być wykonywane jedynie przez 

rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki 
określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika oso-
biście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalno-
ści wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowni-
ków lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodar-
stwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2.  Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie 
więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie 
wyłączając małżonka.

3.  Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykony-
wanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we 
wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wy-
twarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie 
wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyro-

bów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie 
tych wyrobów.

4.  Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na 
wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu 
obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów 
zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzy-
szenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” – Polska Sztuka i Rę-
kodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, któ-
rych wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Podstawa prawna: 
■ obwieszczenie Ministra Finansów z 14 listopada 2013 r. w sprawie stawek 
karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy pro-
wadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartal-
nych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązują-
cych w 2014 r. (M.P. poz. 956).

Opracował Adam Malinowski
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• Jak wypełnić świadectwo pracy

Kwotę  zł za zamówioną prenumeratę:

  wpłaciłem na konto: BRE S.A. o/W-Wa 34 1140 1010 0000 3608 2400 1007

  wpłacę w terminie 7 dni od daty otrzymania specyfikacji potwierdzającej przyjęcie 
zamówienia

  proszę o przesłanie specyfikacji w formacie PDF na mój adres e-mail:       

               

   proszę o przesłanie specyfikacji tradycyjną przesyłką pocztową

  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.

Prenumerata 2014
Wypełnij i wyślij faksem na numer 22 761 30 31 lub 22 761 30 32

Zamawiam prenumeratę „Poradnika Gazety Prawnej”:

  na 12 miesięcy (I–XII 2014) w cenie 745 zł brutto
  na 12 miesięcy wydanie internetowe (I–XII 2014) 

w cenie 599 zł brutto

Dane zamawiającego

imię i nazwisko stanowisko

telefon komórkowy e-mail

Dane firmy

nazwa

adres

tel. faks

NIP

✃



MULTIPAKIET zawiera:

SAMOCHÓD PO ZMIANACH
od 1 kwietnia 2014 r.

MULTIPAKIET

ULTIPAKIET i

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




