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Już 2 lipca 2013 r. przeczytasz o działalności gospodarczej
Jak zawrzeć umowę 
najmu okazjonalnego

Umowę najmu okazjonalnego na-
leży zawrzeć w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności. Umowy najmu 
okazjonalnego mogą być zawierane 
na czas oznaczony, jednak nie dłuższy 
niż 10 lat. Do umowy należy załączyć:
●  oświadczenie najemcy, w formie 

aktu notarialnego, o poddaniu się 
egzekucji i zobowiązaniu do opróż-
nienia i wydania lokalu używanego 
na podstawie umowy o najem oka-
zjonalny lokalu w określonym ter-
minie (wynagrodzenie dla notariu-
sza z tytułu tego oświadczenia nie 
może przekroczyć 1/10 minimalne-
go wynagrodzenia za pracę),

●  wskazanie innego lokalu przez 
najemcę, lokalu, w którym będzie 
mógł zamieszkać w przypadku 
wykonania egzekucji obowiązku 
opróżnienia lokalu,

●  oświadczenie właściciela lokalu 
lub osoby posiadającej tytuł praw-
ny do lokalu o wyrażeniu zgody na 
zamieszkanie najemcy i osób z nim 
zamieszkujących w lokalu wskaza-
nym w oświadczeniu. Na żądanie 
wynajmującego oświadczenie to 
należy opatrzyć podpisem poświad-
czonym notarialnie.
Aby skorzystać z zalet takiej umowy, 

wynajmujący muszą zgłosić podpisa-
nie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Wady najętego lokalu
Niekiedy zdarza się, że wynajmowa-

ne pomieszczenie po bliższych oglę-

dzinach okazuje się wadliwe – nie ma 
właściwości, o których zapewniał wy-
najmujący, bądź też ma nawet wadę 
prawną – np. należy do innej osoby. 
Jeżeli lokal ma wady, które ograniczają 
jego przydatność do umówionego użyt-
ku, najemca może żądać odpowiednie-
go obniżenia czynszu za czas trwania 
wad. Jeżeli w chwili przekazania miał 
wady, które uniemożliwiają przewi-
dziany w umowie użytek, albo jeżeli 
wady takie powstały później, a wynaj-
mujący mimo otrzymanego zawiado-
mienia nie usunął ich w odpowiednim 
czasie, albo jeżeli wady usunąć się nie 
dadzą, najemca może wypowiedzieć 
najem bez terminów wypowiedzenia. 
Do wad nieusuwalnych można zaliczyć 
np. krzywą ścianę. Roszczenie o obni-
żenie czynszu z powodu wad, jak rów-
nież uprawnienie do wypowiedzenia 
nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwi-
li zawarcia umowy wiedział o wadach. 
Jeżeli jednak wady najętego lokalu są 
tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu 
najemcy lub jego domowników albo 
osób u niego zatrudnionych, np. ściany 
pokryte toksyczną substancją grzybo-
bójczą, najemca może wypowiedzieć 
umowę bez zachowania terminów 
wypowiedzenia, chociażby nawet wie-
dział o wadach.

Bezumowne 
korzystanie z rzeczy 
(lokalu)

Wielu przedsiębiorców, których 
przedmiotem działalności gospodar-
czej jest wynajem lokali, spotyka się 
z koniecznością obrony swoich praw 

z powodu bezprawnego korzystania 
z ich nieruchomości. Problem wią-
że się z bezumownym korzystaniem 
z lokalu, czyli zajmowaniem go bez 
tytułu prawnego, np. gdy lokator (sa-
moistny) zajął go bez zgody właści-
ciela albo gdy go nie opuszcza, mimo 
że wygasła umowa najmu, dzierża-
wy lub też orzeczono eksmisję. Bez-
umowne korzystanie z rzeczy – w tym 
także lokalu lub innej nieruchomości 
– oznacza, że osoba trzecia bez tytułu 
prawnego wchodzi w sferę uprawnień 
właścicielskich. W konsekwencji wła-
ściciel zostaje pozbawiony faktyczne-
go władztwa nad rzeczą – nie może 
nią swobodnie dysponować i rozpo-
rządzać. Ponadto nie ma możliwości 
czerpania z niej pożytków, np. pobie-
rania czynszu z tytułu najmu lokalu. 

Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 25
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MARIUSZ PIGULSKI

Stan prawny na 29 maja 2013 r.

Wszystko 
o urlopach 
wypoczynkowych

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje jedynie pracowni-
kom. Nie mają go więc osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne 
czy prowadzące własną działalność gospodarczą. Urlop wypoczynko-
wy powinien być wykorzystany w naturze, co wyklucza jakiekolwiek 
finansowe rekompensaty wypłacane w zamian za urlop. W przypadku 
jednak, gdy następuje rozwiązanie stosunku pracy, a wykorzystanie 
urlopu w naturze jest niemożliwe, pracodawca ma obowiązek wypła-
cić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni płatnego wypoczyn-
ku. Informacje o tym, jak planować, obliczać i udzielać urlopu, pisze-
my w naszym opracowaniu.

W naszym opracowaniu omówimy także przepisy prawa pracy prze-
widujące dla pewnych grup pracowników podwyższony wymiar urlopu 
wypoczynkowego w stosunku do progów przewidzianych w Kodeksie 
pracy. Regulacje te dotyczą m.in. osób niepełnosprawnych i pracowni-
ków młodocianych.

Nie zabraknie także tematyki dotyczącej wynagrodzenia za urlop wy-
poczynkowy. Czytelnik dowie się, jak takie wynagrodzenie obliczać, 
kiedy przysługuje ekwiwalent za urlop i w jakiej wysokości.
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Nabywanie prawa 
do urlopu wypoczynkowego
Urlop wypoczynkowy jest to coroczny, 
płatny, nieprzerwany okres zwolnienia 
pracownika z obowiązku świadczenia pra-
cy u danego pracodawcy. Pracownik nie 
może zrzec się przysługującego mu urlopu 
ani przekazać go innej osobie. Potwierdza 
to wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 
1967 r. (I PR 53/67, OSP 1967/12/287).

Prawo do urlopu wypoczynkowego przysłu-
guje corocznie każdej osobie wykonującej 
pracę w ramach stosunku pracy, bez względu 
na podstawę prawną jego powstania (umowa 
o pracę, spółdzielcza umowa o pracę, miano-
wanie, powołanie, wybór). Urlop wypoczyn-
kowy nie przysługuje zatem osobom wykonu-
jącym pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy, np. na umowę zlecenia lub o dzieło. 
W przypadku umów cywilnoprawnych prawo 
do dni wolnych może zostać przyznane jedy-
nie na podstawie zapisów w umowie.

Pracownicy podejmujący 
pracę po raz pierwszy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierw-
szy uzyskuje prawo do urlopu z upływem każ-
dego miesiąca pracy w roku kalendarzowym, 
w którym podjął pracę, w wymiarze 1/12 wy-
miaru urlopu przysługującego mu po prze-
pracowaniu roku (art. 153 k.p.). Mimo że 
przepisy te obowiązują od kilku lat, praco-
dawcom nadal sporo kłopotów sprawia usta-
lenie, kiedy upływa miesiąc pracy.

Należy przyjąć, że miesiąc pracy mija:
 ● z upływem ostatniego dnia miesiąca, jeżeli 

pracownik pozostaje w zatrudnieniu od 
pierwszego dnia danego miesiąca;

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pierwszą pracę 1 mar-
ca 2013 r. Okres jednego miesiąca pra-
cy, po upływie którego pracownik nabę-
dzie prawo do 1,66 dnia urlopu
wypoczynkowego (tj. 20 × 1/12 =  
= 1,66), minął mu w tym przypadku 
31 marca 2013 r.

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

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pierwszą w życiu pra-
cę 2 maja 2013 r., czyli w pierwszym 
dniu roboczym tego miesiąca. Okres 
jednego miesiąca upłynął w tej sytuacji 
31 maja 2013 r.

 ● z upływem dnia w następnym miesiącu ka-
lendarzowym, który datą poprzedza dzień 
nawiązania stosunku pracy, jeżeli do na-
wiązania stosunku pracy doszło w trakcie 
miesiąca kalendarzowego;

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pierwszą pracę 
18 kwietnia 2013 r. Z upływem 17 ma-
ja 2013 r. nabył on prawo do pierwszego 
urlopu wypoczynkowego.

 ● z upływem 30 dni, jeżeli pracownik u kolej-
nych pracodawców był zatrudniony krócej 
niż miesiąc kalendarzowy lub obrachunko-
wy.

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pierwszą pracę 17 stycz-
nia 2013 r. na czas określony do 31 mar-
ca 2013 r. w pełnym wymiarze czasu pra-
cy. Następnie podjął kolejną pracę na 
pełny etat w tym samym roku kalendarzo-
wym u innego pracodawcy – od 2 kwiet-
nia 2013 r. U pierwszego pracodawcy 

umowy 
cywilnoprawne

prawo 
do urlopu
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prawo do urlopu pracownik nabył z upły-
wem 16 lutego br. oraz z upływem 
16 marca br. Praca w okresie od 17 
do 31 marca (15 dni) nie uprawniała pra-
cownika do urlopu u poprzedniego praco-
dawcy. Wspomniany 15-dniowy okres za-
trudnienia zostanie doliczony do okresu 
zatrudnienia w kolejnym zakładzie pracy. 
Zatem już po przepracowaniu 15 dni 
u kolejnego pracodawcy w 2013 r. pra-
cownik nabędzie prawo do 1,66 lub 2,16 
dnia urlopu.

Bez względu na to, ile miesięcy pracownik 
przepracował w swoim pierwszym roku kalen-
darzowym pracy zawodowej, w następnym 
roku kalendarzowym nabywa prawo do kolej-
nego, pełnego wymiaru urlopu 20 lub 26 dni.

PRZYKŁAD

Pracownik podjął pierwszą pracę 
17 grudnia 2012 r. Nie ma on prawa do 
urlopu za przepracowane dni grudnia. 
Natomiast od 1 stycznia 2013 r. pracow-
nik ten nabył prawo do kolejnego urlo-
pu wypoczynkowego w wymiarze 20 
lub 26 dni za cały 2013 r.

W związku z brakiem ustawowej regulacji, 
nie ma podstaw do zaokrąglenia pierwszego 
urlopu w górę do pełnego dnia. Zatem 
w pierwszym roku pracy za każdy przepraco-
wany miesiąc pracownik nabywa prawo 
do 1,66 (1,66...) dnia urlopu (jeżeli posiada 
wymiar 20 dni urlopu) lub do 2,16 (2,16...) 
dnia (w przypadku gdy ma prawo do wymia-
ru 26 dni urlopu). Pracodawca może z korzy-
ścią dla pracownika zaokrąglić ustalony wy-
miar urlopu do pełnych godzin lub dni.

Prawo do kolejnych urlopów

Prawo do kolejnych urlopów pracownik na-
bywa w każdym następnym roku kalendarzo-
wym. Uprawnienie do kolejnego urlopu pra-
cownik nabywa „z góry” już 1 stycznia danego 
roku, pod warunkiem pozostawania w tym 
dniu w zatrudnieniu (art. 153 § 2 k.p.). Może 
się także zdarzyć, że pracownik nie zyska pra-
wa do urlopu 1 stycznia, jeśli przebywa wtedy 
na urlopie bezpłatnym (w trakcie urlopu bez-
płatnego „zawieszone są” prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy).

PRZYKŁAD

Pracodawca rozwiązał w maju br. z po-
wodu likwidacji firmy umowę o pracę 
z pracownikiem korzystającym z urlopu 
bezpłatnego od 1 stycznia 2013 r. do 
dnia zakończenia zatrudnienia. Pra-
cownik nie otrzyma ekwiwalentu za 
urlop wypoczynkowy z bieżącego roku, 
ponieważ w opisanej sytuacji nie nabył 
do niego prawa.

Urlop w informacji 
o warunkach zatrudnienia

Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują praco-
dawcę do informowania pracownika na pi-
śmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia za-
warcia umowy o pracę, m.in. o wymiarze 
przysługującego mu urlopu wypoczynkowego 
(art. 29 § 3 pkt 3 k.p.).

Informacja o warunkach zatrudnienia po-
winna być podana pracownikowi na piśmie. 
Jeśli pracownik jest zatrudniony na okres 
próbny, to w informacji o warunkach za-
trudnienia należy mu podać wymiar urlopu 
przysługującego w czasie trwania tej umo-
wy. Gdy pracownik jest zatrudniany na 
podstawie bezpośrednio następujących po 
sobie umów o pracę, pracodawca musi – za 
każdym razem – podawać mu informację 
o warunkach zatrudnienia, nawet jeśli w in-
formacji nic się nie zmieniło. Także w sytu-
acji, gdy pracownik nabędzie prawo do 
wyższego wymiaru urlopu, należy mu prze-
kazać aktualną informację. Podobnie jest 
w przypadku zmiany wymiaru etatu albo 
korzystania z urlopu bezpłatnego lub inne-
go okresu niewykonywania pracy, który ma 
wpływ na wymiar należnego urlopu wypo-
czynkowego.

Warunek poinformowania pracownika 
o wymiarze przysługującego mu urlopu zo-
stanie spełniony, jeżeli pracodawca przekaże 
mu informację o urlopie, wskazując przepisy 
prawa pracy, z których wynika prawo pra-
cownika do urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca może również przekazać infor-
mację o warunkach zatrudnienia w formie 
opisowej, wskazując wymiar urlopu wypo-
czynkowego, jaki mu przysługuje. Przykłado-
wo, pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, 
który ma prawo do 26 dni urlopu wypoczyn-
kowego i podjął pracę od 1 czerwca 2013 r., 
może otrzymać taką informację: „przysługuje 

urlop
 bezpłatny

warunki 
zatrudnienia
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Panu w 2013 r. 8 dni urlopu wypoczynkowe-
go, tj. 64 godziny za okres pracy od 1 czerwca 
do 31 grudnia 2013 r., a od 1 stycznia 2014 r. 
będzie Pan miał prawo do 13 dni urlopu wy-
poczynkowego (104 godzin) w każdym kolej-
nym roku kalendarzowym”.

Problem z podaniem informacji o warun-
kach zatrudnienia w zakresie urlopu wypo-
czynkowego często dotyczy pracowników 
zatrudnionych na podstawie umów na za-
stępstwo. Nie wiadomo bowiem, kiedy taka 
umowa rozwiąże się. Dlatego w takim przy-
padku należy podać wymiar urlopu propor-
cjonalnego, jaki przysługuje pracownikowi 
od dnia zawarcia umowy na zastępstwo do 

końca roku kalendarzowego, w którym ta 
umowa została zawarta.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 152 Kodeksu pracy
§ 1. Pracownikowi przysługuje prawo 
do corocznego, nieprzerwanego, płat-
nego urlopu wypoczynkowego, zwane-
go dalej „urlopem”.
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa 
do urlopu.

Wymiar urlopu 
wypoczynkowego
Do okresu pracy, od którego zależy wy-
miar urlopu, należy wliczać nie tylko 
okres przepracowany w firmie, w której 
pracownik jest aktualnie zatrudniony, 
lecz również okresy poprzedniego za-
trudnienia, bez względu na długość prze-
rwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania 
stosunku pracy (art. 1541 § 1 k.p.). Wy-
miar urlopu nie zależy od przebiegu za-
trudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, 
zajmowanego stanowiska czy sposobu 
zakończenia stosunku pracy. Nawet gdy 
umowa o pracę została rozwiązana z pra-
cownikiem bez wypowiedzenia z winy 
pracownika, ponieważ naruszył on swoje 
obowiązki pracownicze, okres przepraco-
wany w tej firmie zostaje wliczony do 
stażu pracy, od którego zależy wymiar 
jego urlopu wypoczynkowego.

Jeżeli pracownik jednocześnie pozostaje 
w dwóch lub więcej stosunkach pracy, to do 
stażu pracy, od którego zależy prawo do urlo-
pu i wymiar urlopu, wliczeniu podlega także 
okres poprzedniego, niezakończonego za-
trudnienia w części przypadającej przed na-
wiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku 
pracy (art. 1541 § 2 k.p.).

Do stażu urlopowego należy wliczyć także 
udokumentowane okresy zatrudnienia prze-
byte za granicą u pracodawców zagranicz-
nych w ramach umowy o pracę. Są one bo-
wiem zaliczane do okresów pracy w Polsce 
w zakresie uprawnień pracowniczych.

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:
 ● 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony 

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

co najmniej 10 lat (art. 154 § 1 k.p.).

Tabela 1. Przykładowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia dotyczące wymia-
ru urlopu

Czas trwania umowy Wymiar etatu Wymiar 
urlopu Przykładowy zapis

Cały rok kalendarzowy pełny etat 20 dni art. 154 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy

Cały rok kalendarzowy część etatu 26 dni art. 154 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu pracy

Część roku kalenda-
rzowego

pełny etat 20 dni art. 154 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, obliczo-
ny proporcjonalnie zgodnie z art. 1551 Ko-
deksu pracy

Część roku kalenda-
rzowego

część etatu 26 dni art. 154 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu pracy, obli-
czony proporcjonalnie na podstawie 
art. 1551 Kodeksu pracy

umowa
na zastępstwo

staż 
urlopowy
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Pracodawca w umowie o pracę lub w ak-
tach wewnątrzzakładowych może ustalić 
wyższy wymiar urlopu dla pracowników.

Urlop pracowników 
zatrudnionych 
na niepełny etat

Dla pracownika zatrudnionego na część 
etatu wymiar urlopu ustala się proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy tego pra-
cownika, przyjmując za podstawę wymiar 
urlopu określony dla osoby zatrudnionej 
w pełnym wymiarze czasu pracy, wyni-
kający z ogólnego stażu pracy (20 albo 
26 dni). Jeśli z obliczeń wyniknie niepełny 
dzień urlopu, podlega on zaokrągleniu 
w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 Ko-
deksu pracy).

PRZYKŁAD

Pracodawca zatrudnił pracownika na 
3/4 etatu od 1 czerwca 2013 r. Pracow-
nik ma staż pracy krótszy niż 10 lat. Pro-
porcjonalnie do wymiaru czasu pracy 
urlop wypoczynkowy pracownika wyno-
si 15 dni (3/4 × 20 dni). Za okres pracy 
od 1 czerwca do 31 grudnia br. nabędzie 
on prawo do 8,75 dnia urlopu (7/12 × 
×  15 dni = 8,75 dnia, czyli po zaokrą-
gleniu 9 dni).

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

PRZYKŁAD

Pracownik, posiadający staż pracy prze-
kraczający 10 lat, przez 4 miesiące był za-
trudniony na 3/4 etatu, a przez pozostałe 
8 miesięcy tego roku na 1/2 etatu. Z tytu-
łu pracy w wyższym wymiarze etatu ma 
prawo do 7 dni urlopu [(3/4 × 26) × 
× 4/12 = 6,5, po zaokrągleniu 7 dni], na-
tomiast z racji zatrudnienia na pół etatu 
9 dni [(1/2 × 26) × 8/12 = 8,67, po za-
okrągleniu 9 dni]. W roku kalendarzo-
wym wymiar urlopu pracownika wynie-
sie 16 dni.

Ze zmianą wymiaru czasu pracy mamy cza-
sami do czynienia w trakcie miesiąca. W prze-
pisach nie znajdziemy wytycznych, jak po-
stępować w takich przypadkach. Wśród 
ekspertów prawa pracy można spotkać się 
z 2 poglądami w tym zakresie. Zgodnie 
z nimi, przy ustalaniu proporcjonalnego ur-
lopu w miesiącu zmiany etatu:

 ● przyjmuje się taki wymiar czasu pracy, 
w którym pracownik przepracuje więk-
szość dni lub

 ● należy przyjąć wymiar etatu obowiązują-
cy pracownika pierwszego dnia tego mie-
siąca.

PRZYKŁAD

Do 14 kwietnia 2013 r. pracownik z 8-let-
nim stażem urlopowym zatrudniony na 
czas nieokreślony pracował na pełny 
etat. Od następnego dnia wymiar czasu 
pracy wyniósł 3/4 etatu. Zgodnie 
z pierwszym poglądem, o którym mowa 

Tabela 2.Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnoetatowych

Wymiar etatu
Wymiar urlopu w roku kalendarzowym (po zaokrągleniu)

staż urlopowy mniejszy niż 10 lat co najmniej 10-letni staż urlopowy

1/2 10 dni (10 × 8 = 80 godz.) 13 dni (13 × 8 = 104 godz.)

1/3 7 dni (7 x 8 = 56 godz.) 9 dni (9 x 8 = 72 godz.)

1/4 5 dni (5 × 8 = 40 godz.) 7 dni (7 × 8 = 56 godz.)

2/3 14 dni (14 × 8 = 112 godz.) 18 dni (18 × 8 = 144 godz.)

3/4 15 dni (15 × 8 = 120 godz.) 20 dni (20 × 8 = 160 godz.)

4/5 16 dni (16 × 8 = 128 godz.) 21 dni (21 × 8 = 168 godz.)

czas 
pracy

urlop
proporcjonalny
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wyżej, pracownik za cały 2013 r. ma pra-
wo do 17 dni urlopu, w tym:
●  za okres od stycznia do marca – 5 dni 

(3/12 × 20 dni = 5 dni),
●  za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 

(większą część kwietnia pracownik 
przepracował na niepełnym etacie) 
– 12 dni (3/4 etatu × 20 dni × 9/12 = 
= 11,25 dnia, po zaokrągleniu 12 dni).

Według drugiego poglądu pracownik 
również byłby uprawniony do 17 dni 
urlopu, tj. (4/12 × 20 dni = 6,67 dnia, 
po zaokrągleniu 7 dni) + (8/12 × 3/4 
etatu × 20 dni = 10 dni).

Decyzja, jak w omawianym przypadku 
ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego, za-
leży zatem od pracodawcy. Jeżeli są różnice 
w wysokości wymiaru urlopu wypoczynko-
wego, najbezpieczniej jest wybrać sposób li-
czenia korzystniejszy dla pracownika. Praco-
dawca nie narazi się wtedy na jego roszczenia.

Zaliczanie okresów nauki 
do stażu urlopowego

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar 
urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 ● zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły 
zawodowej – przewidziany programem na-
uczania czas trwania nauki, nie więcej jed-
nak niż 3 lata,

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

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

 ● średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 ● szkoły policealnej – 6 lat,
 ● szkoły wyższej – 8 lat.
Pracownicy, którzy uzyskali stopień licen-

cjata, są traktowani pod względem naliczania 
stażu urlopowego, jakby ukończyli szkołę 
wyższą – należy im wliczać 8 lat.

Zaliczanie okresów nauki do okresów 
pracy ma charakter bezwarunkowy, tj. nie 
zależy od rodzaju szkoły czy okresu, w ja-
kim pracownik podjął pracę po ukończeniu 
nauki. Nie ma również znaczenia, w jakim 
trybie pracownik się uczył: dziennym, wie-
czorowym czy zaocznym. Należy jednak 
pamiętać, że nie wlicza się powtarzanych 
lat, czyli rzeczywistego okresu nauki. Do 
stażu urlopowego liczy się jedynie okres 
nauki przewidziany programem nauczania. 

Okresów nauki niezakończonych w sposób 
ustanowiony przez program nie uwzględ-
nia się (np. uzyskanie na studiach absolu-
torium bez dyplomu nie daje prawa do wli-
czenia 8 lat z tytułu ukończenia szkoły 
wyższej).

Okresy nauki w kolejnych szkołach nie pod-
legają sumowaniu (art. 155 § 1 k.p.). Do wy-
miaru urlopu zalicza się okres, który wynika 
z tytułu ukończenia ostatniej szkoły.

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

PRZYKŁAD

Pracownik po ukończeniu liceum 
ogólnokształcącego od 1 październi-
ka 2008 r. podjął swoje pierwsze za-
trudnienie na podstawie umowy 
o pracę, które kontynuuje do chwili 
obecnej. 1 października 2008 r. rozpo-
czął też 5-letnie studia wyższe. W po-
łowie lipca 2013 r. planuje obronę pra-
cy magisterskiej. W tej sytuacji 
korzystniejsze dla pracownika jest 
wliczanie do stażu pracy, wpływające-
go na wymiar jego urlopu, okresu za-
trudnienia, w którym równolegle by-
ła pobierana nauka. Uwzględniając 
4 lata szkoły średniej oraz 5 lat za-
trudnienia, 30 września 2013 r. pra-
cownik osiągnie ogółem 9-letni staż 
pracy, a 10-letni (uprawniający do 
wyższego wymiaru urlopu) 30 wrze-
śnia 2014 r. Uwzględniając 8 lat z ty-
tułu ukończenia szkoły wyższej w lip-
cu 2013 r. pracownik miałby do 
przepracowania dwa lata, aby osią-
gnąć 10-letni okres zatrudnienia. 
Wyższy wymiar urlopu pracownik 
osiągnąłby wówczas w lipcu 2015 r.

Okresy nauki należy udokumentować świa-
dectwem lub dyplomem wydanym przez 
daną szkołę, ewentualnie duplikatem wyda-
nym zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-
sie przepisami. Oryginał dokumentu pracow-
nik okazuje do wglądu pracodawcy, który 
przechowuje w jego aktach osobowych ksero-
kopię tego dokumentu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem.

wymiar 
urlopu

nauka
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PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 1 marca 
2013 r. legitymuje się:
●  świadectwem ukończenia liceum 

ogólnokształcącego,
●  świadectwem pracy dokumentują-

cym 4 lata pracy na podstawie umo-
wy o pracę,

●  wpisem w książeczce wojskowej o odby-
ciu służby zasadniczej trwającej 1 rok,

●  zaświadczeniem o wykonywaniu 
przez 2 lata zatrudnienia na podsta-
wie umowy o dzieło,

●  zaświadczeniem o 5-letnim okresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej.

Zaliczeniu do stażu urlopowego podle-
gają w tym przypadku: szkoła, okres wy-
konywania pracy na podstawie umowy

o pracę, służba wojskowa oraz aktualne 
zatrudnienie. Okresów pracy na podsta-
wie umowy o dzieło i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej nie można zali-
czyć do stażu urlopowego. Pracownik 
będzie posiadał na koniec czerwca br. 
staż urlopowy wynoszący ogółem 9 lat 
i 4 miesiące, co uprawnia go do urlopu 
w wymiarze 20 dni.

Inne okresy podlegające 
zaliczeniu do stażu 
urlopowego

Poza okresami zatrudnienia pracowniczego 
(w tym pracy za granicą) i nauki szkolnej, za-
liczeniu do stażu urlopowego (na podstawie 
przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów 
szczególnych) podlegają również m.in. okre-
sy wymienione w tabeli 3.

Tabela 3. Okresy podlegające zaliczeniu do stażu urlopowego

Okres Podstawa prawna

za który przysługuje odszkodowanie w przy-
padku skrócenia okresu wypowiedzenia, jeże-
li pracownik nie podjął w tym czasie pracy

art. 361 § 2 Kodeksu pracy

pozostawania bez pracy, za który przyznano 
odszkodowanie pracownikowi przywrócone-
mu do pracy

art. 51 § 2 Kodeksu pracy

urlopu bezpłatnego, którego udzielono pra-
cownikowi w celu podjęcia pracy u innego 
pracodawcy

art. 1741 § 2 Kodeksu pracy

urlopu wychowawczego art. 1865 Kodeksu pracy

urlopu bezpłatnego udzielonego młodociane-
mu w okresie ferii szkolnych

art. 205 § 4 Kodeksu pracy

urlopu bezpłatnego udzielonego pracowniko-
wi powołanemu do pełnienia z wyboru funk-
cji związkowej poza zakładem pracy, pod wa-
runkiem stawienia się do pracy po tym urlopie 
w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy 
z wyboru

art. 25 ust. 11 ustawy z 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych

pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypen-
dium

art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

czynnej służby wojskowej oraz urlopu bez-
płatnego udzielonego powołanemu do odby-
cia ćwiczeń wojskowych

art. 120 i 124 ustawy z 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej

służby zastępczej art. 36 ustawy z 28 listopada 2003 r. o służbie 
zastępczej

prowadzenia indywidualnego gospodarstwa 
rolnego lub pracy w takim gospodarstwie

art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu 
okresów pracy w indywidualnym gospodar-
stwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

okresy
zatrudnienia
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ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 154 Kodeksu pracy
§ 1. Wymiar urlopu wynosi:
1)  20 dni – jeżeli pracownik jest za-

trudniony krócej niż 10 lat,
2)  26 dni – jeżeli pracownik jest za-

trudniony co najmniej 10 lat.
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika za-
trudnionego w niepełnym wymiarze

 czasu pracy ustala się proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy tego pracow-
nika, biorąc za podstawę wymiar urlo-
pu określony w § 1; niepełny dzień 
urlopu zaokrągla się w górę do pełnego 
dnia.
§ 3. Wymiar urlopu w danym roku ka-
lendarzowym, ustalony na podstawie 
§ 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru 
określonego w § 1.

Udzielanie urlopów 
wypoczynkowych
Urlopu należy udzielać w dni, które są 
dla pracownika dniami pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy, w wymiarze godzinowym, odpo-
wiadającym dobowemu wymiarowi cza-
su pracy pracownika w danym dniu 
(art. 1542 § 1 k.p.).

Pojęcie „dzień pracy” zostało związane 
z indywidualnym harmonogramem czasu 
pracy pracownika. Dniami pracy są np. nie-
dziele i święta, jeśli harmonogram pracy 
pracownika przewiduje pracę w te dni. Dnia-
mi pracy nie są dni wolne od pracy wynikają-
ce z rekompensowania wydłużonej pracy 
w inne dni. Dotyczy to np. pracowników za-
trudnionych w równoważnym systemie cza-
su pracy.

Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego 
stosujemy zasadę, że 1 dzień urlopu odpowia-
da 8 godzinom pracy (art. 1542 § 2 k.p.). Od-
nosi się to także do niepełnoetatowców.

W przypadku pracownika, dla którego do-
bowa norma czasu pracy, wynikająca z od-
rębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin 
(np. norma czasu pracy lekarza wynosi 7 go-
dzin 35 minut), 1 dzień urlopu odpowiada tej 
normie dobowej. Zatem 1 dzień urlopu dla le-
karza wynosi 7 godzin 35 minut.

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

PRZYKŁAD

Pracownik pracuje w równoważnym 
systemie czasu pracy. W 2013 r. jest 
uprawniony do urlopu w wymiarze 160 
godzin. Wykorzystał już w tym roku 
156 godzin urlopu. Pracodawca może 
mu udzielić urlopu w wymiarze 4 go-
dzin na część dnia, w którym zgodnie 
z harmonogramem pracy miał zaplano-
wane np. 10 godzin pracy.

Jeżeli pracownik zawsze pracuje po 8 go-
dzin, to przy udzielaniu urlopu jego przeli-
czanie na godziny nie ma znaczenia, ma 
natomiast znaczenie przy obliczaniu wyna-
grodzenia urlopowego i ekwiwalentu urlopo-
wego.

Konieczność przeliczeń godzinowych urlopu 
wypoczynkowego występuje w przypadku:

 ● pracy w systemach czasu pracy pozwalają-
cych na pracę powyżej 8 godzin na dobę,

 ● zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu 
pracy.

Urlop pracowników 
pracujących w równoważnym 
systemie czasu pracy

W systemie równoważnym dobowy wy-
miar czasu pracy może zostać wydłużony 
do 12 godzin na dobę (przy dozorze urzą-
dzeń do 16 godzin, a przy pilnowaniu mie-
nia i ochronie osób nawet do 24 godzin na 

dzień 
pracy

systemy
 czasu pracy
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dobę) i jest rekompensowany udzielaniem 
większej liczby dni wolnych od pracy. 
W wyniku tego pracownik dysponuje więk-
szą liczbą dni wolnych od pracy niż pracow-
nicy zatrudnieni w podstawowym systemie 
czasu pracy, dla których wolne są niedziele, 
święta oraz dni wynikające z 5-dniowego 
tygodnia pracy. Udzielając płatnego urlopu 
osobom, które wykonują swoje obowiązki 
w równoważnych normach czasu pracy, 
z puli urlopowej trzeba zdejmować tyle go-
dzin, ile by w danym czasie pracowali za-
miast wypoczywać.

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

PRZYKŁAD

Pracownika obowiązuje równoważny 
system czasu pracy. Z jego grafiku na 
okres od 6 do 12 maja br. wynika, że 
w poniedziałek miał pracować 9 godzin, 
we wtorek – 12 godzin, w środę – 8 go-
dzin, w piątek – 5 godzin, a w niedzielę 
– 6 godzin. Czwartek i sobotę zaplano-
wano jako dni wolne. Pracownik przez 
cały wspomniany tydzień korzystał 
z urlopu. Oznacza to, że jego pulę urlo-
pową należy pomniejszyć o 40 godzin, 

bo przez tyle by pracował, gdyby nie 
wypoczywał.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 1542 Kodeksu pracy
§ 1. Urlopu udziela się w dni, które są 
dla pracownika dniami pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu 
pracy, w wymiarze godzinowym, odpo-
wiadającym dobowemu wymiarowi 
czasu pracy pracownika w danym dniu, 
z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie 
z § 1, jeden dzień urlopu odpowia-
da 8 godzinom pracy.
§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowied-
nio do pracownika, dla którego dobowa 
norma czasu pracy, wynikająca z odręb-
nych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu, 
w dniu pracy w wymiarze godzinowym 
odpowiadającym części dobowego wy-
miaru czasu pracy jest dopuszczalne je-
dynie w przypadku, gdy część urlopu po-
została do wykorzystania jest niższa niż 
pełny dobowy wymiar czasu pracy pra-
cownika w dniu, na który ma być udzie-
lony urlop.

Urlopy proporcjonalne
W szczególnych okolicznościach, przewi-
dzianych przepisami prawa pracy, urlop 
wypoczynkowy należy ustalić proporcjo-
nalnie do przepracowanego okresu.

Prawo do urlopu w przypadku 
zmiany pracodawcy

Pracownik, co do zasady, nabywa prawo do 
urlopu w pełnym wymiarze w pierwszym 
dniu roku kalendarzowego. Gdy umowa 
o pracę trwa nieprzerwanie przez cały rok, 
pracownik wykorzystuje należny mu urlop 
u aktualnego pracodawcy. Jeśli jednak w cią-
gu roku dochodzi do rozwiązania umowy 
o pracę, pracownikowi należy się urlop obli-
czany proporcjonalnie do czasu przepracowa-
nego w danym roku:

 ● u dotychczasowego pracodawcy – w wy-
miarze proporcjonalnym do okresu prze-
pracowanego u tego pracodawcy w roku 
ustania stosunku pracy, chyba że przed 
jego ustaniem pracownik wykorzystał 
urlop w przysługującym mu lub w wyż-
szym wymiarze,

 ● u kolejnego pracodawcy – w wymiarze pro-
porcjonalnym do okresu:
–  pozostałego do końca danego roku ka-

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

–  zatrudnienia w danym roku kalendarzo-
wym – w razie zatrudnienia na czas 
krótszy niż do końca danego roku kalen-
darzowego.

Pracownikowi, który przed ustaniem stosun-
ku pracy w ciągu roku kalendarzowego wyko-

dni wolne
 od pracy

rok 
kalendarzowy
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rzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynika-
łoby to z proporcji do przepracowanego okresu, 
u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop 
w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wy-
miar urlopu w roku kalendarzowym nie może 
być niższy niż wynikający z okresu przepraco-
wanego w tym roku u wszystkich pracodaw-
ców. Regulacja ta ma zastosowanie również 
w sytuacji, gdy w danym roku kalendarzowym 
nastąpiło rozwiązanie, a następnie nawiązanie 
stosunku pracy z tym samym pracodawcą.

Zasady dotyczące udzielania urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze proporcjonalnym 
stosuje się:

 ● odpowiednio do pracownika podejmujące-
go pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu 
innego roku kalendarzowego niż rok, 
w którym ustał jego stosunek pracy z po-
przednim pracodawcą,

 ● do urlopów dodatkowych przysługujących 
pracownikom na podstawie przepisów 
szczególnych, np. osobom o umiarkowa-
nym lub znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, kombatantom.

■ ZAPAMIĘTAJ
Urlop przysługujący pracownikowi w da-
nym roku kalendarzowym nie może prze-
kroczyć wymiaru wynikającego z przepi-
sów Kodeksu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik z 10-letnim stażem urlopo-
wym był zatrudniony u poprzedniego 
pracodawcy do 31 maja 2012 r. Następ-
nie przez dłuższy czas pozostawał bez 
pracy. Kolejne zatrudnienie podjął 
1 marca 2013 r. na podstawie umowy 
o pracę zawartej na czas określony 
do 31 grudnia 2013 r. U obecnego pra-
codawcy pracownik nabył w 2013 r. za 
okres od 1 marca do 31 grudnia br. pra-
wo do 22 dni urlopu (10/12 × 26 dni = 
= 21,66 dni, po zaokrągleniu 22 dni).

Urlop po okresie 
niewykonywania pracy

Urlop w wymiarze proporcjonalnym naby-
wa pracownik, który powraca do pracy u do-
tychczasowego pracodawcy w ciągu roku ka-
lendarzowego po trwającym co najmniej 
1 miesiąc okresie (art. 1552 § 1 k.p.):

 ● urlopu bezpłatnego,

 ● urlopu wychowawczego,
 ● odbywania zasadniczej służby wojskowej 

lub jej form zastępczych, okresowej służby 
wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo 
ćwiczeń wojskowych,

 ● tymczasowego aresztowania,
 ● odbywania kary pozbawienia wolności,
 ● nieusprawiedliwionej nieobecności w pra-

cy.
Jeżeli powyższe okresy niewykonywania 

pracy obejmują części miesięcy kalendarzo-
wych, za miesiąc uważa się łącznie 30 dni. 
Okresy nieobecności, podczas których pra-
cownik nie nabywa prawa do urlopu, należy 
sumować.

PRZYKŁAD

Pracownik uprawniony do urlopu wy-
poczynkowego w wymiarze 26 dni ko-
rzystał z urlopu bezpłatnego od 18 
do 31 marca 2013 r., czyli przez 14 dni, 
a następnie od 1 do 17 kwietnia 2013 r. 
(17 dni) był tymczasowo aresztowa-
ny. Wymiar urlopu wypoczynkowego 
w 2013 r. pracownika ulegnie zatem ob-
niżeniu o 1/12 wymiaru urlopu.

Zastosowanie zasady proporcjonalności 
urlopu jest ograniczone wyłącznie do roku 
kalendarzowego, w którym pracownik po-
wraca do dotychczasowego pracodawcy po 
okresie niewykonywania pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik korzystał z urlopu bezpłat-
nego w okresie od 1 październi-
ka 2012 r. do 31 marca 2013 r. Od 
1 kwietnia br. wrócił do pracy. W takiej 
sytuacji pracownikowi przysługuje 
urlop wypoczynkowy za okres od 
1 października do 31 grudnia 2012 r., 
natomiast za okres od 1 stycznia 
do 31 marca br. urlop wypoczynkowy 
mu nie przysługuje.

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

udzielanie 
urlopu

zasada 
proporcjonalności
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Urlop uzupełniający

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za 
dany rok kalendarzowy, a następnie w ciągu 
tego roku uzyskał prawo do urlopu w wyższym 
wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający 
(art. 158 k.p.). Prawo do urlopu w podwyższo-
nym wymiarze w roku kalendarzowym, w któ-
rym pracownik nabywa prawo do wyższego 
wymiaru, powstaje w dniu, w którym pracow-
nik osiągnął odpowiedni staż pracy uprawniają-
cy go do wyższego wymiaru urlopu.

Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczyn-
kowego w roku kalendarzowym, w którym pra-
cownik nabył u danego pracodawcy prawo do 
urlopu w wyższym wymiarze, ustala się od razu, 
uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownik nabywa prawo do 6 dni urlopu 
uzupełniającego bez względu na to, w jakim 
miesiącu danego roku nabędzie prawo do 
wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na czas nieo-
kreślony osiągnie 10-letni staż pracy 
30 wrześ nia 2013 r. W porozumieniu 
z pracodawcą pracownik zaplanował 
urlop na lipiec. W tej sytuacji pracownik 
może skorzystać w lipcu z 20 dni urlopu, 
a po 30 września br. z 6 dni urlopu uzu-
pełniającego.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 1551 Kodeksu pracy
§ 1. W roku kalendarzowym, w którym 
ustaje stosunek pracy z pracownikiem

uprawnionym do kolejnego urlopu, pra-
cownikowi przysługuje urlop:
1)  u dotychczasowego pracodawcy 

– w wymiarze proporcjonalnym do 
okresu przepracowanego u tego 
pracodawcy w roku ustania sto-
sunku pracy, chyba że przed usta-
niem tego stosunku pracownik wy-
korzystał urlop w przysługującym 
mu lub w wyższym wymiarze,

2)  u kolejnego pracodawcy – w wy-
miarze:
a)  proporcjonalnym do okresu po-

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

b)  proporcjonalnym do okresu za-
trudnienia w danym roku ka-
lendarzowym – w razie zatrud-
nienia na czas krótszy niż do 
końca danego roku kalendarzo-
wego, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Pracownikowi, który przed usta-
niem stosunku pracy w ciągu roku 
kalendarzowego wykorzystał urlop 
w wymiarze wyższym niż wynikający 
z § 1 pkt 1, przysługuje u kolejnego 
pracodawcy urlop w odpowiednio niż-
szym wymiarze; łączny wymiar urlopu 
w roku kalendarzowym nie może być 
jednak niższy niż wynikający z okre-
su przepracowanego w tym roku 
u wszystkich pracodawców.
§ 21. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpo-
wiednio do pracownika podejmujące-
go pracę u kolejnego pracodawcy 
w ciągu innego roku kalendarzowego 
niż rok, w którym ustał jego stosunek 
pracy z poprzednim pracodawcą.
§ 3. (skreślony).

Realizacja prawa do urlopu
Przystępując do planowania urlopów na-
leży pamiętać, że urlop wypoczynkowy 
powinien być udzielony w danym roku 
jako jeden nieprzerwany okres. Tylko na 
wniosek pracownika urlop może być po-
dzielony na części. W takim przypadku 
przynajmniej jedna część urlopu wypo-
czynkowego pracownika powinna trwać 
nie mniej niż 14 dni kalendarzowych 

(art. 162 k.p.). Do okresu 14 dni zalicza 
się niedziele, święta i dni wolne wynika-
jące z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 
5-dniowym tygodniu pracy.

Urlopy powinny być udzielane zgodnie 
z planem urlopów (art. 163 § 1 k.p.). Plan 
urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwa-
gę wnioski pracowników i konieczność za-

urlop 
uzupełniający

plan
urlopów
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pewnienia normalnego toku pracy. Planem 
urlopów nie obejmuje się jednak tzw. urlopu 
na żądanie (4 dni w roku).

Pracodawca nie ma obowiązku ustalania pla-
nu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związ-
kowa wyraziła na to zgodę. Planu urlopów nie 
muszą ustalać także pracodawcy, u których nie 
działa zakładowa organizacja związkowa. W ta-
kich przypadkach pracodawca ustala termin 
urlopu w porozumieniu z pracownikiem.

Plan urlopów stosownie do potrzeb praco-
dawcy może dotyczyć całego roku kalendarzo-
wego lub jego części, np. kwartału, półrocza.

W planie urlopów należy uwzględnić za-
równo urlopy, do których pracownicy już na-
byli prawo, jak i te, do których nabędą prawo 
w trakcie okresu, na który plan jest sporzą-
dzany, czyli urlopy:

 ● zaległe, niewykorzystane w poprzednich la-
tach,

 ● kolejne, do których pracownicy nabyli pra-
wo 1 stycznia,

 ● uzupełniające, do których prawo jest naby-
wane w trakcie roku kalendarzowego,

 ● dodatkowe, przysługujące niektórym pra-
cownikom na podstawie przepisów szcze-
gólnych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Plan urlopów może obejmować tylko część 
roku kalendarzowego.

W planie urlopów należy również uwzględ-
nić pracowników, którzy podejmują pierwszą 
pracę. Nabywają oni prawo do urlopu po 
przepracowaniu każdego miesiąca. Urlopu 
tego nie muszą wykorzystywać po każdym 
miesiącu pracy, lecz mogą z niego skorzystać 
po kilku miesiącach pracy. Plan urlopów po-
daje się do wiadomości pracowników w spo-
sób przyjęty u danego pracodawcy, np. przez 
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 
albo pocztą elektroniczną (art. 163 § 2 k.p.).

Pracodawca nie jest związany wnioskiem 
pracownika dotyczącym terminu wykorzysta-
nia urlopu lub jego podziału na części, jeśli 
udzielenie urlopu we wnioskowanym termi-

nie spowoduje, zdaniem pracodawcy, zakłó-
cenie normalnego toku pracy. Jednak, w celu 
uwzględnienia interesów pracowników, pra-
codawca powinien zwrócić się do nich o zło-
żenie wniosków urlopowych. Takie działanie 
pozwoli zaplanować terminy urlopów, rozkła-
dając ich wykorzystanie w czasie tak, by nie 
zakłócać normalnego toku pracy i jednocze-
śnie uwzględnić potrzeby pracownika.

Plan urlopów podany do wiadomości pra-
cowników w sposób zwyczajowo przyjęty w za-
kładzie pracy jest wiążący dla stron stosunku 
pracy w zakresie ustalonych w nim terminów. 
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały 
z 6 marca 1980 r. (V PZP 7/79, OSNC 1980/7–
8/132) stwierdził, że: „wbrew wyrażanemu 
niejednokrotnie poglądowi, planowi urlopów 
nie można przypisywać jedynie roli organiza-
torskiej. Artykuł 163 § 1 Kodeksu pracy stanowi 
bowiem, że urlopy powinny być udzielane 
zgodnie z planem urlopów, a z przepisów 
art. 162 i 165 Kodeksu pracy wynika, że przesu-
nięcie terminu urlopu może nastąpić tylko 
w szczególnych sytuacjach. Wskazuje to na wią-
żące strony znaczenie planu urlopów (...)”.

Mimo ustalenia terminów wykorzystania 
urlopu w planie urlopów, na rozpoczęcie urlopu 
w ustalonym terminie pracownik powinien 
mieć zgodę pracodawcy. Takie stanowisko za-
prezentował Sąd Najwyższy w wyroku z 5 wrze-
śnia 1979 r. (I PRN 82/79). Z takim poglądem 
zgadza się również większość ekspertów zajmu-
jących się prawem pracy. W praktyce w zakła-
dach pracy mimo obowiązujących planów sto-
sowane są dodatkowo wnioski o urlop, co 
ułatwia kontrolę wykorzystywania urlopów.

Przesunięcie terminu urlopu

Tylko w wyjątkowych przypadkach, uza-
sadnionych szczególnymi okolicznościami, 
może nastąpić przesunięcie terminu urlopu 
uwzględnionego w planie urlopów lub uzgod-
nionego z pracownikiem.

W zależności od tego, kto występuje z inicja-
tywą zmiany terminu urlopu, wyróżniamy:

Przesunięcie terminu 
na wniosek 
pracownika

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

Przesunięcie 
terminu na polecenie 
pracodawcy

Konieczne jest tu zaistnienie szczególnych potrzeb pracodawcy i takich 
okoliczności, w których nieobecność pracownika spowodowałaby po-
ważne zakłócenia toku pracy i które nie były znane pracodawcy w czasie 
sporządzania planu urlopów (np. kontrola urzędu skarbowego, która 
wymaga obecności pracownika, konieczność usunięcia awarii).

zakładowa 
organizacja 
związkowa

zgoda 
pracodawcy
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Mimo że inicjatywę dotyczącą przesunięcia 
terminu urlopu może zgłosić zarówno pracodaw-
ca, jak i pracownik, ostateczną decyzję w tym za-
kresie zawsze podejmuje pracodawca. Jeśli wy-
stępują okoliczności uzasadniające przesunięcie 
urlopu wypoczynkowego na inny termin, praco-
dawca udziela pracownikowi niewykorzystane-
go urlopu w uzgodnionym z nim terminie.

W niektórych przypadkach przesunięcie 
urlopu jest obowiązkowe. Dotyczy to przy-
czyn usprawiedliwiających nieobecność pra-
cownika w pracy, w szczególności z powodu:

 ● czasowej niezdolności do pracy wskutek 
choroby,

 ● odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 ● powołania na ćwiczenia wojskowe albo na 

przeszkolenie wojskowe na czas do 3 mie-
sięcy,

 ● urlopu macierzyńskiego.
Każda usprawiedliwiona nieobecność pra-

cownika w pracy, również inna niż wyżej wy-
mienione, zobowiązuje pracodawcę do prze-
sunięcia terminu urlopu (art. 165 k.p.). Inne 
przyczyny usprawiedliwiające, powodujące 
obowiązek przesunięcia nierozpoczętego ur-
lopu, to np. konieczność sprawowania opieki 
nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny 
(w okresie, w którym pracownik ma prawo 
do zasiłku opiekuńczego), tymczasowe aresz-
towanie pracownika lub odbywanie przez 
niego kary pozbawienia wolności.

Przerwanie urlopu

Urlop wypoczynkowy może zostać prze-
rwany z powodu:

 ● czasowej niezdolności do pracy wskutek 
choroby,

 ● odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 ● odbywania ćwiczeń wojskowych albo prze-

szkolenia wojskowego przez czas do 3 mie-
sięcy,

 ● urlopu macierzyńskiego.
Wskazane przyczyny stanowią katalog wy-

czerpujący. Wystąpienie innych przyczyn niż 
wymienione nie powoduje obowiązku prze-
rwania urlopu, a tym samym nie zobowiązuje 
pracodawcy do udzielenia niewykorzystane-
go urlopu w innym terminie (art. 166 k.p.).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w podstawo-
wym systemie czasu pracy od po-

 
niedziałku do piątku, wykorzystujący 
14 dni urlopu wypoczynkowego w okre-
sie od 13 do 26 maja 2013 r., zachoro-
wał i otrzymał zaświadczenie lekarskie 
o czasowej niezdolności do pracy obej-
mujące okres od 23 do 30 maja 2013 r. 
Z powodu choroby pracownik nie wyko-
rzystał 3 dni zaplanowanego urlopu wy-
poczynkowego. Mimo niewykorzysta-
nia urlopu pracownik powinien stawić 
się do pracy 31 maja 2013 r. Nie nastę-
puje tu bowiem automatyczne przesu-
nięcie i wydłużenie urlopu o dni niewy-
korzystane z powodu choroby.

Odwołanie z urlopu

Sporządzenie planu urlopów, a nawet uzy-
skanie zgody pracodawcy na urlop oraz wyku-
pienie wczasów nie musi oznaczać, że pracow-
nik wyjedzie na wypoczynek w ustalonym 
odpowiednio wcześniej terminie lub skorzysta 
ze wszystkich zaplanowanych dni urlopowych. 
Przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość 
odwołania pracownika z urlopu wypoczynko-
wego z przyczyn dotyczących pracodawcy, gdy:

 ● zachodzą okoliczności nieprzewidziane 
w chwili rozpoczynania urlopu,

 ● obecność pracownika w zakładzie pracy 
jest niezbędna.
Chodzi tu np. o: awarię urządzenia, choro-

bę osoby zastępującej pracownika, kontrolę 
zewnętrzną, ważne spotkanie z klientem, któ-
re wcześniej nie było zaplanowane.

Decyzja pracodawcy o odwołaniu z urlopu 
jest dla pracownika poleceniem służbowym. 
Pracownik ma obowiązek podporządkować 
się tej decyzji bez względu na własną opinię. 
Niewykonanie polecenia pracodawca może 
uznać za naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych. Za niewykonanie tego 
polecenia pracodawca ma prawo zwolnić pra-
cownika z pracy. Może zastosować w tym 
przypadku zarówno rozwiązanie umowy za 
wypowiedzeniem, jak i bez wypowiedzenia.

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczyn-
kowego jest w praktyce często utrudnione. Pra-
codawca nie może bowiem żądać podania przez 
pracownika numeru telefonu, pod którym bę-
dzie dostępny w czasie urlopu. Taką opinię pre-
zentuje Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych (GIODO). Jedynie w przypadku 
pracowników, którzy zajmują kierownicze sta-
nowiska w firmie, można wprowadzić w prze-
pisach wewnątrzzakładowych obowiązek poda-
nia numeru telefonu, pod którym będą dostępni 

przesunięcie 
urlopu

wypoczynek



Wszystko o urlopach wypoczynkowych

18 | www.pgp.infor.pl

w czasie urlopu wypoczynkowego. Pracodawca 
nie może również żądać od pracowników od-
bierania telefonów służbowych na urlopie wy-
poczynkowym. Może jednak ustalić w prze-
pisach wewnątrzzakładowych obowiązek 
od bierania połączeń przychodzących na telefon 
służbowy. Obowiązek ten może dotyczyć tylko 
pracowników kluczowych dla firmy lub nie-
zbędnych w razie awarii.

Pracownik, któremu z ważnych i uzasadnio-
nych powodów pracodawca przerwał płatny 
wypoczynek, zazwyczaj ponosi z tego tytułu 
straty finansowe. Do ich zrekompensowania 
jest zobowiązany pracodawca. Konsekwencje 
finansowe, jakie może w związku z tym ponieść 
pracodawca, mogą być niekiedy dotkliwe.

Pracodawca, który odwołuje pracowników 
z urlopu wypoczynkowego, musi im zwrócić 
poniesione koszty. Mimo że przepisy prawa 
pracy nie wskazują dokładnie, jakiego rodza-
ju mają to być koszty, to nie ulega wątpliwo-
ści, że muszą być one bezpośrednio związane 
z odwołaniem pracownika z urlopu.

Pracodawca powinien zwrócić pracowniko-
wi w szczególności wydatki poniesione na:

 ● niepodlegającą zwrotowi, dokonaną zapła-
tę za niewykorzystany w związku z odwo-
łaniem z urlopu pobyt w ośrodku wczaso-
wym, w kwaterze prywatnej, w hotelu,

 ● wykupione wycieczki fakultatywne, z któ-
rych pracownik nie skorzystał,

 ● podróż powrotną z miejsca pobytu w okresie 
urlopu do miejsca pracy (bez względu na ro-
dzaj środka lokomocji) w wysokości udoku-
mentowanej przez pracownika np. biletami 
kolejowymi, lotniczymi, fakturami za paliwo.
Gdy pracownik zostaje wezwany do pracy na 

krótki czas, a potem może kontynuować urlop, 
pracodawca musi zwrócić mu koszty podróży 
z miejsca urlopu do miejsca pracy i z powrotem.

Zdaniem części ekspertów, w przypadku gdy 
pracownik zaplanował wyjazd z rodziną, zwrot 
kosztów wycieczki powinien obejmować także 
wydatki poniesione za małoletnie dzieci, które 
nie mogą pozostać bez opieki podczas takiego 
wyjazdu, ale nie powinien dotyczyć kosztów 
poniesionych za małżonka pracownika. Zgod-
nie z innym poglądem, zwrot nie obejmuje 
kosztów poniesionych za członków rodziny (na-
wet za małoletnie dzieci). W związku z takimi 
rozbieżnościami pracodawca powinien każdą 
sytuację rozpatrywać indywidualnie i samo-
dzielnie zadecydować, czy pokryje zwrot kosz-
tów wynikających z przerwania urlopu również 
za członków rodziny pracownika.

Wydatki, które zakład pracy musi pokryć 
w związku z odwołaniem pracownika z urlo-
pu, powinny być odpowiednio udokumento-

wane, np. rachunkami, fakturami, biletami, 
pokwitowaniami itp.

Pracownik nie może domagać się zwrotu 
kosztów pośrednio związanych z urlopem. Pra-
codawca nie ma zatem obowiązku zwracania 
pracownikowi kosztów zakupu np. sprzętu 
sportowego, turystycznego, żywności i odzieży 
zakupionej na urlop. Zatrudniający nie rekom-
pensuje również tzw. utraconych korzyści, które 
pracownik mógłby osiągnąć w czasie urlopu 
(np. zarobków z tytułu umowy zlecenia).

PRZYKŁAD

Joanna J. wyjechała na 2-tygodniowy 
urlop, w czasie którego podjęła pracę 
jako kelnerka w nadmorskiej miejscowo-
ści. Po pierwszym tygodniu urlopu pra-
codawca wezwał ją do pracy. W związku 
z tym Joanna J. może żądać zwrotu kosz-
tów zakwaterowania i dojazdu. Nie może 
natomiast domagać się zwrotu równo-
wartości utraconego zarobku.

Zwrot kosztów bezpośrednio związanych 
z urlopem nie stanowi korzyści majątkowej 
dla pracownika. Jest tylko rekompensatą za 
utraconą możliwość wypoczynku, zagwaran-
towaną przez przepisy prawa pracy. Potwier-
dził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 
w interpretacji indywidualnej z 22 paździer-
nika 2010 r. (ILPB2/415–704/09/10-S/WM): 
„(...) otrzymany, udokumentowany zwrot 
wydatków dotyczący zaplanowanego wypo-
czynku wskutek przesunięcia planu urlopu 
przez pracodawcę nie będzie stanowił przy-
chodu pracownika podlegającego opodatko-
waniu w świetle art. 12 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (...)”.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wszelkie kwoty otrzymane przez pra-
cownika w związku z odwołaniem go 
z urlopu ponad koszty faktycznie przez 
niego poniesione stanowią przychód ze 
stosunku pracy podlegający opodatko-
waniu i oskładkowaniu.

Korzystne dla podatników stanowisko zajął 
również Pierwszy Urząd Skarbowy w Byd-
goszczy w interpretacji z 29 września 2006 r. 
(PD2.2–415–35/06), w której zaznaczył, że 
pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty 
poniesione przez pracownika w bezpośred-
nim związku z odwołaniem go z urlopu na 
podstawie art. 167 § 2 k.p.
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Zwrot bezpośrednich kosztów odwołania 
z urlopu lub przesunięcia zaplanowanego wy-
poczynku nie jest przysporzeniem majątko-
wym pracownika, dlatego nie stanowi pod-
stawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne.

Pracodawca może zrekompensować pra-
cownikowi odwołanie z urlopu, wypłacając 
mu określone świadczenie pieniężne ponad 
kwotę rzeczywiście poniesionych przez pra-
cownika wydatków. Wszelkie kwoty otrzyma-
ne ponad koszty faktycznie poniesione stano-
wią dla pracownika przychód podlegający 
opodatkowaniu i oskładkowaniu.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 163 Kodeksu pracy
§ 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.

Urlopy o szczególnym 
charakterze
Pracodawca powinien udzielić należnego 
urlopu wypoczynkowego pracownicy po 
urlopie macierzyńskim. Również w okre-
sie wypowiedzenia pracownik powinien 
wykorzystać urlop, jeżeli pracodawca go 
udzieli.

Urlop wypoczynkowy 
po urlopie macierzyńskim

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

To szczególne uprawnienie przysługuje tak-
że ojcu dziecka korzystającemu z urlopu ma-

cierzyńskiego. Nawet jeśli pracodawca wie 
o zamiarze skorzystania przez pracownicę 
z urlopu wychowawczego po macierzyńskim, 
nie stosuje zasady proporcjonalności urlopu 
wypoczynkowego i musi udzielić go w peł-
nym należnym wymiarze.

Urlopu wypoczynkowego trzeba również 
udzielić pracownicy lub pracownikowi bezpo-
średnio po dodatkowym urlopie macierzyń-
skim, urlopie ojcowskim, urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego i dodatkowym urlopie 
na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop w okresie 
wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę 
pracownik jest zobowiązany wykorzystać 
przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie 
pracodawca mu go udzieli. Nie jest tu ważne, 
która ze stron stosunku pracy wystąpiła z ini-
cjatywą rozwiązania umowy o pracę, bez 
znaczenia jest również długość okresu wypo-
wiedzenia.

W okresie wypowiedzenia mogą zostać wy-
korzystane nie tylko urlopy bieżące, ale rów-
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nież urlopy zaległe, przy czym urlop bieżący 
przysługuje w wymiarze proporcjonalnym do 
okresu przepracowanego w danym roku ka-
lendarzowym.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca udziela pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego w okresie wypowiedze-
nia bez wniosku urlopowego, a nawet bez 
zgody zatrudnionego.

Urlop na żądanie
W każdym roku kalendarzowym pracow-

nik ma prawo do 4 dni tzw. urlopu na żąda-
nie. Urlop ten nie jest urlopem dodatkowym, 
ale częścią urlopu wypoczynkowego, która 
przysługuje pracownikowi w ramach wymia-
ru podstawowego, tj. odpowiednio 20 lub 
26 dni. Warunkiem skorzystania z tego urlo-
pu jest zgłoszenie pracodawcy żądania jego 
udzielenia (np. telefonicznie, elektronicz-
nie, przesyłką kurierską, za pośrednictwem 
innej osoby) najpóźniej w dniu jego rozpo-
częcia. Przy czym, jak wskazał Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 15 listopada 2006 r. (I PK 
128/06, OSNP 2007/23–24/346), zgłosze-
nie powinno nastąpić przed rozpoczęciem 
dnia pracy. Mimo że taki wymóg wydaje się 
uzasadniony choćby koniecznością zapew-
nienia właściwej organizacji procesu pracy, 
to regulacje kodeksowe nie wskazują, w ja-
kim dokładnie momencie dnia roboczego 
należy wystąpić o urlop na żądanie. Ponie-
waż ustawodawca nie uregulował tej kwe-
stii, należy uznać za dopuszczalne zgłosze-
nie żądania o urlop także już po rozpoczęciu 
pracy, np. gdy ruszyła dana zmiana. Istotne 
jest, aby pracownik uczynił to przed końcem 
dnia pracy.

Korzystanie z urlopu na żądanie nie wyma-
ga spełnienia żadnych dodatkowych przesła-
nek, a pracownik nie jest zobowiązany do po-

dawania pracodawcy uzasadnienia potrzeby 
wykorzystania tego urlopu.

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

Należy przyjąć, że pracodawca w wyjątko-
wej sytuacji może odmówić pracownikowi 
udzielenia urlopu na żądanie. Potwierdził to 
Sąd Najwyższy w wyrokach z 16 wrze-
śnia 2008 r. (II PK 26/08, OSNP 2010/3– 
–4/36) oraz z 28 października 2009 r. (II PK 
123/09, OSNP 2011/11–12/148), w których 
podkreślił, iż obowiązek udzielenia urlopu na 
żądanie nie jest bezwzględny. Zakład może 
odmówić żądaniu pracownika ze względu na 
szczególne okoliczności, sprawiające, że jego 
zasługujący na ochronę istotny interes wyma-
ga obecności pracownika w pracy. Jeżeli wy-
magają tego szczególne okoliczności, które 
nie były znane w dniu rozpoczynania urlopu, 
i obecność pracownika w pracy jest koniecz-
na, pracodawca może odwołać go z urlopu na 
żądanie.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 1672 Kodeksu pracy
Pracodawca jest obowiązany udzielić na 
żądanie pracownika i w terminie przez 
niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 
urlopu w każdym roku kalendarzowym. 
Pracownik zgłasza żądanie udzielenia 
urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia 
urlopu.

Skutki niewykorzystania 
urlopu w ustalonym terminie
Pracodawca jest zobowiązany udzielić 
pracownikowi urlopu w tym roku kalen-
darzowym, w którym pracownik uzyskał 
do niego prawo. Urlopy, które nie zostały 
wykorzystane zgodnie z ustalonym pla-
nem urlopów lub w terminie uzgodnio-

nym z pracownikiem, stają się urlopami 
zaległymi. 

Od 1 stycznia 2012 r. na udzielenie pracow-
nikowi zaległych dni urlopowych pracodawca 
ma czas do 30 września następnego roku 
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przypadającego po roku, w którym podwład-
ny nabył do nich prawo. Termin ten jest za-
chowany, jeżeli pracownik rozpocznie korzy-
stanie z urlopu najpóźniej 30 września 
danego roku kalendarzowego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Dni urlopowe niewykorzystane za 2012 r. 
powinny zostać udzielone pracownikowi 
najpóźniej do 30 września 2013 r.

PRZYKŁAD

Pracownik chorował i nie wykorzystał 
części urlopu wypoczynkowego za 2012 r. 
W myśl zmienionych przepisów praco-
dawca powinien udzielić mu zaległego 
urlopu najpóźniej do 30 września 2013 r. 
Pracodawca nie naruszy przepisów prawa 
pracy, jeśli wykorzystywanie zaległych 
dni urlopowych podwładny rozpocznie 
30 września.

Zaległy urlop bez zgody 
pracownika

Pracodawca może wysłać pracownika na 
zaległy urlop nawet bez jego zgody. Takie 
stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku 
z 24 stycznia 2006 r. (I PK 124/05, niepu-
blikowany). Pracodawca ma prawo wysłać 
pracownika na ten urlop w sytuacji, gdy 
kończy się trzeci kwartał roku, a pracownik 
odmawia wykorzystania zaległego urlopu. 
Odmienne stanowisko w tej sprawie pre-
zentuje Główny Inspektorat Pracy. Jego 
zdaniem, pracodawca nie może jednostron-
nie wysłać pracownika na zaległy urlop wy-
poczynkowy. W praktyce pracodawcy po-
winni postępować w tym zakresie zgodnie 
z orzecznictwem Sądu Najwyższego, któ-
rym mogą się kierować sądy w razie sporu 
sądowego z pracownikiem.

Obowiązek udzielenia zaległego urlopu 
najpóźniej do końca III kwartału następnego 
roku kalendarzowego nie dotyczy urlopu na 
żądanie. Potwierdził to Departament Praw-
ny Głównego Inspektoratu Pracy w piśmie 
nr GPP-110–4560–170/08/PE. Stanowisko 
PIP jest jednak kwestionowane przez wielu 
praktyków prawa pracy. Postępując zgodnie 
ze stanowiskiem PIP i nie udzielając pra-
cownikowi zaległego urlopu na żądanie 
do 30 września danego roku, pracodawca nie 
naraża się na sankcje inspektora pracy. Musi 

jednak wziąć pod uwagę, że w razie wystą-
pienia pracownika do sądu pracy z roszcze-
niem o udzielenie zaległego urlopu na żąda-
nie do końca września, sąd może nie podzielić 
stanowiska PIP w tej sprawie i może nakazać 
udzielenie zaległego urlopu na żądanie we 
wskazanym przez pracownika terminie.

Przedawnienie 
prawa do urlopu

Prawo do urlopu wypoczynkowego ulega 
przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w któ-
rym urlop stał się wymagalny (art. 291 § 1 
k.p.). Ponieważ termin wymagalności roszcze-
nia o urlop nie został jednoznacznie określony 
w przepisach, to ustalając, od kiedy należy li-
czyć bieg przedawnienia prawa do urlopu, mo-
żemy posiłkować się orzecz nictwem Sądu Naj-
wyższego. W wyroku z 11 kwiet nia 2001 r. 
(I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38) Sąd Naj-
wyższy uznał, że rozpoczęcie biegu terminu 
przedawnienia roszczenia o urlop wypoczyn-
kowy następuje bądź z końcem roku kalenda-
rzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 
k.p.), bądź najpóźniej z końcem pierwszego 
kwartału roku następnego, jeżeli urlop został 
przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po 
stronie pracownika lub pracodawcy. Przy czym 
w odniesieniu do zaległego urlopu za 2011 r. 
i lata następne termin przedawnienia należy 
liczyć od końca września następnego roku 
przypadającego po roku, w którym podwładny 
nabył do niego prawo.

Natomiast przy urlopach zaległych za 2010 r. 
termin przedawnienia rozpoczął swój bieg 
z końcem marca roku następującego po roku 
uzyskania przez zatrudnionego uprawnienia 
do urlopu za poszczególne lata (czyli jeszcze 
według starych zasad). Taki stan wynika 
z tego, że urlop niewykorzystany za 2010 r. 
uzyskał status urlopu zaległego 1 stycz-
nia 2011 r., a więc pod rządami poprzednio 
obowiązujących regulacji.

W przypadku urlopu zaległego za 2009 r., 
okres przedawnienia upłynął 31 mar-
ca 2013 r., a zatem pracodawca może odmó-
wić jego udzielenia.

PRZYKŁAD

Pracodawca udzielił pracownikowi 
wszystkich przysługujących mu za
2010 r. 26 dni urlopu wypoczynkowego

orzecznictwo

urlop
 na żądanie
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w terminie od 1 lipca do 5 sierp-
nia 2010 r. Urlop ten został jednak 
po 5 dniach przerwany z powodu cho-
roby pracownika. Pracownik nie wy-
korzystał już przerwanego urlopu do 
końca 2010 r. W takiej sytuacji urlop 
wypoczynkowy za 2010 r. ulegnie 
przedawnieniu z końcem mar-
ca 2014 r. Gdyby ten sam pracownik 
z powodu choroby nie wykorzystał 
także urlopu za 2011 r. i 2012 r., wów-
czas urlopy te przedawnią się odpo-
wiednio z końcem września 2015 r. 
i 2016 r.

Informacja o urlopie 
w treści świadectwa pracy

Pracodawca zamieszcza w świadectwie 
pracy informacje niezbędne do ustalenia 
uprawnień pracowniczych. Wśród nich po-
winny się znaleźć m.in. informacje dotyczą-
ce urlopu wypoczynkowego wykorzystanego 
w naturze przez pracownika w roku kalen-
darzowym, w którym ustaje stosunek pracy 
lub za który przysługuje ekwiwalent pienięż-
ny. W ust. 4 pkt 1 świadectwa pracodawca 
odrębnie wykazuje liczbę dni i godzin zwy-
kłego urlopu wypoczynkowego oraz liczbę 
dni urlopu na żądanie wykorzystanego w da-
nym roku.

PRZYKŁAD

Pracownik posiadający 16-letni staż urlo-
powy, zatrudniony na 1/2 etatu, w br. 
korzystał tylko z 1 dnia urlopu na żąda-
nie. Pracodawca rozwiązał z nim umowę 
o pracę 30 kwietnia 2013 r. i wypłacił 
ekwiwalent za niewykorzystane dni urlo-
pu. Wymiar urlopu wypoczynko wego 
przysługującego pracownikowi 1 stycz-
nia 2013 r. wynosił 13 dni (26 dni × 
× 1/2 etatu). Za przepracowane 4 mie-
siące pracownikowi proporcjonalnie 
przysługiwało 5 dni urlopu (4/12 × 
× 13 dni = 4,33 dnia, po zaokrągleniu 
5 dni). W ust. 4 pkt 1 świadectwa pracy 
pracodawca powinien umieścić zapis: 
„Wykorzystano 5 dni (40 godz.) urlopu, 
w tym 1 dzień urlopu na żądanie”.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 168 Kodeksu pracy
Urlopu niewykorzystanego w terminie 
ustalonym zgodnie z art. 163 należy 
pracownikowi udzielić najpóźniej do 
dnia 30 września następnego roku ka-
lendarzowego; nie dotyczy to części 
urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.

Urlopy wypoczynkowe 
dla szczególnych grup 
pracowników
Niektórym grupom pracowników urlop 
wypoczynkowy przysługuje na nieco od-
miennych zasadach.

Urlop pracowników 
niepełnosprawnych

Pracownik, który posiada orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, ma prawo do dodat-
kowego urlopu wypoczynkowego w wy-

miarze 10 dni roboczych w roku kalenda-
rzowym.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu 
osoby te nabywają po przepracowaniu pierw-
szego roku po dniu zaliczenia ich do jednego 
z tych stopni niepełnosprawności. Zatem nie 
ma w tym przypadku znaczenia, kiedy pra-
cownik przedstawi pracodawcy orzeczenie 
o niepełnosprawności. Dla przyznania mu do-
datkowego urlopu znaczenie ma tylko data, 
kiedy uzyskał odpowiedni stopień niepełno-
sprawności.

ekwiwalent 
pieniężny

stopień
niepełnosprawności
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PRZYKŁAD

Pracownik 11 czerwca 2012 r. uzyskał 
orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności. Pracodawcy, u któ-
rego pracuje od 1 stycznia 2009 r., 
przedstawił je dopiero 18 sierp-
nia 2012 r. Mimo to nabędzie on prawo 
do pierwszego dodatkowego urlopu 
11 czerwca 2013 r., jeżeli cały czas bę-
dzie pozostawał w zatrudnieniu.

Omawiany urlop nie przysługuje, gdy nie-
pełnosprawny pracownik ma prawo do urlo-
pu wypoczynkowego w wymiarze, który prze-
kracza 26 dni roboczych, lub do urlopu 
dodatkowego na podstawie odrębnych prze-
pisów (np. kombatanci).

Osobie o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, zatrudnionej 
w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop do-
datkowy przysługuje w wymiarze proporcjo-
nalnym do wymiaru jej etatu.

PRZYKŁAD

Firma zatrudnia na 1/2 etatu pracowni-
ka z 5-letnim stażem urlopowym legity-
mującego się znacznym stopniem nie-
pełnosprawności. Pracownik z takim 
stopniem niepełnosprawności zatrud-
niony przez cały rok ma prawo do 15 dni 
urlopu wypoczynkowego [1/2 etatu × 
× (20 dni urlopu podstawowego + 
+ 10 dni urlopu dodatkowego)].

Uzyskując w danym roku po raz pierwszy 
prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypo-
czynkowego, pracownik niepełnosprawny na-
bywa je w całości. Oznacza to, że dodatkowy 
urlop przysługuje w pełnym wymiarze, bez 
względu na datę, w której pracownik go nabył.

■ ZAPAMIĘTAJ
Prawo do kolejnego urlopu dodatkowe go 
pracownik niepełnosprawny nabywa 
1 stycznia następnego roku.

Zasady proporcjonalności zapisanej w Ko-
deksie pracy nie można stosować, jeśli umowa 
o pracę z pracownikiem niepełnosprawnym 
ulegnie rozwiązaniu w trakcie roku kalenda-
rzowego, w którym pracownik nabył po raz 
pierwszy prawo do dodatkowego urlopu. Wy-

nika to z faktu, że dodatkowe 10 dni urlopu 
wypoczynkowego jest prawem nabytym pra-
cownika niepełnosprawnego, które ten pra-
cownik nabywał przez okres całego roku od 
dnia zaliczenia go do stanu zatrudnienia pra-
cowników niepełnosprawnych. Dlatego, w sy-
tuacji rozwiązania z nim umowy o pracę 
w trakcie tego roku, należy mu wypłacić ekwi-
walent za pełne 10 dni tego urlopu, jeżeli pra-
cownik nie wykorzystał ich w naturze.

Inaczej jest w przypadku kolejnego urlopu 
dodatkowego pracownika niepełnosprawne-
go, do którego prawo nabyłby 1 stycznia 
następnego roku. Wówczas do urlopu dodat-
kowego należy zastosować zasadę proporcjo-
nalności i wypłacić ekwiwalent tyko za tyle 
dni, ile pracownikowi proporcjonalnie należy 
się do dnia rozwiązania stosunku pracy.

Korzystanie z urlopu 
przez nauczycieli

Nauczyciele zatrudnieni w szkole, w której 
w organizacji pracy przewidziano ferie letnie 
i zimowe, mają prawo do urlopu w wymiarze 
odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich 
trwania. Prawo do pierwszego urlopu na-
uczyciel zatrudniony w tzw. placówce feryj-
nej nabywa w ostatnim dniu poprzedzającym 
ferie szkolne. Prawo do pełnego urlopu naby-
wa nauczyciel, który jest zatrudniony w szko-
le przez co najmniej 10 miesięcy.

Gdy nauczyciel w danym roku szkolnym 
przepracował okres krótszy niż 10 miesięcy, 
prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa je-
dynie w wymiarze proporcjonalnym do okre-
ślonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce, 
w której nie ma przewidzianych ferii szkol-
nych, przysługuje prawo do urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze 35 dni roboczych. 
W czasie ustalonym w planie urlopów na-
uczyciel ma zagwarantowany minimalny nie-
przerwany 4-tygodniowy wypoczynek. Pełny 
wymiar urlopu wypoczynkowego (czyli 
35 dni) przysługuje jedynie nauczycielom, 
którzy są zatrudnieni:

 ● w pełnym wymiarze czasu pracy,
 ● u danego pracodawcy w ciągu całego roku 

kalendarzowego.
Przy ustalaniu wymiaru urlopu dla nauczy-

cieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy należy stosować zasadę propor-
cjonalności.

Urlop uzupełniający w maksymalnym wy-
miarze do 8 tygodni przysługuje nauczycielo-
wi, który nie wykorzystał w całości lub w czę-

pracownik 
niepełnosprawny

ferie 
szkolne
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ści urlopu wypoczynkowego w okresie ferii 
szkolnych z powodu:

 ● choroby lub odosobnienia w związku 
z chorobą zakaźną,

 ● urlopu macierzyńskiego,
 ● odbywania ćwiczeń wojskowych albo krót-

kotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Urlop pracowników 
młodocianych

Pracownik młodociany nabywa prawo do 
urlopu wypoczynkowego po upływie 6 mie-
sięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Wymiar 
jego urlopu wynosi wówczas 12 dni robo-
czych. Po upływie kolejnych 6 miesięcy, czyli 
łącznie po roku pracy, młodociany nabywa 
prawo do następnych 26 dni roboczych urlo-
pu wypoczynkowego. W sumie urlop młodo-
cianego po roku pracy wynosi 38 dni. Nato-
miast w roku kalendarzowym, w którym 
młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlo-
pu w wymiarze krótszym – bo 20 dni robo-
czych, jeżeli prawo do tego urlopu uzyskał 
przed ukończeniem 18 lat.

Jeżeli młodociany pracownik uczy się, pra-
codawca ma obowiązek udzielenia mu urlopu 
w okresie ferii szkolnych. Gdy młodociany nie 
nabył prawa do urlopu przed feriami, wów-
czas może wystąpić z wnioskiem o udzielenie 
urlopu „zaliczkowego” w okresie ferii szkol-
nych. Pracodawca nie może odmówić młodo-
cianemu udzielenia urlopu w tym okresie.

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

Prawo do urlopu 
pracowników 
tymczasowych

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

Prawo do wykorzystania urlopu wypoczyn-
kowego w naturze jest uzależnione od czasu 
wykonywania przez pracownika tymczasowe-
go pracy na rzecz tego samego pracodawcy 

użytkownika. Jeżeli okres jego zatrudnienia 
wynosi co najmniej 6 miesięcy, pracodawca 
użytkownik ma obowiązek umożliwić mu wy-
korzystanie urlopu w naturze. Pracodawca 
użytkownik ustala z pracownikiem termin wy-
korzystania urlopu. W przypadku gdy okres 
wykonywania pracy jest krótszy niż 6 miesię-
cy, udzielenie urlopu wypoczynkowego w na-
turze wynika z uzgodnień między agencją pra-
cy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem.

Pracownik tymczasowy ma także prawo do 
urlopu na żądanie, jednak tylko wtedy, gdy 
świadczy pracę na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika przez okres co najmniej 6 mie-
sięcy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Urlopu wypoczynkowego należy udzielić 
w te dni, które byłyby dla pracownika tym-
czasowego dniami pracy.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 205 Kodeksu pracy
§ 1. Młodociany uzyskuje z upływem 
6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej 
pracy prawo do urlopu w wymiarze 
12 dni roboczych.
§ 2. Z upływem roku pracy młodociany 
uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 
26 dni roboczych. Jednakże w roku kalen-
darzowym, w którym kończy on 18 lat, 
ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni 
roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał 
przed ukończeniem 18 lat.
§ 3. Młodocianemu uczęszczającemu 
do szkoły należy udzielić urlopu w okre-
sie ferii szkolnych. Młodocianemu, któ-
ry nie nabył prawa do urlopu, o którym 
mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na 
jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlo-
pu w okresie ferii szkolnych.
§ 4. Pracodawca jest obowiązany na 
wniosek młodocianego, ucznia szkoły 
dla pracujących, udzielić mu w okresie 
ferii szkolnych urlopu bezpłatnego 
w wymiarze nie przekraczającym łącz-
nie z urlopem wypoczynkowym 2 mie-
sięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza 
się do okresu pracy, od którego zależą 
uprawnienia pracownicze.
§ 5. W sprawach nie uregulowanych 
przepisami niniejszego rozdziału do 
urlopów przysługujących młodocianym 
stosuje się przepisy działu siódmego.

pierwsza 
praca

urlop 
na żądanie
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Wynagrodzenie urlopowe
Pracownikowi za czas urlopu wypoczyn-
kowego przysługuje takie wynagrodze-
nie, jakie otrzymałby, gdyby w tym cza-
sie pracował (art. 172 k.p.). Zasadą jest, 
że pracownik z powodu płatnego wypo-
czynku nie może w żadnym przypadku 
stracić finansowo.

Różnorodność stosowanych przez praco-
dawców systemów wynagradzania spowodo-
wała konieczność wydania przepisów wyko-
nawczych określających szczegółowe zasady 
dotyczące ustalania wysokości wynagrodze-
nia urlopowego.

Podstawa wymiaru

Przystępując do obliczania wynagrodzenia 
za urlop, w pierwszej kolejności należy usta-
lić podstawę jego wymiaru. Jest to niezwykle 
istotny etap, gdyż przyjęcie błędnych założeń 
może spowodować zaniżenie bądź zawy-
żenie należnego wynagrodzenia. Wskazówki, 
w jaki sposób ustalać podstawę wymiaru wy-
nagrodzenia za urlop, które składniki pensji 
bądź inne należności ze stosunku pracy nale-
ży w niej uwzględnić, a które trzeba wyłą-
czyć, zawiera przede wszystkim rozporządze-
nia 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 z późn. zm., dalej 
„rozporządzenie urlopowe”). Zgodnie z jego 
postanowieniami, w podstawie wynagrodze-
nia za urlop wypoczynkowy powinny zostać 
ujęte zarówno składniki wynagrodzenia okre-
ślone stawką miesięczną w stałej wysokości, 
jak i składniki zmienne, uzależnione od ilości 
wykonanej pracy czy liczby godzin przepraco-
wanych w danym miesiącu.

W podstawie wymiaru wynagrodzenia 
urlopowego nie należy uwzględniać:

 ● jednorazowych lub nieperiodycznych wy-
płat za spełnienie określonego zadania 
bądź za określone osiągnięcie,

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

 ● 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,

 ● kwoty wyrównania do wynagrodzenia za 
pracę do wysokości minimalnego wyna-
grodzenia za pracę (wyrównanie to należy 
wypłacić pracownikowi, który w danym 
miesiącu – w związku z obowiązującym go 
rozkładem czasu pracy lub w związku 
z terminami płatności niektórych składni-
ków pensji – nie osiągnął wynagrodzenia 
minimalnego lub jego części proporcjo-
nalnej do wymiaru czasu pracy – w przy-
padku niepełnoetatowców),

 ● odpraw emerytalnych lub rentowych albo 
innych odpraw pieniężnych,

 ● wynagrodzenia i odszkodowania przysłu-
gującego w razie rozwiązania stosunku 
pracy,

 ● dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
należności przysługujących z tytułu udzia-
łu w zysku lub w nadwyżce bilansowej 
oraz nagród z zakładowego funduszu na-
gród.
Wyłącznie nazwanie składnika nagrodą 

nie przesądza o tym, że takie świadczenie 
nie ma już charakteru roszczeniowego. 
W opinii Sądu Najwyższego, wyrażonej 
w wyroku z 21 września 2006 r. (II PK 13/06, 
OSNP 2007/17–18/254), pracodawca, usta-
lając spełnienie przez pracownika ocennych 
warunków przyznania świadczenia, dyspo-
nuje pewnym zakresem swobody, lecz jeśli 
są to warunki konkretne i sprawdzalne, to 
świadczenie jest premią, a nie nagrodą 
i wówczas należy je uwzględnić przy obli-
czaniu wynagrodzenia urlopowego.

Poza składnikami wymienionymi w rozpo-
rządzeniu urlopowym, do podstawy wyna-
grodzenia za urlop nie należy również wli-
czać:

 ● należności wypłaconych w celu zrekom-
pensowania zatrudnionemu poniesionych 
przez niego wcześniej wydatków, np.: 
ekwiwalentów za pranie i konserwację 
odzieży roboczej, diet i innych należności 
przysługujących zatrudnionemu w związ-
ku z odbyciem podróży służbowej,

 ● świadczeń pozapłacowych, np. pakietów 
medycznych finansowanych przez zakład 
pracy, bonów z zfśs lub ze środków obro-

składniki 
wynagrodzenia
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towych, wartości wycieczki wykupionej 
dla pracownika itp.,

 ● wynagrodzenia otrzymywanego przez 
pracownika z innych źródeł niż stosunek 
pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 4 mar-
ca 2008 r., II PK 183/07), np.: wynagro-
dzenia za umowy cywilnoprawne,

 ● premii uznaniowych nieposiadających 
charakteru roszczeniowego, np. premii 
przyznawanych swobodną decyzją praco-
dawcy.
W przeszłości sporną kwestią było wlicza-

nie do podstawy wynagrodzenia urlopowe-
go premii uznaniowej. W tej sprawie wypo-
wiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając 
w wyroku z 20 lipca 2000 r. (I PKN 17/00, 
OSNP 2002/3/77), że tzw. premia uznanio-
wa, która nie ma charakteru roszczeniowe-
go, nie stanowi składnika wynagrodzenia za 
pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu 
wynagrodzenia urlopowego. Orzeczenie to 
odnosi się jednak wyłącznie do tzw. składni-
ka nieroszczeniowego, którego pracownik 
nie może się domagać. Jego przyznanie zale-
ży bowiem jedynie od uznania pracodawcy. 
Jeśli zaś kryteria wypłacania omawianej pre-
mii, takie jak choćby wydajność, jakość czy 
terminowość, które są kryteriami niewątpli-
wie mierzalnymi, zostały zamieszczone 
w akcie wewnątrzzakładowym bądź w umo-
wie o pracę, to uwzględnienie jej w wyna-
grodzeniu za urlop będzie prawidłowe.

Pomijanie składników 
za okresy dłuższe 
niż 1 miesiąc

Składniki wynagrodzenia przysługujące 
za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, mimo że są 
należnościami ze stosunku pracy, nie podle-
gają wliczeniu do tzw. średniej urlopowej. 
Takie składniki, jak m.in. premie: kwartal-
na, półroczna i roczna, należy bowiem wy-
płacać w przyjętych terminach ich wypłaty, 
np. co 3, 6, 12 miesięcy. Fakt korzystania 
przez pracownika z płatnego wypoczynku 
nie powinien jednak wpływać na zmniejsze-
nie tych składników. Okres urlopu jest bo-
wiem traktowany na równi z okresem wy-
konywania pracy (§ 12 rozporządzenia 
urlopowego).

■ ZAPAMIĘTAJ
Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia 
urlopowego należy pomijać przychód 
z umów cywilnoprawnych dodatkowo za-
wartych z pracownikami.

PRZYKŁAD

Marek T. otrzymuje co miesiąc wynagro-
dzenie zasadnicze, nagrody uznaniowe 
uzależnione w ścisły sposób od wypraco-
wanego przez firmę zysku, a na koniec 
każdego trzymiesięcznego okresu rozli-
czeniowego – dodatki za godziny nad-
liczbowe wynikające z tzw. przekroczeń 
norm średniotygodniowych. W maju 
2013 r. przebywał 3 dni na urlopie wypo-
czynkowym. Przy wyliczaniu wynagro-
dzenia należnego za wypoczynek praco-
dawca Marka T. powinien:
●  wyłączyć z podstawy urlopowej dodat-

ki za przekroczenia średniotygodnio-
we, ponieważ przy okresach rozlicze-
niowych dłuższych niż miesięczne 
składnik ten traktujemy jak należny za 
okres dłuższy niż 1 miesiąc,

●  uwzględnić płacę zasadniczą, a także 
nagrody uznaniowe, gdyż pracownik 
otrzymuje je periodycznie, a ich wy-
płata jest uzależniona od spełnienia 
konkretnego, mierzalnego i spraw-
dzalnego kryterium, którym w anali-
zowanym przypadku jest poziom ren-
towności zakładu, co czyni nagrodę 
uznaniową składnikiem o charakte-
rze roszczeniowym.

Wliczanie 
stałych składników

Stałe składniki pensji przysługujące pra-
cownikowi za okresy miesięczne należy 
uwzględniać w wynagrodzeniu urlopowym 
w wysokości należnej pracownikowi w mie-
siącu wykorzystywania urlopu. Do składni-
ków o charakterze stałym miesięcznym moż-
na zaliczyć w szczególności: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek sta-
żowy, dodatek zmianowy, dodatek za warun-
ki szkodliwe, premię regulaminową.

Jeśli w skład wynagrodzenia pracownika 
wchodzą wyłącznie elementy określone 
w stałej wysokości, to w praktyce nie ma ko-
nieczności ustalania podstawy wymiaru wy-
nagrodzenia urlopowego, a tym samym wy-
odrębniania wynagrodzenia urlopowego. Za 
miesiąc, w którym pracownik korzysta z urlo-
pu, powinien otrzymać wynagrodzenie (łącz-
nie z wynagrodzeniem za urlop) w wysokości 
określonej w umowie o pracę, bez względu na 
liczbę dni płatnego wypoczynku, pod warun-

premia

dodatek 
funkcyjny
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kiem że nie wystąpiły innego rodzaju nie-
obecności, np. urlop bezpłatny czy choroba.

PRZYKŁAD

Daniel G. jest zatrudniony w pełnym 
wymiarze czasu pracy i pracuje od po-
niedziałku do piątku po 8 godzin. Co 
miesiąc otrzymuje wynagrodzenie za-
sadnicze w kwocie 3000 zł brutto oraz 
dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł. 
W maju 2013 r. pracownik przez 5 dni 
przebywał na urlopie wypoczynko-
wym. Za maj Danielowi G. przysługuje 
stałe wynagrodzenie w łącznej kwocie 
3300 zł.
Jeżeli byłaby potrzeba wyodrębnienia 
wynagrodzenia urlopowego wyliczone-
go ze stałych składników, to należy do-
konać następujących obliczeń:
●  3300 zł : 160 godz. (liczba godzin do 

przepracowania w maju 2013 r.) = 
= 20,63 zł,

●  20,63 zł × 40 godzin urlopu (5 dni × 
× 8 godzin) = 825,20 zł (wynagro-
dzenie za urlop wyliczone ze stałych 
składników).

Wliczanie zmiennych 
składników za okresy 
nie dłuższe niż 1 miesiąc

Rozporządzenie urlopowe wyróżnia rów-
nież zmienne składniki za okresy nie dłuższe 
niż 1 miesiąc, które powinny być uwzględnia-
ne przy ustalaniu podstawy wynagrodzenia 
za urlop wypoczynkowy. Do grupy tych skład-
ników wchodzą głównie: wynagrodzenie 
określone stawką godzinową, akordową lub 
prowizyjne, premia jako wartość procentowa 
od wynagrodzenia, wynagrodzenie za pracę 
w porze nocnej, za pełnione dyżury, za godzi-
ny nadliczbowe (nawet jeśli nadgodziny wy-
stępują nieregularnie lub sporadycznie), pre-
mia za oszczędność paliwa itp.

Składniki zmienne uwzględniamy w łącz-
nej wysokości wypłaconej pracownikowi 
w okresie 3 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 
W przypadku gdy ich wysokość ulega znacz-
nym wahaniom (m.in. gdy wysokość składni-
ka zależy od wyników sprzedaży czy od wiel-
kości produkcji), mogą być one wliczone do 
podstawy urlopowej w łącznej wysokości wy-
płaconej pracownikowi w okresie nieprzekra-

czającym 12 miesięcy kalendarzowych po-
przedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

W sytuacji gdy w zakładzie pracy termin wy-
płaty pensji przypada w następnym miesiącu 
po miesiącu przepracowanym (np. 10. dnia 
miesiąca), przy ustalaniu wysokości wyna-
grodzenia za urlop wypoczynkowy należy 
uwzględnić zmienne składniki wynagrodzenia 
faktycznie wypłacone pracownikowi w okresie 
3 lub maksymalnie 12 miesięcy poprzedzają-
cych miesiąc korzystania przez niego z płatne-
go wypoczynku, niezależnie od tego, za jakie 
miesiące składniki te przysługiwały.

PRZYKŁAD

Właściciel małej firmy tekstylnej Piotr S. 
wypłaca pensję wynikającą ze stawki 
godzinowej za dany miesiąc 10. dnia na-
stępnego miesiąca, a zmienną premię 
regulaminową – do końca ostatniego 
dnia miesiąca, za który premia jest na-
leżna. W czerwcu 2013 r. musiał on wy-
płacić jednemu z pracowników wyna-
grodzenie za 10 dni majowego urlopu 
wypoczynkowego. Ustalając jego wyso-
kość, powinien uwzględnić premię wy-
płaconą w lutym, marcu i kwietniu 
2013 r. oraz wynagrodzenie godzinowe 
wypłacone w tych samych miesiącach, 
mimo że dotyczyło ono odpowiednio 
stycznia, lutego i marca.

Obliczanie wynagrodzenia 
urlopowego

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

 ● jednorazowe podzielenie podstawy wy-
miaru przez liczbę godzin, w czasie któ-
rych pracownik wykonywał pracę w okre-
sie, z którego została ustalona ta podstawa, 
a następnie

 ● jednorazowe pomnożenie tak ustalonego 
wynagrodzenia za jedną godzinę pracy 
przez liczbę godzin, jakie pracownik prze-
pracowałby w czasie urlopu w ramach nor-
malnego czasu pracy, zgodnie z obowiązu-
jącym go rozkładem czasu pracy, gdyby 
w tym czasie nie korzystał z urlopu (§ 9 
rozporządzenia urlopowego).
Do liczby godzin, w czasie których pracow-

nik wykonywał pracę, zaliczamy wszystkie 

stawka 
godzinowa

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

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w pełnym wy-
miarze czasu pracy (pracuje w podsta-
wowym systemie czasu pracy od ponie-
działku do piątku), wynagradzany stałą 
stawką miesięczną w wysokości 4000 zł 
brutto, w czerwcu 2013 r. korzystał 
z 4 dni urlopu wypoczynkowego (32 go-
dziny). W okresie od marca do ma-
ja 2013 r. przepracował 24 godziny 
nadliczbowe (w marcu 13 godzin, 
w kwietniu 4 godziny i w maju 7 go-
dzin), za co otrzymał wynagrodzenie 
w łącznej kwocie 950 zł. Natomiast 
w maju 2013 r. wykonywał pracę w cza-
sie pełnionego dyżuru przez 6 godzin, 
za co otrzymał 150 zł.
Pracownikowi za czerwiec 2013 r. przy-
sługuje stałe miesięczne wynagrodze-
nie, które dodatkowo należy zwiększyć 
o wynagrodzenie urlopowe obliczone ze 
zmiennych składników (w tym przypad-
ku z wynagrodzenia za godziny nadliczbo-
we oraz za dyżur). W tym celu podstawę 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego 
(950 zł + 150 zł) należy podzielić przez 
liczbę przepracowanych godzin w okresie, 
z którego została ustalona ta podstawa.
W miesiącach poprzedzających ur lop 
pracownik przepracował ogółem 
520 godzin, z czego:
●  w marcu – 168 godzin normalnego cza-

su pracy + 13 godzin nadliczbowych,
●  w kwietniu – 168 godzin normalnego 

czasu pracy + 4 godziny nadliczbowe,
●  w maju – 160 godzin normalnego cza-

su pracy + 7 godzin nadliczbowych + 
+ 6 godzin przepracowanego dyżuru.

Dzieląc podstawę wymiaru (950 zł + 
+ 150 zł) przez liczbę przepracowanych 
godzin (520), wyliczymy wynagrodzenie 
za 1 godzinę pracy. Wynagrodzenie to 
w kwocie 2,12 zł (1100 zł : 520 godzin)

należy pomnożyć przez liczbę godzin 
urlopu. Wynagrodzenie urlopowe pra-
cownika ze zmiennych składników wyno-
si zatem 67,84 zł (2,12 zł × 32 godziny).
Wynagrodzenie pracownika za czer-
wiec 2013 r. wyniesie 4067,84 zł 
(4000 zł + 67,84 zł).

Zmiana w składnikach 
wynagrodzenia

W praktyce zdarza się, że dochodzi do zmian 
w składnikach pensji branych pod uwagę przy 
wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego (przy-
znanie lub zlikwidowanie danego składnika) 
lub zmian ich wysokości w okresie, z którego 
ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia 
urlopowego, wprowadzonych przed rozpoczę-
ciem przez pracownika urlopu wypoczynko-
wego lub w miesiącu wykorzystywania tego 
urlopu. W takim przypadku podstawę wymia-
ru wynagrodzenia urlo powego należy ustalić 
ponownie, z uwzględnieniem tych zmian.

Ta zasada powoduje, że wzrost płacy prze-
kłada się na wyższe wynagrodzenie urlopo-
we. Gdy pensja zmniejsza się, wynagrodzenie 
za urlop będzie niższe.

PRZYKŁAD

Pracujący w podstawowym systemie 
czasu pracy od poniedziałku do piątku 
(po 8 godzin) Marcin D. w czerwcu 
2013 r. przebywał 10 dni na urlopie wy-
poczynkowym. Od 1 maja 2013 r. jest 
on wynagradzany stawką godzinową, 
która wynosi 20 zł/godz. i dodatkowo 
otrzymuje premię w wysokości 10% 
wynagrodzenia za dany miesiąc. 
Do 30 kwiet nia 2013 r. otrzymywał stałą 
płacę w wysokości 3500 zł miesięcznie. 
W maju 2013 r. Marcin D. zarobił 
3500 zł.
Krok 1. Obliczamy podstawę wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego
W podstawie wymiaru wynagrodzenia 
urlopowego należy uwzględnić składniki 
wynagrodzenia wypłacone w okresie 
3 miesięcy poprzedzających rozpo częcie 
urlopu. W związku z tym w pierwszej ko-
lejności trzeba przeliczyć  wynagrodze-
nie pracownika za marzec i kwiecień 
2013 r. według stawki godzinowej. 

godziny 
nadliczbowe

wynagrodzenie 
urlopowe
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Wynagrodzenie przeliczone do celów 
urlopowych wynosi:
●  za marzec 2013 r.:
(168 godz. × 20 zł) + (3360 zł × 10% 
premii) = 3360 zł + 336 zł = 3696 zł,
●  za kwiecień 2013 r.:
(168 godz. × 20 zł) + (3360 zł × 10% 
premii) = 3360 zł + 336 zł = 3696 zł.
Podstawę wymiaru wynagrodzenia 
urlopowego stanowi suma wynagro-
dzeń z 3 miesięcy (od marca do 
maja 2013 r.), która wynosi 10 892 zł 
(3696 zł + 3696 zł + 3500 zł).
Krok 2. Obliczamy stawkę za 1 godzinę 
urlopu
Sumę wynagrodzeń z 3 miesięcy należy 
podzielić przez liczbę godzin przepraco-
wanych w okresie od marca do maja, 
tj. przez 496 godz. (168 godz. + 
+ 168 godz. + 160 godz.). Wynagro-
dzenie za 1 godzinę wyniesie:
10 892 zł : 496 godz. = 21,96 zł.
Krok 3. Obliczamy wynagrodzenie urlo-
powe
Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe, 
wynagrodzenie za 1 godzinę pracy nale-
ży pomnożyć przez liczbę godzin wyko-
rzystanego urlopu: 10 dni x 8 godz., 
tj. 80 godz. × 21,96 zł = 1756,80 zł.
Wynagrodzenie urlopowe pracownika 
wyniesie 1756,80 zł.

Niepełny 
przepracowany okres

Jeżeli przez cały okres przyjęty do ustalenia 
podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopo-
wego, tj. 3 miesiące lub maksymalnie 12 mie-
sięcy poprzedzających miesiąc wykorzysty-
wania urlopu wypoczynkowego lub przez 
okres krótszy, lecz obejmujący pełne miesiące 
kalendarzowe, pracownikowi nie przysługi-
wało wynagrodzenie o charakterze zmien-
nym, przy ustalaniu podstawy wymiaru wy-
nagrodzenia urlopowego należy uwzględniać 
najbliższe miesiące, za które pracownikowi 
takie wynagrodzenie przysługiwało (§ 11 
ust. 1 rozporządzenia urlopowego).

Niekiedy zdarza się, że pracownik (np. no-
wo zatrudniony) przed rozpoczęciem urlopu 
wypoczynkowego otrzymał wynagrodzenie 
w postaci zmiennych składników za okres 
krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Wów-
czas podstawę wymiaru wynagrodzenia za 
urlop stanowi wynagrodzenie wypłacone pra-

cownikowi za okres faktycznie przepracowa-
ny (§ 11 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).

PRZYKŁAD

Danuta D. od 10 maja 2013 r. pracuje 
w zakładzie krawieckim na pełny etat 
w podstawowym systemie czasu pracy 
od poniedziałku do piątku. Jest wyna-
gradzana według systemu akordowego 
i zarabia 10 zł za uszycie jednej pary rę-
kawiczek. Pracownica musiała skorzy-
stać 23 maja z jednego dnia urlopu na 
żądanie. Do tego czasu Danuta D. zaro-
biła 1600 zł. Aby obliczyć przysługujące 
jej wynagrodzenie urlopowe, należy:
●  ustalić stawkę godzinową z dotych-

czas uzyskanego wynagrodzenia: 
1600 zł : 72 godziny pracy (liczba go-
dzin wypracowanych w okresie od 10 
do 22 maja) = 22,22 zł,

●  wyliczoną stawkę pomnożyć przez 
liczbę godzin urlopu: 22,22 zł × 8 go-
dzin urlopu = 177,76 zł (wynagro-
dzenie za urlop 23 maja).

Urlop na przełomie miesięcy

Jeżeli urlop przypada na przełomie miesięcy, 
nie należy ustalać podstawy wymiaru wynagro-
dzenia urlopowego odrębnie dla każdego z tych 
miesięcy (§ 8 pkt 1 rozporządzenia urlopowe-
go). Podstawę wymiaru należy ustalać z miesię-
cy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlo-
pu, a nie z miesięcy poprzedzających miesiąc 
wykorzystywania urlopu. Oznacza to, że pod-
stawa wymiaru powinna być ustalana z okresu 
3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczę-
cia urlopu również dla tej części urlopu, która 
rozpoczęta w danym miesiącu jest konty-
nuowana w miesiącu następnym.

PRZYKŁAD

Pracownik sklepu z artykułami RTV, za-
trudniony w pełnym wymiarze czasu 
pracy, korzystał z urlopu wypoczynko-
wego od 27 maja do 7 czerwca 2013 r. 
Oprócz stałej pensji zasadniczej w wyso-
kości 4000 zł brutto otrzymuje co 
miesiąc zmienne regulaminowe prowizje 
od sprzedaży, które w lutym, marcu

miesiąc 
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i kwietniu wyniosły odpowiednio: 300 zł, 
200 zł oraz 250 zł. Zarówno za maj, jak 
i za czerwiec 2013 r. pracownik ten otrzy-
mał stałą pensję 4000 zł oraz wynagro-
dzenie urlopowe ze zmiennych składni-
ków, wyliczone w następujący sposób:
●  podstawa obliczeń: 300 zł + 200 zł + 

+ 250 zł = 750 zł,
●  stawka za godzinę: 750 zł : 496 go-

dzin (czas przepracowany w okresie 
od lutego do kwietnia) = 1,51 zł,

●  kwota należna za urlop w maju: 
1,51 zł × 32 godziny urlopu = 48,32 zł,

●  kwota należna za urlop w czerwcu: 
1,51 zł × 40 godzin urlopu = 60,40 zł.

Wynagrodzenie urlopowe 
nauczycieli

Urlopy nauczycieli regulują przepisy usta-
wy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. 
zm.). Za czas urlopu wypoczynkowego na-
uczycielowi przysługuje wynagrodzenie, ja-
kie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował 
(art. 67 Karty Nauczyciela).

Szczegółowe zasady ustalania wynagrodze-
nia za czas urlopu wypoczynkowego określa 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania wynagrodzenia oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn-
kowy nauczycieli (Dz.U. nr 71, poz. 737 
z późn. zm., dalej rozporządzenie MEN).

Podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop 
nauczycielski wyznacza się według tych sa-
mych zasad obejmujących wszystkich nauczy-
cieli podlegających przepisom Karty Nauczy-
ciela. W podstawie tej należy uwzględniać:

 ● wynagrodzenie zasadnicze,
 ● dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, 

funkcyjny oraz za warunki pracy,
 ● wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-

we i godziny doraźnych zastępstw,
 ● dodatkowe wynagrodzenie za pracę w po-

rze nocnej,
 ● odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydak-

tyczne, wychowawcze i opiekuńcze wyko-
nywane w dniu wolnym od pracy,

 ● wynagrodzenie za pracę w święto,
 ● dodatek za uciążliwość pracy,
 ● jednorazowy dodatek uzupełniający (§ 1 

ust. 1 rozporządzenia MEN).
W podstawie wymiaru wynagrodzenia za 

urlop nauczycielski nie należy natomiast 
uwzględniać wynagrodzeń za czas:

 ● gotowości do pracy oraz niezawinionego 
przez pracownika przestoju,

 ● urlopu wypoczynkowego oraz innej uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy,

 ● niezdolności do pracy wskutek choroby lub 
odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
Do podstawy urlopowej nie powinno się 

również przyjmować świadczeń o charakte-
rze socjalnym, np. dodatków mieszkanio-
wych i wiejskich.

Pewna odmienność w tym zakresie wystę-
puje przy dodatku funkcyjnym. W przypadku 
gdy okres wykonywania zadań lub zajęć 
uprawniających do tego dodatku jest krótszy 
niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku 
należy obliczyć mnożąc otrzymaną stawkę 
z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których 
nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. 
Uzyskaną kwotę należy podzielić przez liczbę 
miesięcy roku szkolnego poprzedzających 
miesiąc rozpoczęcia urlopu. Dopiero tak usta-
loną stawkę dodatku można uwzględnić 
w wynagrodzeniu urlopowym.

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

Wynagrodzenie nauczycieli za:
 ● pracę w porze nocnej,
 ● zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-

kuńcze wykonywane w dniu wolnym od 
pracy,

 ● pracę świadczoną w święto
obliczamy, sumując otrzymane przez nauczy-
ciela wynagrodzenie w poszczególnych mie-
siącach roku szkolnego, a następnie dzieląc 
tak uzyskaną kwotę przez liczbę miesięcy 
roku szkolnego poprzedzających miesiąc roz-
poczęcia urlopu (§ 3 rozporządzenia MEN).

■ ZAPAMIĘTAJ
Składniki wynagrodzenia określone w staw-
kach miesięcznych w stałej wysokości oraz 
składniki wynagrodzenia określone procen-

wynagrodzenie 
zasadnicze

dodatek 
funkcyjny
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towo od tych stawek uwzględnia się w wyso-
kości należnej w miesiącu wykorzystywania 
urlopu przez nauczyciela.

Sposób obliczania kwoty należnej za jeden 
dzień urlopu nauczycielskiego zależy od tego, 
czy nauczyciel jest zatrudniony w placówce fe-
ryjnej czy w takiej, w której nie przewidziano 
ferii szkolnych (tzw. placówce nieferyjnej).

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

 ● ustalić wynagrodzenie przysługujące na-
uczycielowi w miesiącu wykorzystywania 
urlopu,

 ● podzielić miesięczne wynagrodzenie 
przez 30.
W przypadku nauczycieli zatrudnionych 

w placówkach nieferyjnych należy:
 ● ustalić wynagrodzenie przysługujące na-

uczycielowi w miesiącu wykorzystywania 
urlopu,

 ● podzielić miesięczne wynagrodzenie 
przez 21.

PRZYKŁAD

Hubert H. jest nauczycielem dyplomowa-
nym w gimnazjum (placówce feryjnej), 
zatrudnionym w wymiarze 18 godzin ty-
godniowo. Od 3 do 9 czerwca 2013 r. 
przebywał na urlopie wypoczynkowym. 
Hubert H. otrzymuje miesięcznie 2692 zł 
pensji zasadniczej oraz 15% dodatku sta-
żowego (403,80 zł) i 150 zł dodatku mo-
tywacyjnego.
W arkuszu organizacyjnym pracowni-
kowi przydzielono następujące godziny 
ponadwymiarowe:
●  wrzesień 2012 r. – 4 godziny,
●  październik 2012 r. – 10 godzin,
●  listopad 2012 r. – 12 godzin,
●  grudzień 2012 r. – 8 godzin,
●  styczeń 2013 r. – 16 godzin,
●  luty 2013 r. – 5 godzin,
●  marzec 2013 r. – 14 godzin,
●  kwiecień 2013 r. – 7 godzin,
●  maj 2013 r. – 4 godziny.
Aby obliczyć stawkę za 1 dzień urlopu 
ze składników zmiennych, trzeba  skal-
kulować średnie miesięczne wynagro-
dzenie za godziny ponadwymiarowe. 
W tym celu należy:
●  ustalić przeciętną miesięczną liczbę go-

dzin ponadwymiarowych z miesięcy 
poprzedzających miesiąc wykorzysty-

wania urlopu wypoczynkowego: 
(4 godz. + 10 godz. + 12 godz. + 
+ 8 godz. + 16 godz. + 5 godz. + 
+ 14 godz. + 7 godz. + 4 godz.) : 
: 8 miesięcy = 10 godzin,

●  określić godzinową stawkę wynagro-
dzenia – w tym celu należy ustalić licz-
bę godzin do przepracowania w czerw-
cu 2013 r. Liczbę godzin do 
przepracowania należy wyliczyć przez 
pomnożenie tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin pracy nauczycie-
la przez 4,16 oraz zaokrąglenie wyniku 
tego działania do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny po-
mija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy 
się jako pełną godzinę (§ 6 ust. 3 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw dla nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach prowadzonych przez 
organy administracji rządowej):
18 godz. × 4,16 = 74,88 godz.; po za-
okrągleniu 75 godzin,
3245,80 zł (2692 zł + 403,80 zł + 
+ 150 zł) : 75 godz. = 43,28 zł,

●  ustalić wysokość wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe uwzględ-
niane w podstawie wymiaru urlopu: 
10 godzin × 43,28 zł = 432,80 zł.

Następnie obliczamy stawkę za jeden 
dzień urlopu: 432,80 zł : 30 dni = 14,43 zł.
Za 7 dni wynagrodzenie urlopowe wy-
nosi 101,01 zł, zgodnie z wyliczeniem:
14,43 × 7 dni (nauczyciele placówek fe-
ryjnych otrzymują urlop w tygodniach, tj. 
od poniedziałku do niedzieli) = 93,80 zł.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 172 Kodeksu pracy
Za czas urlopu pracownikowi przysługu-
je wynagrodzenie, jakie by otrzymał, 
gdyby w tym czasie pracował. Zmienne 
składniki wynagrodzenia mogą być obli-
czane na podstawie przeciętnego wyna-
grodzenia z okresu 3 miesięcy poprze-
dzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; 
w przypadkach znacznego wahania wy-
sokości wynagrodzenia okres ten może 
być przedłużony do 12 miesięcy.

placówka 
nieferyjna
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Ekwiwalent 
za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzysta-
ny urlop wypoczynkowy jest odstęp-
stwem od zasady udzielania wypoczynku 
w naturze. Podobnie jak z urlopu wypo-
czynkowego, pracownik nie może zrezy-
gnować z ekwiwalentu za ten urlop.

Kiedy przysługuje 
ekwiwalent

Ekwiwalent przysługuje wyłącznie w przy-
padku niewykorzystania należnego urlopu 
w całości lub w części z powodu rozwiązania 
lub wygaśnięcia stosunku pracy (art. 171 § 1 
k.p.). Nie ma przy tym znaczenia rodzaj za-
wartej umowy o pracę, czas trwania zatrud-
nienia, jak również tryb lub powód ustania 
stosunku pracy (czy do rozwiązania stosunku 
pracy doszło z przyczyn zawinionych czy nie-
zawinionych przez pracownika).

Ekwiwalent powinien zostać wypłacony 
w ostatnim dniu zatrudnienia. Niedotrzyma-
nie przez pracodawcę wskazanego terminu 
może go narazić na dodatkowe koszty w po-
staci ustawowych odsetek z tytułu nietermi-
nowej wypłaty.

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 (art. 171 § 3 
k.p.). Istotne jest, aby kolejna umowa o pracę 
została zawarta w taki sposób, aby pracownik 
pozostał w stosunku pracy bez żadnej, nawet 
jednodniowej przerwy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracodawca nie może wypłacić ekwiwalen-
tu w zamian za urlop, który może być wy-
korzystany w naturze.

W wyroku z 7 maja 2008 r. (II PK 313/07, 
OSNP 2009/17–18/229) Sąd Najwyższy 
stwierdził, że gdy zachodzą okoliczności 
uniemożliwiające lub usprawiedliwiające od-

mowę wykorzystania zaległego urlopu w ter-
minie określonym w art. 168 k.p. (czyli do 
końca września następnego roku kalendarzo-
wego po tym, za który wypoczynek się nale-
żał), pracownikowi przysługuje ekwiwalent 
pieniężny za ten urlop. Żądanie jego wypłaty 
nie powinno być postrzegane jako nadużycie 
ze strony zatrudnionego.

PRZYKŁAD

Mariusz M., pracujący w przedsiębior-
stwie budowlanym w dwuosobowym 
dziale płac, ma 14 dni niewykorzysta-
nego urlopu za 2012 r. W maju 2013 r. 
drugi pracownik działu miał wypadek 
i stał się na dłuższy czas niezdolny do 
pracy. Zdarzenie to sprawiło, że nie ma 
komu powierzyć zadania związanego 
z płacową obsługą firmy. W związku 
z tym Mariusz M. nie będzie mógł sko-
rzystać z zaległego urlopu do końca 
września 2013 r. W zaistniałych oko-
licznościach, biorąc pod uwagę wyrok 
SN z 7 maja 2008 r., będzie miał on 
prawo po 30 września 2013 r. zażądać 
od pracodawcy wypłaty ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystane 14 dni 
urlopu.

Od 1 stycznia 2004 r. ekwiwalentu nie na-
leży wypłacać w przypadku skierowania pra-
cownika do pracy za granicą, powołania go 
do służby wojskowej lub do odbycia przeszko-
lenia wojskowego trwającego dłużej niż 
3 miesiące.

W praktyce może się zdarzyć, że pracodaw-
ca nie będzie musiał wypłacać ekwiwalentu, 
ponieważ na mocy odrębnych przepisów jest 
zobligowany do objęcia pracownika ubezpie-
czeniem gwarantującym otrzymanie świad-
czenia pieniężnego za czas urlopu. Wówczas 
za niewykorzystany urlop płaci ubezpieczy-
ciel. Jeżeli świadczenie pieniężne za czas 
urlopu będzie niższe niż obliczony ekwiwa-
lent za urlop, pracodawca musi wyrównać 
ewentualną różnicę.

odsetki

praca 
za granicą
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Tabela 4. Różnice w zakresie wyliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu urlo-
powego

Wynagrodzenie urlopowe Ekwiwalent za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy

Pomijamy składniki za okresy dłuższe niż 
1 miesiąc

Uwzględniamy składniki za okresy dłuższe 
niż 1 miesiąc

Nie uzupełniamy podstawy wymiaru Uzupełniamy podstawę wymiaru, gdy pra-
cownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy 
poprzedzających nabycie prawa do ekwiwa-
lentu

Do jego ustalania nie stosujemy współczynni-
ka urlopowego

Przy obliczaniu stosujemy tzw. współczynnik 
urlopowy

Wypłata powinna nastąpić łącznie z wynagro-
dzeniem za miesiąc, w którym pracownik ko-
rzystał z urlopu wypoczynkowego

Wypłata powinna nastąpić w ostatnim dniu 
zatrudnienia

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

Roszczenie o wypłatę ekwiwalentu, podob-
nie jak w przypadku innych roszczeń ze sto-
sunku pracy, przedawnia się z upływem 3 lat 
od dnia, w którym stało się wymagalne.

Obliczanie ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop

Reguły obliczania ekwiwalentu należnego 
za niewykorzystane dni urlopu określają 
przepisy rozporządzenia urlopowego. Ekwi-
walent obliczamy według tych samych zasad, 
jakie stosuje się do obliczania wynagrodzenia 
urlopowego, jednak z pewnymi modyfikacja-
mi.

Przede wszystkim nie ma tu zastosowania 
reguła, zgodnie z którą za niewykorzystany 
urlop przysługuje wynagrodzenie, jakie pra-
cownik otrzymałby, gdyby w tym czasie pra-
cował.

Ponadto przy obliczaniu ekwiwalentu za 
urlop należy uzupełnić podstawę wymiaru, 
w przypadku gdy pracownik nie przepraco-
wał pełnego okresu 3 miesięcy poprzedzają-
cych nabycie prawa do ekwiwalentu. Licząc 
podstawę wymiaru ekwiwalentu, należy rów-
nież uwzględniać składniki wynagrodzenia 
przysługujące pracownikowi za okresy dłuż-
sze niż 1 miesiąc.

W celu prawidłowego obliczenia wysokości 
ekwiwalentu należy:

 ● ustalić średnią miesięczną podstawę jego 
wymiaru, zgodnie z zasadami opisanymi 
w tabeli 5 na str. 34;

 ● skalkulować stawkę dzienną, dzieląc pod-
stawę wymiaru przez tzw. współczynnik 
urlopowy, który należy ustalać proporcjo-
nalnie do wymiaru czasu pracy pracownika 
(w 2013 r. dla pracownika pełnoetatowego 
wynosi on 20,92);

 ● podzielić otrzymaną stawkę przez liczbę 
godzin odpowiadającą dobowej normie 
czasu pracy obowiązującej danego pracow-
nika (np. 7 godzin w przypadku niepełno-
sprawnych w stopniu umiarkowanym 
i znacznym, którym lekarz przeprowadza-
jący badania profilaktyczne pracowników 
lub w razie jego braku lekarz sprawujący 
opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda 
zaświadczenie o celowości stosowania 
skróconej normy czasu pracy; w przypadku 
niektórych osób zatrudnionych w zakła-
dach opieki zdrowotnej – 7 godzin i 35 mi-
nut);

 ● pomnożyć otrzymaną stawkę godzinową 
przez liczbę godzin niewykorzystanego 
urlopu.
W razie zmiany w składnikach wynagro-

dzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 
uwzględnianych w podstawie wymiaru 
ekwiwalentu za urlop lub zmiany wysokości 
takich składników w okresie, z którego jest 
ustalana podstawa wymiaru ekwiwalentu, 
wprowadzonych przed nabyciem przez pra-
cownika prawa do ekwiwalentu lub w mie-
siącu nabycia tego prawa, podstawę należy 
ustalić ponownie z uwzględnieniem tych 
zmian.

śmierć 
pracownika

badania 
profilaktyczne
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■ ZAPAMIĘTAJ
Obliczając ekwiwalent za urlop, przeciętne 
wynagrodzenie za 1 dzień należy podzielić 
przez liczbę godzin odpowiadającą dobo-
wej normie czasu pracy pracownika.

PRZYKŁAD

Pracodawca 31 maja 2013 r. rozwiązał 
stosunek pracy z Piotrem N. Pracowni-
kowi pozostało 15 dni (120 godz.) nie-
wykorzystanego urlopu wypoczyn-
kowego. Piotr N. był zatrudniony 
w pełnym wymiarze czasu pracy 
(w podstawowym systemie czasu pracy 
– praca od poniedziałku do piątku)

i otrzymywał stałą płacę zasadniczą 
w wysokości 5000 zł brutto oraz prze-
widziane w regulaminie wynagradzania 
premie kwartalne. W okresie 12 miesię-
cy poprzedzających maj 2013 r., czyli od 
maja 2012 r. do kwietnia br., premie 
wypłacono w następujących kwotach:
●  za II kwartał 2012 r.: 1900 zł (wypła-

ta w czerwcu 2012 r.),
●  za III kwartał 2012 r.: 1750 zł (wypła-

ta we wrześniu 2012 r.),
●  za IV kwartał 2012 r.: 2100 zł (wypła-

ta w grudniu 2012 r.),
●  za I kwartał 2013 r.: 1850 zł (wypłata 

w marcu 2013 r.).
Uwzględniając fakt, że Piotr N. w II, III 
i IV kwartale 2012 r. oraz I kwarta le

Tabela 5. Zasady ustalania średniej miesięcznej podstawy wymiaru ekwiwalentu

Rodzaj składnika Sposób uwzględniania w podstawie 
ekwiwalentu urlopowego

Stałe składniki wynagrodzenia określo-
ne w stawce miesięcznej

Stałe składniki uwzględnia się w wysokości należ-
nej w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu.

Składniki zmienne za okresy nie dłuż-
sze niż miesiąc (np. wynagrodzenie we-
dług stawki godzinowej, miesięczne 
premie regulaminowe, wynagrodzenie 
akordowe i prowizyjne)

Składniki te uwzględnia się w średniej wysokości 
wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy po-
przedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwa-
lentu (bez względu na okres, za jaki te składniki 
przysługują). Jeżeli pracownik nie przepracował ta-
kiego okresu, dokonujemy tzw. dopełnienia podsta-
wy, polegającego na podzieleniu faktycznie uzyska-
nego przez niego wynagrodzenia przez liczbę dni 
pracy, za które ono przysługiwało, i pomnożeniu 
otrzymanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracow-
nik przepracowałby w ramach normalnego czasu 
pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem cza-
su pracy. Jeśli przez cały okres przyjęty do ustalenia 
podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop poprze-
dzający miesiąc uzyskania prawa do ekwiwalentu 
lub przez okres krótszy, lecz obejmujący pełne mie-
siące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwa-
ło wynagrodzenie zmienne – przy ustalaniu tej pod-
stawy należy uwzględnić najbliższe miesiące, za 
które to wynagrodzenie przysługiwało.

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

Składniki te przyjmuje się w średniej wysokości 
z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Jeżeli pra-
cownik nie przepracował pełnych 12 miesięcy, wyna-
grodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie 
należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które przy-
sługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik po-
mnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepraco-
wałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie 
z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
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2013 r. faktycznie przepracował 
235 dni, przysługujący mu ekwiwalent 
urlopowy należy wyliczyć jak niżej.
Krok 1. Dopełnienie premii kwartal-
nych:
(1900 zł + 1750 zł + 2100 zł + 1850 zł) : 
: 235 dni pracy w II, III i IV kwartale 
2012 r. oraz w I kwartale 2013 r. = 
= 32,34 zł;
32,34 zł × 251 dni nominalnie do prze-
pracowania w II, III i IV kwartale 2012 r. 
oraz w I kwartale 2013 r. = 8117,34 zł.
Krok 2. Skalkulowanie średniej podsta-
wy ekwiwalentu:
5000 zł (płaca zasadnicza) + 
+ (8117,34 zł : 12) = 5676,45 zł;
Krok 3. Wyliczenie kwoty należnego 
ekwiwalentu:
5676,45 zł : 20,92 (współczynnik ekwi-
walentowy dla pełnego etatu) = 
= 271,34 zł,
271,34 zł : 8 = 33,92 zł,
33,92 zł × 120 godz. niewykorzystane-
go urlopu = 4070,40 zł.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy nie został ujęty w kata-
logach świadczeń zwolnionych ze składek lub 
z podatku. Stanowi on zatem przychód ze sto-
sunku pracy, od którego należy pobierać 
składki i zaliczkę na podatek dochodowy od 
osób fizycznych.

Współczynnik 
ekwiwalentowy

Współczynnik ekwiwalentowy wyraża 
średniomiesięczną liczbę dni roboczych w da-
nym roku kalendarzowym. Wartość ta służy 
do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego 
za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypo-
czynkowego. Od 1 stycznia 2011 r. do 7 paź-
dziernika 2012 r. współczynnik ten, w zależ-
ności od rozkładu czasu pracy, mógł 
przyjmować różną wysokość, nawet dla pra-
cowników tego samego pracodawcy. Było to 
konsekwencją nowelizacji przepisów Kodek-
su pracy, która zniosła obowiązek wyznacza-
nia pracownikom dnia wolnego za święto 
przypadające w dzień wolny od pracy z tytułu 
przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. 
Wskutek tych zmian pracownicy mogli mieć 
różne wymiary czasu pracy, co przekładało 
się na różną wysokość współczynnika.

Wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjne-
go z 2 października 2012 r. (K 27/11), który 

wszedł w życie 8 października 2012 r., naka-
zano powrót do zasad ustalania wymiaru cza-
su pracy obowiązujących w 2010 r. Obecnie 
zatem każde święto, które przypada w innym 
dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pra-
cy o 8 godzin. Dzięki temu współczynnik 
ekwiwalentowy jest ponownie jednakowy dla 
wszystkich pracowników zatrudnionych 
w tym samym wymiarze etatu, niezależnie od 
tego, jaki dzień wolny wynikający z przecięt-
nie 5-dniowego tygodnia pracy wyznaczy 
pracodawca.

Aby obliczyć współczynnik ekwiwalentowy, 
należy:

 ● od liczby dni w roku kalendarzowym odjąć 
łączną liczbę przypadających w tym roku 
niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy 
wynikających z przeciętnie 5-dniowego ty-
godnia pracy,

 ● otrzymany wynik podzielić przez 12.
W przypadku pracowników zatrudnionych 

na pełny etat obliczenie współczynnika 
w 2013 r. powinno wyglądać następująco:
[365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecz-
nych przypadających w innym dniu niż nie-
dziela + 52 dni wolne z tytułu przeciętnie 
5-dniowego tygodnia pracy)] : 12 = 20,92.

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu 
za urlop dla pracownika pracującego w nie-
pełnym wymiarze czasu pracy należy ustalać 
proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pra-
cy. Zatem współczynnik ekwiwalentowy 
dla pracownika niepełnoetatowego wynosi 
np. 15,69 przy zatrudnieniu na 3/4 etatu 
(3/4 × 20,92) i 10,46 przy zatrudnieniu 
na 1/2 etatu (1/2 × 20,92).

Współczynnik ekwiwalentowy należy 
przyjmować do obliczania ekwiwalentu za 
urlop z tego roku, w którym pracownik nabył 
prawo do ekwiwalentu, bez względu na to, 
czy ekwiwalent dotyczy urlopu bieżącego czy 
zaległego.

Ekwiwalent 
dla pracowników 
tymczasowych

Jeżeli pracownik tymczasowy nie wykorzy-
sta przysługującego mu urlopu wypoczynko-
wego w całości lub w części w czasie wykony-
wania pracy tymczasowej, to agencja pracy 
tymczasowej ma obowiązek wypłacić mu 
z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Ekwiwa-
lent za jeden dzień urlopu należy ustalać, 
dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pra-
cownika tymczasowego w okresie wykony-
wania przez niego pracy tymczasowej przez 

podatek

współczynnik 
ekwiwalentowy
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liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie 
przysługiwało (art. 17 ust. 3–4 ustawy z 9 lip-
ca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tym-
czasowych – Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. 
zm.).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 171 Kodeksu pracy
§ 1. W przypadku niewykorzystania 
przysługującego urlopu w całości lub 
w części z powodu rozwiązania lub 

wygaśnięcia stosunku pracy pracowni-
kowi 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 wykorzystaniu 
urlopu w czasie pozostawania pracow-
nika w stosunku pracy na podstawie ko-
lejnej umowy o pracę zawartej z tym sa-
mym pracodawcą bezpośrednio po 
rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzed-
niej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Świadczenie urlopowe
Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku 
tworzenia zakładowego funduszu świad-
czeń socjalnych, a więc zatrudniający we-
dług stanu na 1 stycznia danego roku mniej 
niż 20 pracowników w przeliczeniu na peł-
ne etaty, mogą wypłacać swoim pracowni-
kom raz w roku świadczenie urlopowe, 
pod warunkiem korzystania przez pracow-
nika z urlopu wypoczynkowego przez co 
najmniej 14 kolejnych dni w danym roku. 
Wysokość świadczenia urlopowego nie za-
leży od stażu pracy, zajmowanego stano-
wiska, sytuacji materialnej pracownika itp.

Wysokość świadczenia urlopowego nie 
może przekroczyć wysokości odpisu podsta-
wowego na zfśs obowiązującego w danym 
roku i przypadającego na jednego pracowni-
ka. Odpis ten wynosi 37,5% (lub 50% na za-
trudnionych w szczególnych warunkach) 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej w roku poprzednim 
lub w drugim półroczu roku poprzedniego, 

jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okre-
su stanowiło kwotę wyższą, pomniejszonego 
o potrącone od ubezpieczonych składki na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz cho-
robowe. W 2013 r. przez średniomiesięczne 
wynagrodzenie w gospodarce należy rozu-
mieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
w gospodarce narodowej w drugim półroczu 
2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (art. 5a 
ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym fun-
duszu świadczeń socjalnych – t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 592 z późn. zm., dalej „ustawa 
o zfśs”). Zatem do obliczeń wysokości odpisu 
na 2013 r. należy przyjąć kwotę 2917,14 zł.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wysokość świadczenia dla niepełnoeta-
towców należy ustalać proporcjonalnie do 
ich wymiaru czasu pracy.

Pracodawcy mogą całkowicie zaprzestać wy-
płaty świadczenia urlopowego. Pracodawca za-
trudniający co najmniej 20 pracowników obję-

Tabela 6. Maksymalna wysokość świadczeń urlopowych w 2013 r. dla osób zatrudnio-
nych w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba, na którą jest dokonywany odpis Wysokość świadczenia urlopowego

Na jednego zatrudnionego (37,5%) 2917,14 zł x 37,5% = 1093,93 zł

Na jednego pracownika wykonującego pracę w szczegól-
nych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w ro-
zumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%)

2917,14 zł x 50% = 1458,57 zł

Na jednego pracownika młodocianego:
 ● w pierwszym roku nauki (5%) 2917,14 zł x 5% = 145,86 zł
 ● w drugim roku nauki (6%) 2917,14 zł x 6% = 175,03 zł
 ● w trzecim roku nauki (7%) 2917,14 zł x 7% = 204,20 zł

odpis 
podstawowy

składki
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tych układem zbiorowym pracy postanowienia 
w sprawie niewypłacania świadczenia urlopo-
wego zawiera w układzie zbiorowym pracy 
(art. 3 ust. 3b ustawy o zfśs). Jeżeli u takiego 
pracodawcy pracownicy nie są objęci układem 
zbiorowym pracy, decyzję w tej sprawie należy 
umieścić w regulaminie wynagradzania. Pozo-
stali pracodawcy, tj. nieobjęci układem zbioro-
wym pracy oraz niezobowiązani do wydania 
regulaminu wynagradzania, informację o nie-
wypłacaniu świadczenia urlopowego przekazu-
ją pracownikom do końca stycznia danego 
roku, w sposób przyjęty w danym zakładzie.

Opodatkowanie 
i oskładkowanie świadczeń 
urlopowych

Świadczenie urlopowe, niezależnie od wy-
sokości, podlega opodatkowaniu. Od świad-
czenia urlopowego nie należy natomiast opła-
cać składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne, pod warunkiem że jego wysokość 
nie przekroczy rocznego odpisu podstawowe-
go na zfśs (odpowiednio dla pracownika za-
trudnionego w warunkach normalnych, szcze-
gólnych lub dla pracownika młodocianego). 
W razie wypłacenia pracownikowi świadcze-
nia w kwocie przekraczającej wartość odpisu 
lub w wyższej niż wynikająca z proporcjonal-
nego przeliczenia do etatu – nadwyżka stano-
wi podstawę wymiaru składek.

W sytuacji gdy świadczenie urlopowe wy-
płaca z własnych środków pracodawca zatrud-
niający w przeliczeniu na pełne etaty 20 i wię-
cej pracowników lub gdy świadczenie to jest 
finansowane z funduszu na cele socjalno-byto-
we utworzonego przez jednostki posiadające 
zfśs, wówczas stanowi ono w pełnej wysokości 
podstawę wymiaru składek i podatku.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 3 ustawy o zakładowym fundu-
szu świadczeń socjalnych
1. Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem 
ust. 2, pracodawcy zatrudniający we-
dług stanu na dzień 1 stycznia danego 
roku co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty.
1a. (uchylony).
1b. (uchylony).
2. Pracodawcy prowadzący działalność 
w formie jednostek budżetowych 

i samorządowych zakładów budżeto-
wych tworzą Fundusz, bez względu na 
liczbę zatrudnianych pracowników.
3. Pracodawcy zatrudniający według 
stanu na dzień 1 stycznia danego roku 
mniej niż 20 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty, z zastrzeżeniem 
ust. 2, mogą tworzyć Fundusz do wyso-
kości i na zasadach określonych w art. 5 
lub mogą wypłacać świadczenie urlopo-
we, o którym mowa w ust. 4–6.
3a. Pracodawcy, o których mowa 
w ust. 3, nieobjęci układem zbiorowym 
pracy oraz niezobowiązani do wydania 
regulaminu wynagradzania, informacje 
w sprawie nietworzenia Funduszu i nie-
wypłacania świadczenia urlopowego 
przekazują pracownikom w pierwszym 
miesiącu danego roku kalendarzowego, 
w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
3b. U pracodawców, o których mowa 
w ust. 3, zatrudniających co najmniej 
20 pracowników, objętych układem zbio-
rowym pracy, postanowienia w sprawie 
nietworzenia Funduszu i niewypłacania 
świadczenia urlopowego zawiera się 
w układzie zbiorowym pracy. Jeżeli u ta-
kich pracodawców pracownicy nie są ob-
jęci układem zbiorowym pracy, postano-
wienia w sprawie nietworzenia Funduszu 
i niewypłacania świadczenia urlopowego 
zawiera się w regulaminie wynagradza-
nia; art. 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
4. Wysokość świadczenia urlopowego, 
o którym mowa w ust. 3, nie może prze-
kroczyć wysokości odpisu podstawowe-
go, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 – od-
powiedniego do rodzaju zatrudnienia 
pracownika, z tym że wysokość świadcze-
nia dla zatrudnionych, o których mowa 
w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonal-
nie do wymiaru czasu pracy pracownika.
5. Świadczenie urlopowe, o którym mowa 
w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku 
każdemu pracownikowi korzystającemu 
w danym roku kalendarzowym z urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze co naj-
mniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
5a. Wypłata świadczenia urlopowego na-
stępuje nie później niż w ostatnim dniu 
poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wy-
poczynkowego, o którym mowa w ust. 5.
6. Świadczenie urlopowe, o którym 
mowa w ust. 4, nie podlega składce na 
ubezpieczenie społeczne pracowników.
7. (uchylony).

regulamin 
wynagradzania
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  Problem   Osoba izyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Wykorzystuje w niej budynek, który 
amortyzuje metodą liniową. Obecnie osoba ta chce wnieść swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki jawnej. 
Czy spółka będzie mogła amortyzować budynek stawką indywidualną? 

  Odpowiedź   W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa aportem spółka będzie miała obowiązek kontynuować metodę 
amortyzacji przyjętą przez osobę izyczną. Oznacza to, że budynek w spółce jawnej trzeba będzie amortyzować 
metodą liniową.

Uzasadnienie  Podmiot otrzymujący przedsiębiorstwo lub 
jego zorganizowaną część aportem ma obowiązek kontynu-
ować amortyzację składników, które wchodzą w skład wkła-
du niepieniężnego i były wprowadzone do ewidencji środ-
ków trwałych podmiotu wnoszącego ten wkład (art. 22h 
ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych). Oznacza to, że spółka jawna otrzymująca aportem 
przedsiębiorstwo osoby fizycznej jest zobowiązana do kon-
tynuacji amortyzacji składników, które były amortyzowane 
w tym przedsiębiorstwie. Dlatego też spółka jawna nie może 
zastosować do budynku indywidualnej stawki amortyzacji, 
tylko musi kontynuować amortyzację metodą liniową, przy-
jętą przez przedsiębiorcę wnoszącego wkład. Kontynuacja 
amortyzacji oznacza konieczność uwzględnienia odpisów 
dokonanych przez tego przedsiębiorcę.
Spółka nie miałaby obowiązku kontynuacji amortyzacji, 
gdyby osoba fizyczna sprzedała jej środek trwały. Sta-
nowisko takie potwierdza interpretacja Dyrektora Izby 

Skarbowej w Warszawie z 4 lutego 2009 r., IPPB1/415– 
–1277/08–4/MT, w której czytamy, że: „Wszystkie środ-
ki trwałe służące dotychczasowej działalności gospo-
darczej zostały sprzedane do nowego podmiotu, czyli 
do spółki komandytowo-akcyjnej, na podstawie umowy 
sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 
W spółce komandytowo-akcyjnej środki trwałe zakupione 
z dotychczasowej działalności są środkami trwałymi uży-
wanymi, po raz pierwszy wprowadzonymi do ewidencji 
środków trwałych.
(...) mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powo-
łane przepisy prawa, uznać należy, iż spółka komandyto-
wo-akcyjna może zastosować indywidualne stawki amorty-
zacyjne w stosunku do nabytych środków trwałych”.

PODSTAWA PRAWNA:
● art. 22h ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)
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Wszystko o urlopach 
wypoczynkowych
Jak ustalić urlop pracownikowi podejmującemu pracę 
w miesiącu, w którym pierwsze 2 dni były wolne

PYTANIE
Zatrudniliśmy pracownika od 
3 czer wca br. W naszym zakładzie 
był to pierwszy dzień pracy w tym 
miesiącu. Pracownicy mieli wolne 
1 i 2 czerwca, gdyż w naszym zakła-
dzie praca odbywa się od ponie-
działku do piątku. Jest to pierwsza 
praca w życiu tego pracownika. 
Czy pracownik nabędzie prawo do 
pierwszego urlopu z końcem mie-
siąca, czy od 3 lipca 2013 r.?

ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć, że pracownik bę-

dzie mógł skorzystać z 1/12 urlopu 
wypoczynkowego z upływem 2 lip-
ca 2013 r. W praktyce oznacza to, 
że na urlopie będzie mógł przeby-
wać najwcześniej 3 lipca br.

WYJAŚNIENIE
Pracownik podejmujący pracę po raz 

pierwszy w życiu w roku kalendarzo-
wym, w którym rozpoczął pracę, uzy-
skuje prawo do urlopu z upływem każ-
dego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 
wymiaru urlopu przysługującego mu 
po przepracowaniu roku (art. 153 
k.p.). Pierwszą pracę należy rozumieć 
jako podjęcie pracy w ramach stosun-
ku pracy. Bez znaczenia jest wcześniej-
sze wykonywanie pracy w ramach in-
nych stosunków prawnych, np. na 
umowę o dzieło lub umowę zlecenia.

W omawianym przypadku można 
spotkać dwa odmienne stanowiska. 
Według jednego, pracownik, podej-
mujący pracę od pierwszego dnia ro-
boczego w danym miesiącu, nabywa 
prawo do pierwszego urlopu wypo-
czynkowego, licząc od dnia faktyczne-
go podjęcia pracy. Nie ma w tym przy-
padku znaczenia, że pierwsze dni 
miesiąca są dniami wolnymi od pracy. 

Zgodnie z drugim poglądem, jeżeli 
pracownik podejmujący pierwszą pra-
cę przepracuje w danym miesiącu 
wszystkie dni robocze, to za taki mie-
siąc pracodawca może mu udzielić 
urlopu wypoczynkowego. To drugie 
stanowisko jest korzystniejsze dla pra-
cownika, ale nie wynika z żadnych 
przepisów. A zatem pracodawca nie 
musi udzielać pracownikowi, który 
podjął pierwszą w życiu pracę od 
3 czerwca br., urlopu z końcem czerw-
ca. Ma bowiem prawo naliczać urlop 
za faktyczne okresy zatrudnienia. Je-
śli pracownik rozpoczął pracę od 
3 czerwca 2013 r., to prawo do urlopu 
nabędzie z końcem 2 lipca br.

Nie ma przepisów, które regulowały-
by sytuacje dotyczące liczenia termi-
nów w prawie pracy. Brakuje zatem 
przepisów, które określałyby, jak liczyć 
miesiąc pracy, po którego upływie pra-
cownik nabywa prawo do pierwszego 
urlopu wypoczynkowego. Z orzecznic-
twa Sądu Najwyższego wynika, że 
w przypadku ustalania prawa pracow-
nika do urlopu wypoczynkowego okres 
pracy powinien być ustalony przy 
uwzględnieniu potocznego sposobu li-
czenia terminów, a więc jego upływ 
następuje w dniu bezpośrednio po-
przedzającym dzień, który nazwą lub 
datą odpowiada dniowi, w którym roz-
poczęto liczenie okresu (wyrok SN 
z 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96, 
OSNP 1997/17/310).

Zatem miesiąc pracy pracownika za-
trudnionego 3 czerwca br. skończy się 
z upływem 2 lipca br. Począwszy od 
3 lipca pracownik będzie już mógł sko-
rzystać z urlopu wypoczynkowego.

W razie gdy stosunki pracy z kolej-
nymi pracodawcami obejmują okresy 
krótsze niż pełny miesiąc kalendarzo-
wy – jako miesiąc pracy należy uwa-

żać 30 dni (art. 114 Kodeksu cywilne-
go). Bez znaczenia pozostaje, ile dni 
liczy dany miesiąc: 28, 29, 30 czy 
31 dni.

PRZYKŁAD
 
Pracownik po raz pierwszy w ży-
ciu podjął zatrudnienie u praco-
dawcy w okresie od 1 do 15 kwiet-
nia 2013 r. (15 dni zatrudnienia). 
Następnie pracował u innego 
pracodawcy w okresie od 16 do
30 kwietnia 2013 r. Prawo do 
urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze 1/12 pracownik nabył 
z upływem 30 kwietnia br. (czyli 
po łącznie 30 dniach zatrudnie-
nia u pierwszego i drugiego pra-
codawcy).

Możliwość zatrudnienia pracowni-
ka w konkretnym dniu nie jest uzależ-
niona od rozkładu czasu pracy w da-
nej firmie. Jeżeli u pracodawcy 
świadczenie pracy odbywa się od po-
niedziałku do piątku, nie ma prze-
szkód prawnych, aby zatrudnić pra-
cownika np. od soboty albo 
w niedzielę lub w święto (np. od 
1 maja). Problem ten pojawia się czę-
sto przy zatrudnianiu pracowników 
z początkiem nowego roku kalenda-
rzowego, kiedy pracodawcy mylnie 
sądzą, iż nie jest możliwe zatrudnie-
nie pracownika w dniu świątecznym, 
jakim jest m.in. Nowy Rok. Stosunek 
pracy nawiązuje się bowiem w termi-
nie określonym w umowie jako dzień 
rozpoczęcia pracy, np. 1 stycznia da-
nego roku, a jeżeli terminu tego nie 
określono – w dniu zawarcia umowy 
o pracę (art. 26 k.p.).
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PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony 
2 maja 2013 r. i jest to jego 
pierwsza praca w życiu. Pracow-
nik 27 maja br. chciał skorzystać 
z urlopu na żądanie. Pracodaw-
ca odmówił jednak pracowniko-
wi udzielenia tego urlopu, gdyż 
pracownik ten nie przepracował 
jeszcze pełnego miesiąca, co 
uprawniałoby go do skorzysta-
nia z 1/12 urlopu wypoczynko-
wego (prawo to nabył dopiero

z upływem 1 czerwca br.). 
W praktyce zatem pracownik ten 
mógłby skorzystać z urlopu na 
żądanie najwcześniej 2 czerw-
ca 2013 r. Prawo pracownika do 
urlopu na żądanie nie jest uza-
leżnione od tego, czy jest to 
pierwsze lub kolejne zatrudnie-
nie pracownika, ale od jego 
uprawnienia do urlopu wypo-
czynkowego. Jeżeli pracownik 
jest w ogóle uprawniony do 
urlopu wypoczynkowego, to ma 
możliwość skorzystania z urlopu 
na żądanie (nie więcej niż

z 4 dni w roku kalendarzowym) 
w ramach przysługującego mu 
wymiaru (który nabył do tej chwi-
li, w przypadku pierwszej pracy).

Małgorzata Podgórska

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 26, 152–154 i 1672 ustawy 

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

 ● art. 112 i 114 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.).

Urlop wypoczynkowy i zwolnienie z obowiązku 
świadczenia pracy a dni na poszukiwanie pracy
PYTANIE
Jeden z naszych pracowników do-
stał wypowiedzenie umowy o pracę 
wynoszące 2 tygodnie. W okresie 
wypowiedzenia pracownik został 
skierowany przez pracodawcę na 
urlop wypoczynkowy (7 dni), 
a w pozostałym okresie został zwol-
niony z obowiązku świadczenia 
pracy. Pracownik wystąpił z wnio-
skiem o udzielenie 2 dni na poszu-
kiwanie pracy. Czy powinniśmy 
uwzględnić ten wniosek?

ODPOWIEDŹ
Jeśli uzyskali Państwo zgodę pra-

cownika na zwolnienie go z obo-
wiązku świadczenia pracy w okre-
sie wypowiedzenia, to nie muszą 
Państwo udzielać mu 2 dni wolnych 
na poszukiwanie pracy.

WYJAŚNIENIE
Zarówno urlop wypoczynkowy, jak 

i dni wolne na poszukiwanie pracy 
przysługują pracownikom, którzy fak-
tycznie wykonują pracę. W przypad-
ku zwolnienia z obowiązku świadcze-
nia pracy nie ma podstawy do 
udzielenia pracownikowi dni wolnych 
na poszukiwanie pracy. Pracownik 
jest już bowiem zwolniony z obowiąz-
ku wykonywania pracy na podstawie 
wcześniejszej decyzji pracodawcy  
i może w tym czasie poszukiwać pra-
cy. Zwolnienie z obowiązku świadcze-

nia pracy obejmuje zatem udzielenie 
dni wolnych na poszukiwanie pracy.

Z obowiązku świadczenia pracy 
mogą Państwo zwolnić pracownika 
tylko za jego zgodą albo jednostron-
nie, gdy przemawia za tym istotny 
i uzasadniony interes pracodawcy 
(wyrok Sądu Najwyższego z 24 wrze-
śnia 2003 r., I PK 324/02, OSNP 
2004/18/313). Niedopuszczenie pra-
cownika do świadczenia pracy jest na-
ruszeniem podstawowego obowiązku 
pracodawcy wynikającego z umowy 
o pracę, jakim jest zapewnienie pracy. 
Dlatego powinni Państwo uzyskać 
zgodę pracownika na zwolnienie go 
z obowiązku świadczenia pracy. Jed-
nostronna decyzja pracodawcy w tej 
sprawie jest w większości przypad-
ków naruszeniem przepisów prawa 
pracy. Wyjątkową sytuacją dopusz-
czającą jednostronne zwolnienie pra-
cownika z tego obowiązku przez pra-
codawcę mogłoby być rażące 
naruszenie przez pracownika jego 
obowiązków, np. celowe wyjawienie 
tajemnicy przedsiębiorstwa konku-
rencji.

Oświadczenie o zwolnieniu 
z obowiązku świadczenia pracy 
może być zawarte w treści oświad-
czenia o wypowiedzeniu umowy 
lub w odrębnym piśmie. Zwolnienie 
z obowiązku świadczenia pracy 
może nastąpić w ciągu całego okre-
su wypowiedzenia.

PRZYKŁAD

Firma X wypowiedziała 15 lute-
go 2013 r. umowę o pracę jedne-
mu z pracowników. Pracownik 
ze względu na zakładowy staż 
pracy ma 3-miesięczny okres 
wypowiedzenia, który trwa 
do 31 ma ja 2013 r. Pracodawca 
zobowiązał pracownika do wy-
korzystania w okresie wypowie-
dzenia zaległego i bieżącego 
urlopu wy poczynkowego – łącz-
nie 30 dni. Jednocześnie praco-
dawca zaproponował pracowni-
kowi zwolnienie go z obowiązku 
świadczenia pracy po wykorzy-
staniu urlopu, czyli od 1 kwiet-
nia 2013 r. Pracownik nie zawarł 
z pracodawcą porozumienia 
w tej sprawie w dniu otrzymania 
wypowiedzenia. Oświadczył, że 
podejmie decyzję w tej kwestii 
po wykorzystaniu przez niego 
przysługującego urlopu. Takie 
postępowanie jest prawidłowe, 
ponieważ zwolnienie pracowni-
ka z obowiązku świadczenia 
pracy może nastąpić w każdym 
czasie w okresie trwania wypo-
wiedzenia.

Jeżeli zwolnili Państwo pracownika 
z obowiązku świadczenia pracy zgod-
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nie z prawem, to nie trzeba mu udzie-
lać dni na poszukiwanie pracy. Nato-
miast w sytuacji gdy takie zwolnienie 
od pracy zostało dokonane nieprawi-
dłowo, trzeba uzyskać zgodę pracow-
nika na zwolnienie go z obowiązku 
świadczenia pracy lub w przypadku 
jej braku dopuścić pracownika do pra-
cy. Pracownik, który ponownie przy-
stąpi do pracy, może złożyć wniosek 
o udzielenie dni wolnych na poszuki-
wanie pracy, który pracodawca powi-
nien uwzględnić.

Udzielenie urlopu w okresie wypo-
wiedzenia jest zależne jedynie od woli 
pracodawcy, której pracownik nie 
może się sprzeciwić (art. 1671 k.p.). 
Prawo to dotyczy zarówno urlopu za-
ległego, jak i przysługującego za bie-
żący rok kalendarzowy. W okresie 
wypowiedzenia pracodawca może 
udzielić pracownikowi tylko urlopu 
wypoczynkowego za dany rok w wy-
miarze odpowiadającym proporcjo-
nalnie przepracowanemu u niego 
okresowi zatrudnienia (art. 1551 
k.p.). Udzielenie urlopu wypoczynko-
wego jednostronnie przez pracodaw-
cę w okresie wypowiedzenia nie może 
pozbawić pracownika prawa do dni 
na poszukiwanie pracy. Przepisy nie 
określają bowiem, że pracownik traci 
prawo do takich dni wolnych, jeżeli 

urlop wypoczynkowy zostanie mu 
udzielony w okresie wypowiedzenia.

PRZYKŁAD

Pracodawca rozwiązuje z pra-
cownikiem umowę o pracę 
z zachowaniem 2-tygodniowe-
go okresu wypowiedzenia. 
Jednocześnie udzielił pracow-
nikowi urlopu w trakcie trwa-
nia wypowiedzenia. Pracownik 
w momencie otrzymania wypo-
wiedzenia dysponował urlopem 
w wymiarze 15 dni (10 dni 
urlopu zaległego i 5 dni bieżą-
cego za dany rok). W okre sie 
wypowiedzenia pracownik miał 
wykorzystać 10 dni urlopu, 
a za pozostałe 5 dni miał otrzy-
mać ekwiwalent. Na trzy dni 
przed końcem wypowiedzenia 
pracownik poprosił pracodaw-
cę o możliwość wykorzysta-
nia 2 dni na poszukiwanie 
pracy. Pracodawca powinien 
przerwać, za zgodą pracow-
nika, urlop wypoczynkowy 
i udzielić mu 2 dni na poszuki-
wanie pracy.

Należy przypomnieć, że zwolnienie 
na poszukiwanie pracy jest udzielane 
wyłącznie na wniosek pracownika 
(art. 37 k.p.). Nie przysługuje ono 
wszystkim pracownikom, lecz jedynie 
tym, którzy otrzymali od pracodawcy 
wypowiedzenie umowy o pracę, któ-
rego okres wynosi co najmniej 2 tygo-
dnie. Pracownik nie otrzyma zatem 
tych dni wolnych, jeśli sam wypowie 
umowę lub gdy umowa zostanie roz-
wiązana na mocy porozumienia stron. 
W tym przypadku nie ma znaczenia, 
czy umowa o pracę jest zawarta na 
czas określony, nieokreślony czy prób-
ny, a także w jakim wymiarze pracow-
nik świadczy swoje obowiązki.

Za okres zwolnienia na czas poszuki-
wania pracy pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie. Dni wolne na poszuki-
wanie pracy powinny być wykorzystane 
przez pracownika w naturze. Jeśli pra-
cownik nie złoży wniosku o wolne na 
poszukiwanie pracy, to nie może doma-
gać się ekwiwalentu za czas niewyko-
rzystany na szukanie pracy.

Anna Ogon

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 37, 42, art. 81 § 1, art. 1551 i 1671 

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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Przewodnik 
po zmianach w pkpir

KATARZYNA WOJCIECHOWSKA – prawnik, ekspert w zakresie 
podatków dochodowych, redaktor „Monitora Księgowego”

Stan prawny na 17 czerwca 2013 r. 

Obowiązująca od 11 maja 2013 r. nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir dostosowuje 
jego treść do wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. zmian w innych przepisach podatkowych. Zamieszczamy 
komentarz do wprowadzonych zmian. Dla ułatwienia przedstawiamy porównanie treści przepisów przed 
nowelizacją i po niej.

1. Zmiany w karcie przychodów
Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

§ 5. [Karta przychodów]
(...) 2. Karty przychodów powinny zawierać co najmniej 

następujące dane: imię i nazwisko pracownika, Numer 
Identyfikacji Podatkowej, numer Powszechnego Elektro-
nicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), miesiąc, 
w którym nastąpiła wypłata, sumę osiągniętych w danym 
miesiącu przychodów brutto (w gotówce i w naturze), 
koszty uzyskania przychodu, składkę na ubezpieczenia 
społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), podstawę 
obliczenia zaliczki w danym miesiącu, razem dochód na-
rastająco od początku roku, kwotę należnej zaliczki na 
podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami 
ustawy o podatku dochodowym, składkę na powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne, należną zaliczkę na podatek 
dochodowy, datę przekazania zaliczki na rachunek urzę-
du skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzę-
du skarbowego.

§ 5. [Karta przychodów]
(...) 2. Karty przychodów powinny zawierać co najmniej 

następujące dane: imię i nazwisko pracownika, identyfi-
kator podatkowy (numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
albo numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewi-
dencji Ludności (PESEL)), miesiąc, w którym nastąpiła 
wypłata, sumę osiągniętych w danym miesiącu przycho-
dów brutto (w gotówce i w naturze), koszty uzyskania 
przychodu, składkę na ubezpieczenia społeczne (emery-
talne, rentowe, chorobowe), podstawę obliczenia zaliczki 
w danym miesiącu, razem dochód narastająco od począt-
ku roku, kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy 
obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku docho-
dowym, składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowot-
ne, należną zaliczkę na podatek dochodowy, datę przeka-
zania zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, którym 
kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Komentarz: Od 11 maja br. karta przychodów powinna zawierać albo NIP, albo PESEL. Dotychczas należało w karcie 
podawać zarówno NIP, jak i PESEL pracownika. Wprowadzona zmiana ma na celu dostosowanie przepisów rozporzą-
dzenia w sprawie pkpir do obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. zmian w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2012 r. zniesiono NIP osobom fizycznym objętym rejestrem 
PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT. Od 1 stycz-
nia 2012 r. jedynym identyfikatorem tych osób jest numer PESEL.

Już za tydzień cały numer Poradnika Gazety Prawnej 
będzie poświęcony najmowi w działalności gospodarczej. 

Omówimy umowy najmu i ich modyfikacje, problem opodatkowania w PIT i podatku VAT, najem lokali mieszkalnych 
i użytkowych, rozliczanie najmu i wiele innych problemów praktycznych zgłaszanych przez Czytelników. 

Zachęcamy do kupna i prenumeraty.

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, 801 626 666, e-mail bok@infor.pl



Temat na zamówienie

  Poradnik Gazety Prawnej nr 24 (790)  | 4325 czerwca – 1 lipca 2013

2. Zmiany w dowodach będących podstawą zapisów w pkpir
Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

1 2

§ 12. [Zapisy w księdze]
(...) 3. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, 

którymi są:
1)  faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktu-

ry VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki 
oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej 
„fakturami”, odpowiadające warunkom określonym 
w odrębnych przepisach, lub

§ 12. [Zapisy w księdze]
1)  faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty cel-

ne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z od-
rębnymi przepisami, lub

Brak odpowiednika 1a)  dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyska-
nia przychodów (zwiększenie przychodów) na podsta-
wie art. 24d ustawy o podatku dochodowym (dowody 
zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów), za-
wierające co najmniej:
a)  datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w któ-

rym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania 
przychodów (zwiększenia przychodów),

b)  wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał 
obowiązek wystawienia faktury (rachunku) 
– wskazanie umowy albo innego dokumentu, sta-
nowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzy-
skania przychodów (zwiększenia przychodów) 
zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,

c)  wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza kosz-
ty uzyskania przychodów (zwiększa przychody),

d)  podpis osoby sporządzającej dokument, lub

Brak odpowiednika 1b)  dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyska-
nia przychodów na podstawie art. 24d ustawy o podat-
ku dochodowym (dowody zwiększenia kosztów), za-
wierające co najmniej:
a)  datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w któ-

rym dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania 
przychodów,

b)  wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał 
obowiązek wystawienia faktury (rachunku) 
– wskazanie umowy albo innego dokumentu, sta-
nowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzy-
skania przychodów (zwiększenia przychodów) 
zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym,

c)  wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty 
uzyskania przychodów,

d)  wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowa-
nie zobowiązania, o które podatnik zwiększa kosz-
ty uzyskania przychodów,

e)  podpis osoby sporządzającej dokument, lub (...)

Brak odpowiednika 4a. Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o któ-
rym mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym, do-
konuje się poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze zna-
kiem minus (–) lub kolorem czerwonym.

Komentarz: Od 1 stycznia br. zmianie uległy przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie 
zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do 
których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Na mocy znowelizowanych przepisów:
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●  mali podatnicy rozliczający się metodą kasową są zobowiązani do zamieszczania w treści wystawianych faktur ozna-
czenia „metoda kasowa”; przed zmianą należało stosować oznaczenie „FAKTURA VAT-MP”,

●  w fakturach dokumentujących czynności, których podstawą opodatkowania jest marża, zamieszcza się w treści faktur 
oznaczenia: „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła 
sztuki”, „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”; przed zmianą należało stosować oznaczenie „FAK-
TURA VAT marża” lub odesłanie do odpowiedniego przepisu ustawy o VAT lub dyrektywy.
W związku z tym należało zaktualizować katalog dokumentów VAT (a dokładnie ich nazewnictwo) stanowiących pod-

stawę zapisów w pkpir zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir. Obecnie dowodami za-
pisów w pkpir są faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgod-
nie z odrębnymi przepisami. Przez faktury wystawiane zgodnie z odrębnymi przepisami, o których mowa w tym 
przepisie rozporządzenia, należy rozumieć faktury określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. 
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów 
i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 1428 oraz Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1428), w tym faktury uproszczone, dokumenty korygujące fakturę (tj. faktury korygujące oraz noty kory-
gujące), jak również dokumenty uznane za fakturę na podstawie § 17 i 18 rozporządzenia fakturowego.

Dostosowując rozporządzenie w sprawie pkpir do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu w sprawie faktur, zmieniono 
również treść objaśnień do pkpir. W ust. 13 zdanie trzecie otrzymało po zmianach następujące brzmienie: Wydatki z tytułu 
używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych samochodu osobo-
wego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej 
podatnika należy wpisywać w tej kolumnie po zakończeniu miesiąca na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych 
wydatków. Z objaśnień do pkpir został usunięty wymóg, aby było to zestawienie wynikające z faktur zawierających numer re-
jestracyjny pojazdu. Od 1 stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku podawania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze.

Oprócz zmian w nazewnictwie dowodów księgowych nowelizacja rozszerzyła katalog określonych w § 12 dowodów księ-
gowych, będących podstawą zapisów w pkpir. Katalog uzupełniono o dowody księgowe sporządzane przez podatnika 
w celu dokonania prawidłowego zapisu w księdze na okoliczność zmniejszenia albo zwiększenia kosztów podatkowych. 
Dodane regulacje stanowią dostosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie pkpir do nałożonej od 1 stycznia br. na po-
datników podatku dochodowego tzw. korekty kosztów w przypadku nieuregulowania przez nich zobowiązań w terminie. 
Podobnie jak w przypadku innych wpisywanych do pkpir korekt, również zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów na-
stępującego na skutek dokonania przez podatnika korekty kosztów na podstawie art. 24d updof należy dokonywać po-
przez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem minus (–) lub kolorem czerwonym. 

§ 20. [Zapisy na podstawie raportów dobowych]
1. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastoso-

waniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na 
podstawie danych wynikających z raportów dobowych, 
z zastrzeżeniem ust. 2, skorygowanych o wartości dotyczą-
ce zwrotów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

§ 20. [Zapisy na podstawie raportów dobowych]
1. Podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastoso-

waniu kas rejestrujących, dokonują zapisów w księdze na 
podstawie danych wynikających z raportów dobowych, 
z zastrzeżeniem ust. 2, skorygowanych o kwoty mające 
wpływ na wysokość przychodu.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać 
zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie 
określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikają-
cych z miesięcznych zestawień raportów dobowych.

2. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonywać 
zapisów w księdze na koniec każdego miesiąca, w terminie 
określonym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikają-
cych z raportów miesięcznych skorygowanych o kwoty ma-
jące wpływ na wysokość przychodu.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawie-
rać: numer kolejny wpisu, numer unikatowy pamięci fiskal-
nej kasy, numery i daty raportów dobowych, wynikającą 
z raportów łączną kwotę należności pomniejszoną o łączną 
kwotę podatku i skorygowaną o wartości dotyczące zwro-
tów towarów wynikające z odrębnych ewidencji.

3. (uchylony).

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1, nie wpisują do 
księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących doko-
nanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastoso-
waniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połą-
czenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów 
fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wpisują do 
księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących doko-
nanie sprzedaży uprzednio zarejestrowanej przy zastoso-
waniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połą-
czenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów 
fiskalnych z kopiami wystawionych faktur.



Temat na zamówienie

  Poradnik Gazety Prawnej nr 24 (790)  | 4525 czerwca – 1 lipca 2013

1 2

Brak odpowiednika 5. Korygowania danych wynikających z raportów dobo-
wych lub raportów miesięcznych, o którym mowa w ust. 1 
i 2, dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji. Korek-
ty, które nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, 
podatnik opisuje na odwrocie raportu dobowego lub mie-
sięcznego.

Komentarz: Zmiany w § 20 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir wynikają z wprowadzonych w rozporzą-
dzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących zasad dokonywania korekt wynikających ze 
zwrotu towarów przez nabywcę lub uznanych reklamacji oraz wystąpienia po stronie sprzedawcy pomyłek w ewidencji 
w kasie. 

3. Korekta kosztów w pkpir
Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

Brak odpowiednika § 26a. [Zapisy dotyczące zmniejszenia oraz zwiększe-
nia kosztów uzyskania przychodów]

1. Zapisy w księdze dotyczące zmniejszenia kosztów uzy-
skania przychodów (zwiększenia przychodów) oraz zwięk-
szenia kosztów uzyskania przychodów, na podstawie 
art. 24d ustawy o podatku dochodowym, są dokonywane 
na podstawie dowodów, o których mowa w § 12 ust. 3 
pkt 1a i 1b, w terminach określonych w przepisach art. 24d 
ustawy o podatku dochodowym.

2. Zapisów w księdze dotyczących zmniejszenia kosztów 
uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) na pod-
stawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym można do-
konywać na koniec każdego miesiąca, w terminie określo-
nym w § 30 ust. 1, na podstawie danych wynikających 
z miesięcznych zestawień dokumentów, o których mowa 
w § 12 ust. 3 pkt 1a.

3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawie-
rać: numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów, 
o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1a, i wynikającą z tych 
dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyska-
nia przychodów (zwiększenia przychodów).

4. Zapisów w księdze dotyczących zwiększenia kosztów 
uzyskania przychodów na podstawie art. 24d ustawy o po-
datku dochodowym można dokonywać na koniec każdego 
miesiąca, w terminie określonym w § 30 ust. 1, na podsta-
wie danych wynikających z miesięcznych zestawień doku-
mentów, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1b.

5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać: 
numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów, o których 
mowa w § 12 ust. 3 pkt 1b, i wynikającą z tych dokumentów 
łączną wartość zwiększenia kosztów uzyskania przychodów.

4. Likwidacja działalności
Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

§ 27. [Spis z natury]
(...) 3. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skar-

bowego o likwidacji działalności, spisem z natury należy 
objąć również wyposażenie.

§ 27. [Spis z natury]
(...) 3. (uchylony).
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Komentarz: Od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 226, poz. 1478 z późn. zm.) zlikwi-
dowany został zryczałtowany 10% podatek z remanentu likwidacyjnego. Dla obliczenia kwoty podatku ustalano war-
tość remanentu likwidacyjnego. Remanent ten oprócz składników objętych spisem z natury, takich jak towary handlo-
we, materiały, surowce, półprodukty, obejmował również wyposażenie. W związku z tym należało uchylić ustęp 3 
w § 27 oraz ustęp 8 w § 29 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir, odnoszący się do obowiązku objęcia remanen-
tem likwidacyjnym wyposażenia.

5. Spis z natury
Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

1 2

§ 28. [Sposób przeprowadzenia spisu z natury]
(...) 2. Spis z natury powinien zawierać co najmniej na-

stępujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (na-
zwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji 
arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i in-
nych składników wymienionych w § 27, jednostkę miary, 
ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach 
za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia 
ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość 
spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozy-
cji...”, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis wła-
ściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu: 
(...)

§ 28. [Sposób przeprowadzenia spisu z natury]
(...) 2. Spis z natury powinien zawierać co najmniej 

następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu 
(nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny 
pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie 
towaru i innych składników wymienionych w § 27, jed-
nostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę 
w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wyni-
kającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jed-
nostkową, łączną wartość spisu z natury, wartość po-
mniejszenia, o którym mowa w § 29, ze wskazaniem 
pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi 
związane jest pomniejszenie, oraz klauzulę „Spis zakoń-
czono na pozycji...”, podpisy osób sporządzających spis 
oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że 
przy prowadzeniu: (...)

Komentarz: Patrz komentarz do § 29 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir.

Brak odpowiednika § 29. [Wycena materiałów i towarów]
(...) 4a. Wartość spisu z natury, wycenionego zgodnie 

z ust. 1–4 i 7, pomniejsza się o kwotę, o którą podatnik 
zmniejszył koszty uzyskania przychodów (zwiększył przy-
chody) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodo-
wym, jeżeli zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów 
(zwiększenie przychodów) związane było z zaliczeniem 
do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczą-
cych towarów handlowych, materiałów (surowców) pod-
stawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji 
w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, objętych 
tym spisem. Pomniejszenia dokonuje się o tę część kwoty 
zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększe-
nia przychodów), która przypada na towary handlowe, 
materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyro-
by, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, ob-
jęte tym spisem.

Brak odpowiednika 4b. Jeżeli do wyceny towarów handlowych, materiałów 
(surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, 
produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, 
objętych spisem z natury, zastosowano zamiast ceny zaku-
pu lub nabycia albo kosztu wytworzenia inne zasady wyce-
ny, przewidziane w ust. 1–4 i 7, kwota pomniejszenia nie 
może być wyższa niż wartość tej wyceny.
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Brak odpowiednika 4c. Przepisów ust. 4a i 4b nie stosuje się, jeżeli przed spo-
rządzeniem spisu z natury podatnik zwiększył koszty uzy-
skania przychodów zgodnie z art. 24d ustawy o podatku 
dochodowym. (...)

(...) 8. Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny, w tym 
wyposażenia objętego spisem z natury, sporządzonym na 
dzień likwidacji działalności, według cen zakupu.

(...) 8. (uchylony).

Komentarz: Zmiana wprowadzona w § 28 ust. 2 i w § 29 rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir wynika 
z dostosowania przepisów rozporządzenia w sprawie pkpir do nałożonej od 1 stycznia br. na podatników podatku do-
chodowego tzw. korekty kosztów w przypadku nieuregulowania przez nich zobowiązań w terminie. Po nowelizacji 
wartość spisu z natury zmniejsza się o kwotę, o którą podatnik zmniejszył już koszty uzyskania przychodów bądź 
zwiększył przychody, na podstawie art. 24d updof, jeżeli zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie 
przychodów) było związane z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących towarów han-
dlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów goto-
wych, braków i odpadów, objętych tym spisem. Zmiana ta ma zapobiec podwójnemu zmniejszaniu kosztów podatko-
wych (raz w miesiącu, w którym powstał obowiązek ich zmniejszenia z uwagi na nieuregulowanie w terminie 
zobowiązania, drugi raz na koniec roku podatkowego poprzez różnice remanentowe). W uzasadnieniu do projektu 
zmian w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia pkpir czytamy: Dochód, stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ustalany 
jest z uwzględnieniem porównania stanów zapasów towarów handlowych i materiałów podstawowych na początek 
i koniec roku podatkowego. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów ewidencjonowanie zdarzeń, w tym wy-
datków poniesionych na zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych, dokonywane jest na bieżąco w po-
szczególnych miesiącach roku podatkowego. Wydatki te stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio w mie-
siącu, w którym dokonano zakupu, chociaż nie są jeszcze powiązane z uzyskanym przychodem. Porównanie stanów 
zapasów na początek i koniec roku podatkowego pozwala na korektę kosztów w odniesieniu do uzyskiwanych przy-
chodów z ich sprzedaży. Wartość remanentu końcowego ma wpływ na zmniejszenie kosztów poniesionych w trakcie 
roku podatkowego. Jeżeli zatem zmniejszenia kosztów podatkowych dotyczących np. towarów handlowych, zgodnie 
z art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik dokona np. w miesiącu lipcu roku podatko-
wego, a towary te nie zostaną sprzedane w tym roku podatkowym, podlegają ujęciu w spisie z natury na koniec roku 
podatkowego. W konsekwencji nastąpiłoby powtórne zmniejszenie kosztów podatkowych, które już raz zostały 
zmniejszone w miesiącu lipcu roku podatkowego.
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WESZŁY W ŻYCIE
25 maja 2013 r.
SYSTEM 
OCENY ZDOLNOŚCI
Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 8 maja 2013 r. 
w sprawie zasadniczych wyma-
gań dotyczących ograniczenia 
stosowania niektórych niebez-
piecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 9 ustawy 
z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz.U. z 2010 r. nr 138, 
poz. 935 z późn. zm.). Rozporządze-
nie określa zasadnicze wymagania 
dotyczące ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji 
w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym, którego prawidłowe działanie 
jest uzależnione od dopływu prądu 
elektrycznego lub od obecności pola 
elektromagnetycznego oraz mogącym 
służyć do wytwarzania, przesyłania 
i pomiaru prądu lub pola elektroma-
gnetycznego i zaprojektowanym do 
użytkowania przy napięciu elektrycz-
nym nieprzekraczającym 1000 V dla 
prądu przemiennego oraz 1500 V dla 
prądu stałego (SEE). Ponadto rozpo-
rządzenie określa procedury oceny 
zgodności SEE oraz sposób oznakowa-
nia SEE.

Do obrotu może być wprowadzony 
SEE, który został zaprojektowany i wy-
tworzony zgodnie z wymaganiami, 
o których mowa w § 4–8 rozporządze-
nia. W przypadku gdy SEE jest wpro-
wadzany do obrotu pod nazwą lub 
znakiem towarowym importera lub 
dystrybutora albo gdy SEE już wpro-
wadzony do obrotu jest modyfikowany 
w taki sposób, że może to mieć wpływ 
na zgodność z wymaganiami, przepisy 
§ 4–8 stosuje się odpowiednio.

Według rozporządzenia SEE, prze-
wody i części zamienne nie mogą za-
wierać ołowiu, rtęci, sześciowartoś-
ciowego chromu, polibromowanego 
bifenylu, polibromowanych eterów di-
fenylowych, kadmu. Rozporządzenie 
określa też maksymalną, dopuszczal-

ną wartość stężenia wagowego tych 
substancji w materiałach jednorod-
nych.

Oceny zgodności SEE z zasadniczy-
mi wymaganiami dokonuje się zgod-
nie z wewnętrzną kontrolą produkcji. 
Oceny zgodności dokonuje się przed 
wprowadzeniem SEE do obrotu.
Dz.U. z 2013 r., poz. 547

30 maja 2013 r.
RUCH DROGOWY
Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej 
z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 
obrazów i danych utrwalonych 
przez Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego za 
pomocą stacjonarnych urzą-
dzeń rejestrujących zainstalo-
wanych w pasie drogowym 
dróg publicznych

Rozporządzenie określa sposób, 
tryb oraz warunki techniczne groma-
dzenia, przetwarzania, udostępniania 
i usuwania przez Głównego Inspekto-
ra Transportu Drogowego utrwalo-
nych obrazów i danych w sprawach 
naruszeń przepisów ruchu drogowe-
go, o których mowa w art. 129g ust. 1 
ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).

Obrazy i dane rejestrowane w postaci 
elektronicznej w momencie popełnie-
nia naruszenia przepisów ruchu drogo-
wego przez kierującego pojazdem są 
gromadzone w centralnym systemie te-
leinformatycznym. Obrazy i dane są 
przekazywane ze stacjonarnych urzą-
dzeń rejestrujących zainstalowanych 
w pasie drogowym dróg publicznych 
z użyciem technologii przewodowej, 
bezprzewodowej lub na informatycz-
nym nośniku danych w formie zaszyfro-
wanej zapewniającej bezpieczeństwo 
przenoszonych obrazów i danych.

Główny Inspektor Transportu Dro-
gowego, gromadząc obrazy i dane, za-
bezpiecza transmisję przewodową 
oraz bezprzewodową przed nie-

uprawnionym dostępem przez zapew-
nienie odpowiednich technik kryp-
tograficznych dobieranych spośród 
dostępnych technologii.

Obrazy i dane gromadzone w cen-
tralnym systemie teleinformatycznym 
są przetwarzane w sposób automa-
tyczny lub ręczny z zapewnieniem 
rozliczalności.

Zgromadzone w centralnym systemie 
teleinformatycznym obrazy i dane pod-
legają usunięciu po upływie dwóch lat 
od dnia popełnienia naruszenia, chyba 
że ujawniona zostanie potrzeba dalsze-
go ich przetwarzania w związku z po-
stępowaniem prowadzonym na podsta-
wie przepisów ustawowych. W takim 
przypadku ich usunięcie następuje po 
zakończeniu tego postępowania.

Usuwania obrazów i danych z cen-
tralnego systemu teleinformatycznego 
dokonuje w imieniu Głównego Inspek-
tora Transportu Drogowego pracownik 
Głównego Inspektoratu Transportu 
Drogowego posiadający do tego imien-
ne upoważnienie. Usunięcie obrazów 
i danych z centralnego systemu telein-
formatycznego polega na usunięciu 
zapisu tych obrazów i danych w spo-
sób trwale uniemożliwiający ich od-
tworzenie. Usunięcie obrazów i da-
nych może również nastąpić przez 
fizyczne zniszczenie informatycznego 
nośnika danych w sposób trwale unie-
możliwiający odtworzenie obrazów 
i danych na nim zawartych.

Obrazy i dane udostępnia się na 
wniosek w wersji pierwotnej utrwalo-
nej przez stacjonarne urządzenie reje-
strujące zainstalowane w pasie drogo-
wym dróg publicznych, w terminie 
14 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie obrazów i danych na-
stępuje w postaci papierowej lub elek-
tronicznej. Obrazy i dane w postaci 
elektronicznej udostępnia się w formie 
dokumentu elektronicznego, podpisa-
nego bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
o którym mowa w ustawie z 18 wrze-
śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym, 
osoby sporządzającej dokument.
Dz.U. z 2013 r., poz. 565

Tomasz Kowalski
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STAN PRAWNY NA 17 CZERWCA 2013 R.

✔ KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKU-
MENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH (CZ. 3)

XIII. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
1 –  w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wy-

miaru składek przekazał ubezpieczony,
2 –  w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wy-

miaru składek przekazał płatnik składek,
3 –  w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wy-

miaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
XIV. Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imienne-
go raportu miesięcznego:
1) 01 –  dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
02–39 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imien-

nego raportu miesięcznego korygującego
2) w przypadku:

a)  powiatowych urzędów pracy, za bezrobotnych oraz osoby pobiera-
jące stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygo-
towania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane 
przez powiatowy urząd pracy,

b)  wojskowych biur emerytalnych. Zakładu Emerytalno-Rentowego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Eme-
rytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,

c)  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej albo wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, za osoby pobierające świadczenia ro-
dzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecz-
nej, za które opłacane są składki,

d)  banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przy-
padku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,

e)  innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdro-
wotne w przypadku dokonywania wypłat emerytury lub renty z za-
granicy,

f)  instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne, do-
konującej wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o ren-
tach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europej-
skiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej oraz przepisami 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich,

g)  centrum integracji społecznej za osoby pobierające świadczenie 
integracyjne,

51 –  dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
52– 69 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imienne-

go raportu miesięcznego korygującego
3)  w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające 

zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:
51 –  dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
52–89 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imienne-

go raportu miesięcznego korygującego
4)  w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za 

których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia spo-
łeczne:

70 –  dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
71–79 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imienne-

go raportu miesięcznego korygującego
5)  w przypadku deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcz-

nego za dany miesiąc kalendarzowy, składanych przez syndyka upa-
dłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:

80 –  dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
81–89 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imienne-

go raportu miesięcznego korygującego

6)  w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na 
własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną 
deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia:

01 –  dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
02–39 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej 

do deklaracji oznaczonej numerem 01
40 –  dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
41–49 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej 

do deklaracji oznaczonej numerem 40
51 –  dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
52–69 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej 

do deklaracji oznaczonej numerem 51
7)  w przypadku płatników składek zobowiązanych do sporządzenia 

i przekazania dokumentów rozliczeniowych za osobę sprawującą 
opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumie-
niu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3:

40 –  dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
41–49 włącznie –  dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imienne-

go raportu miesięcznego korygującego
Numer imiennego raportu miesięcznego powinien być zgodny z nume-
rem deklaracji rozliczeniowej, do której jest dołączony.

Podstawa prawna:

● rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 
2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych 
i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, de-
klaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgło-
szeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym cha-
rakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 186, poz. 1444 z późn. zm.).

✔ ROZLICZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną 
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku ban-
kowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
●  stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca 

oraz
●  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających 

z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych 
na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Na-
rodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, w którym dokonano transakcji.

Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
-kredytowej może realizować płatności za pośrednictwem rachunku w tej 
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Miesiąc Kurs średni 
euro wg NBP

Równowar-
tość 

15 000 euro

Podstawa prawna 
tabela NPB nr

Maj 2013 r. 4,1429 62 143,5 zł 84/A/NBP/2013
Kwiecień 2013 r. 4,1774 62 661 zł 63/A/NBP/2013
Marzec 2013 r. 4,1570 62 355 zł 42/A/NBP/2013
Luty 2013 r. 4,1870 62 805 zł 22/A/NBP/2013
Styczeń 2013 r. 4,0882 61 323 zł 252/A/NBP/2012

Podstawa prawna: 
● ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

Opracował Adam Malinowski
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