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UrLOpY WYpOcZYNKOWe  
– UDZieLANie, UStALANie WYMiArU 

i NALicZANie WYNAGrODZeNiA

WStĘp

Urlop	wypoczynkowy	to	czas	wolny	od	świadczenia	pracy	przez	pracownika,	przeznaczo-
ny	na	 regenerację	 sił	 fizycznych	 i	psychicznych,	przy	 jednoczesnym	zapewnieniu	za	 ten	
czas	wynagrodzenia.	Prawo	do	urlopu	wypoczynkowego	 jest	obligatoryjnym	elementem	
stosunku	pracy.

Wymiar	 urlopu	 zależy	 od	 tzw.	 stażu	 urlopowego,	 czyli	 ogólnego	 okresu	 zatrudnienia.	
Pracownikowi	ze	stażem	urlopowym	krótszym	niż	10	lat	przysługuje	20	dni	urlopu.	W	przy-
padku	stażu	w	wysokości	co	najmniej	10	lat	pracownikowi	należy	się	26	dni	urlopu	wypo-
czynkowego.	 Pracownikom	 zatrudnionym	 w	 niepełnym	 wymiarze	 czasu	 pracy	 ustala	 się	
urlop	proporcjonalny	do	wymiaru	etatu.

Z	początkiem	każdego	roku	kalendarzowego	pracownik	nabywa	prawo	do	urlopu.	Udzie-
la	się	go	w	tym	roku,	w	którym	pracownik	nabył	do	niego	prawo.	Wyjątkiem	od	tej	zasady	
jest	udzielenie	urlopu	zaległego	najpóźniej	do	30	września	następnego	roku.

Inaczej	prawo	do	urlopu	nabywają	pracownicy	podejmujący	pierwszą	w	życiu	pracę.	Taki	
pracownik	w	roku,	w	którym	podjął	pierwszą	pracę,	uzyskuje	prawo	do	urlopu	z	upływem	
każdego	miesiąca	pracy.	Dopiero	od	następnego	 roku	kalendarzowego	pracownik	nabywa	
prawo	do	urlopu	na	zasadach	obowiązujących	pozostałych	pracowników.

Za	czas	urlopu	pracownikowi	przysługuje	wynagrodzenie,	jakie	otrzymałby,	gdyby	w	tym	
czasie	pracował,	tzn.	że	pracownik	przebywający	na	urlopie	wypoczynkowym	nie	może	być	
stratny	finansowo.	Inaczej	wygląda	sytuacja,	gdy	pracownikowi	należy	się	ekwiwalent	pie-
niężny	za	niewykorzystany	urlop	wypoczynkowy.	Przysługuje	on	wówczas,	gdy	pracownik	
w	trakcie	zatrudnienia	nie	wykorzystał	należnego	urlopu	w	naturze	z	powodu	rozwiązania	
bądź	wygaśnięcia	stosunku	pracy.	Wypłata	ekwiwalentu	powinna	nastąpić	najpóźniej	w	ostat-
nim	dniu	zatrudnienia.	Niedotrzymanie	przez	pracodawcę	tego	terminu	może	go	narazić	na	
dodatkowe	koszty	w	postaci	odsetek	za	nieterminową	wypłatę.	Roszczenie	o	wypłatę	zarów-
no	wynagrodzenia	urlopowego,	jak	i	ekwiwalentu	za	niewykorzystany	urlop	przedawnia	się	
z	upływem	3	lat	od	dnia,	w	którym	stało	się	wymagalne.
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i. NABYWANie prAWA DO UrLOpU WYpOcZYNKOWeGO

Urlop	wypoczynkowy	jest	 to	coroczny,	płatny,	nieprzerwany	okres	zwolnienia	pracownika	
z	obowiązku	świadczenia	pracy	u	danego	pracodawcy.	Pracownik	nie	może	zrzec	się	przysłu-
gującego	mu	urlopu	ani	przekazać	go	innej	osobie.	Potwierdza	to	wyrok	Sądu	Najwyższego	
z	7	lutego	1967	r.	(sygn.	akt	I	PR	53/67,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).

1. Osoby uprawnione do urlopu

Prawo	do	urlopu	wypoczynkowego	przysługuje	corocznie	każdej	osobie	wykonującej	pracę	
w	ramach	stosunku	pracy,	bez	względu	na	podstawę	prawną	jego	powstania	(umowa	o	pra-
cę,	spółdzielcza	umowa	o	pracę,	mianowanie,	powołanie,	wybór).	Urlop	wypoczynkowy	
nie	przysługuje	zatem	osobom	wykonującym	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	jedynie	na	podstawie	porozumienia	stron	w	umowie.

   tylko pracownikom przysługuje ustawowe prawo do urlopu 
wypoczynkowego.

2. pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy

Pracownik	podejmujący	pracę	po	raz	pierwszy	uzyskuje	prawo	do	urlopu	z	upływem	każde-
go	miesiąca	pracy	w	roku	kalendarzowym,	w	którym	podjął	pracę,	w	wymiarze	1/12	wy-
miaru	urlopu	przysługującego	mu	po	przepracowaniu	roku	(art.	153	ustawy	–	Kodeks	pracy;	
dalej:	k.p.).	Mimo	że	przepisy	te	obowiązują	od	kilku	lat,	pracodawcom	nadal	sprawia	sporo	
kłopotów	ustalenie,	kiedy	upływa	miesiąc	pracy.

Należy	przyjąć,	że	miesiąc	pracy	mija:
■■ z	upływem	ostatniego	dnia	miesiąca,	jeżeli	pracownik	pozostaje	w	zatrudnieniu	od	pierw-

szego	dnia	danego	miesiąca;

Przykład
Pracownik podjął pierwszą pracę 1 maja 2015 r. Okres jednego miesiąca pracy, po upływie 
którego pracownik nabędzie prawo do 1,66 dnia urlopu wypoczynkowego (tj. 20 × 1/12 = 
= 1,66), minął mu w tym przypadku 31 maja 2015 r.

	Wątpliwości	dotyczące	naliczania	urlopu	mogą	powstać,	gdy	pierwszy	dzień	miesiąca	ka-
lendarzowego	przypada	w	niedzielę,	święto	lub	w	dzień	wolny	od	pracy	wynikający	z	roz-
kładu	czasu	pracy	w	5-dniowym	tygodniu	pracy.	Jeśli	pracownik	podejmuje	pracę	w	pierw-
szym	 dniu	 roboczym	 danego	 miesiąca	 i	 pozostaje	 w	 zatrudnieniu	 przez	 wszystkie	 dni	
robocze	tego	miesiąca,	prawo	do	urlopu	nabędzie	z	upływem	ostatniego	dnia	miesiąca.
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Przykład
Pracownik podjął pierwszą w życiu pracę 4 maja 2015 r., czyli w pierwszym dniu roboczym 
tego miesiąca. Okres jednego miesiąca upłynął w tej sytuacji 31 maja 2015 r.

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

Przykład
Pracownik podjął pierwszą pracę 6 maja 2015 r. Z upływem 5 czerwca 2015 r. nabył on 
prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego.

■■ z	upływem	30	dni,	jeżeli	pracownik	u	kolejnych	pracodawców	był	zatrudniony	krócej	niż	
miesiąc	kalendarzowy.

Przykład
Pracownik podjął pierwszą pracę 19 stycznia 2015 r. na czas określony do 31 marca 2015 r. 
w pełnym wymiarze czasu pracy. Następnie podjął kolejną pracę na pełny etat w tym samym 
roku kalendarzowym u innego pracodawcy – od 2 kwietnia 2015 r. U pierwszego pracodaw-
cy prawo do urlopu pracownik nabył z upływem 18 lutego 2015 r. oraz z upływem 18 marca 
br. Praca w okresie 19–31 marca (13 dni) nie uprawniała pracownika do urlopu u poprzed-
niego pracodawcy. Wspomniany 13-dniowy okres zatrudnienia zostanie doliczony do okresu 
zatrudnienia w kolejnym zakładzie pracy. Zatem już po przepracowaniu 17 dni u kolejnego 
pracodawcy w 2015 r. pracownik nabył prawo do 1,66 lub 2,16 dnia urlopu (jeżeli ma prawo 
do wyższego wymiaru urlopu).

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

Przykład
Pracownik podjął pierwszą pracę 16 grudnia 2014 r. Nie ma on prawa do urlopu za przepra-
cowane dni grudnia. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. pracownik ten nabył prawo do kolejne-
go urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 lub 26 dni za cały 2015 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	przepracowany	mie-
siąc	pracownik	nabywa	prawo	do	1,66	(1,66...)	dnia	urlopu	(jeżeli	posiada	wymiar	20	dni	urlo-
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pu)	lub	2,16	(2,16...)	dnia	(w	przypadku	gdy	ma	prawo	do	wymiaru	26	dni	urlopu).	Pracodawca	
może	z	korzyścią	dla	pracownika	zaokrąglić	ustalony	wymiar	urlopu	do	pełnych	godzin	lub	dni.

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

3. prawo do kolejnych urlopów

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

Przykład
Pracodawca rozwiązał w maju 2015 r. z powodu likwidacji firmy umowę o pracę z pracownikiem 
korzystającym od 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia zatrudnienia z urlopu bezpłatnego. 
Pracownikowi temu nie przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy z bieżącego roku, po-
nieważ w opisanej sytuacji nie nabył do niego prawa.

4. Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia

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

Informacja	o	warunkach	zatrudnienia	powinna	być	podana	pracownikowi	na	piśmie.	Jeśli	
pracownik	jest	zatrudniony	na	okres	próbny,	to	w	informacji	o	warunkach	zatrudnienia	nale-
ży	mu	podać	wymiar	urlopu	przysługującego	w	czasie	trwania	tej	umowy.	Gdy	pracownik	
jest	zatrudniany	na	podstawie	bezpośrednio	następujących	po	sobie	umów	o	pracę,	pracodaw-
ca	musi	–	za	każdym	razem	–	podawać	mu	informację	o	warunkach	zatrudnienia,	nawet	jeśli	
w	informacji	nic	się	nie	zmieniło.	Także	w	sytuacji,	gdy	pracownik	nabędzie	prawo	do	wyż-
szego	wymiaru	urlopu,	należy	mu	przekazać	aktualną	informację.	Podobnie	jest	w	przypadku	
zmiany	wymiaru	etatu	albo	korzystania	z	urlopu	bezpłatnego	lub	innego	okresu	niewykony-
wania	pracy,	który	ma	wpływ	na	wymiar	należnego	urlopu	wypoczynkowego.

   W pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca podaje 
pracownikowi wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Warunek	poinformowania	pracownika	o	wymiarze	przysługującego	mu	urlopu	zostanie	
spełniony,	 jeżeli	pracodawca	przekaże	mu	informację	o	urlopie,	wskazując	przepisy	prawa	
pracy,	z	których	wynika	prawo	pracownika	do	urlopu	wypoczynkowego.
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przykładowe zapisy w informacji o warunkach zatrudnienia  
dotyczące wymiaru urlopu

Czas trwania umowy Wymiar etatu Wymiar urlopu Przykładowy zapis

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

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

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

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

Pracodawca	może	również	przekazać	informację	o	warunkach	zatrudnienia	w	formie	opi-
sowej,	wskazując	wymiar	urlopu	wypoczynkowego,	jaki	mu	przysługuje.	Przykładowo,	pra-
cownik	zatrudniony	na	1/2	etatu	na	czas	nieokreślony,	który	ma	prawo	do	26	dni	urlopu	wy-
poczynkowego	 i	 podjął	 pracę	 od	 1	 czerwca	 2015	 r.,	 może	 otrzymać	 taką	 informację:	
„przysługuje	Panu	w	2015	r.	8	dni	urlopu	wypoczynkowego,	tj.	64	godziny,	za	okres	pracy	od	
1	czerwca	do	31	grudnia	2015	r.,	a	od	1	stycznia	2016	r.	będzie	Pan	miał	prawo	do	13	dni	
urlopu	wypoczynkowego	(104	godzin)	w	każdym	kolejnym	roku	kalendarzowym”.

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

ii. WYMiAr UrLOpU WYpOcZYNKOWeGO

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

   Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar 
urlopu, wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia.

Jeżeli	pracownik	jednocześnie	pozostaje	w	dwóch	lub	więcej	stosunkach	pracy,	wówczas	
do	stażu	pracy,	od	którego	zależy	prawo	do	urlopu	i	wymiar	urlopu,	wliczeniu	podlega	także	
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okres	poprzedniego,	niezakończonego	zatrudnienia	w	części	przypadającej	przed	nawiąza-
niem	drugiego	lub	kolejnego	stosunku	pracy	(art.	1541	§	2	k.p.).

Do	stażu	urlopowego	należy	wliczyć	także	udokumentowane	okresy	zatrudnienia	przeby-
te	 za	 granicą	 u	 pracodawców	 zagranicznych	 w	 ramach	 umowy	 o	 pracę.	 Są	 one	 zaliczane	
do	okresów	pracy	w	Polsce	w	zakresie	uprawnień	pracowniczych.

1. podstawowe wymiary urlopu

Wymiar	urlopu	wypoczynkowego	wynosi:
■■ 20	dni	–	jeżeli	pracownik	jest	zatrudniony	krócej	niż	10	lat,
■■ 26	dni	–	jeżeli	pracownik	jest	zatrudniony	co	najmniej	10	lat	

–	art.	154	§	1	k.p.
Pracodawca	w	umowie	o	pracę	lub	w	aktach	wewnątrzzakładowych	może	ustalić	wyższy	

wymiar	urlopu	dla	pracowników.

2. Urlop pracowników zatrudnionych na niepełny etat

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

Przykład
Pracodawca zatrudnił pracownika na 3/4 etatu od 1 czerwca 2015 r. Pracownik ma staż pracy 
krótszy niż 10 lat. Proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy urlop wypoczynkowy pracownika 
wynosi 15 dni (3/4 × 20 dni). Za okres pracy od 1 czerwca do 31 grudnia br. nabędzie prawo 
do 9 dni urlopu (7/12 × 15 dni = 8,75 dnia, czyli po zaokrągleniu 9 dni).

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnoetatowych

Wymiar etatu
Wymiar urlopu w roku kalendarzowym (po zaokrągleniu)

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

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

1/3 7 dni (7 × 8 = 56 godz.) 9 dni (9 × 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.)
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Gdy	w	trakcie	roku	kalendarzowego	dochodzi	do	zmiany	wymiaru	czasu	pracy	danego	
pracownika	(np.	z	niepełnego	na	pełny	lub	odwrotnie),	właściwą	metodą	wyliczenia	wymiaru	
urlopu	jest	dokonanie	dwóch	niezależnych	wyliczeń	odpowiednio	dla	okresu	pracy	w	danym	
wymiarze	etatu.

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

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

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

■■ należy	przyjąć	wymiar	 etatu	obowiązujący	pracownika	pierwszego	dnia	 tego	miesiąca	
(pogląd	ten	opiera	się	na	założeniu,	że	jednostką	czasu,	na	podstawie	której	rozlicza	się	
proporcjonalny	urlop	wypoczynkowy,	jest	miesiąc	kalendarzowy).

Przykład
Do 14 kwietnia 2015 r. pracownik z 8-letnim stażem urlopowym, zatrudniony na czas nieokreś-
lony, pracował na pełny etat. Od następnego dnia wymiar czasu pracy wyniósł 3/4 etatu. Zgod-
nie z pierwszym poglądem, o którym mowa wcześniej, pracownik za cały 2015 r. ma prawo 
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 

jako niepełnoetatowiec) – 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, zależy zatem 
od pracodawcy. Jeżeli są różnice w wysokości wymiaru urlopu wypoczynkowego, najbezpiecz-
niej jest wybrać sposób liczenia korzystniejszy dla pracownika. Pracodawca nie narazi się wów-
czas na jego roszczenia.
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3. 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	jednak	niż	3	lata,
■■ średniej	 szkoły	 zawodowej	 –	 przewidziany	 programem	 nauczania	 czas	 trwania	 nauki,	

nie	więcej	jednak	niż	5	lat,
■■ średniej	szkoły	zawodowej	dla	absolwentów	zasadniczych	(równorzędnych)	szkół	zawo-

dowych	–	5	lat,
■■ średniej	szkoły	ogólnokształcącej	–	4	lata,
■■ szkoły	policealnej	–	6	lat,
■■ szkoły	wyższej	–	8	lat.

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

   Do stażu urlopowego pracownika, który ukończył studia licencjackie, 
wlicza się 8 lat.

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

Okresy	nauki	w	kolejnych	szkołach	nie	podlegają	sumowaniu	(art.	155	§	1	k.p.).	Do	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	pra-
cy,	w	zależności	od	tego,	który	wariant	jest	korzystniejszy	dla	pracownika	(art.	155	§	2	k.p.).

Przykład
Pracownik po ukończeniu liceum ogólnokształcącego od 1 października 2010 r. podjął swoje 
pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, które kontynuuje do chwili obecnej. 
1 października 2010 r. rozpoczął też 5-letnie studia wyższe. W połowie lipca 2015 r. planuje 
obronę pracy magisterskiej. W tej sytuacji korzystniejsze dla pracownika jest wliczanie do sta-
żu pracy, wpływającego na wymiar jego urlopu, okresu zatrudnienia, w którym równolegle 
była pobierana nauka. Uwzględniając 4 lata szkoły średniej oraz 5 lat zatrudnienia, 30 wrześ-
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nia 2015 r. pracownik osiągnie ogółem 9-letni staż pracy, a 10-letni (uprawniający do wyższe-
go wymiaru urlopu) 30 września 2016 r. Uwzględniając 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyż-
szej w lipcu 2015 r. pracownik miałby do przepracowania 2 lata, aby osiągnąć 10-letni okres 
zatrudnienia. Wyższy wymiar urlopu pracownik osiągnąłby wówczas w lipcu 2017 r. W tym 
przypadku zaliczenie okresu pracy do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, jest korzyst-
niejsze od zaliczenia 8 lat nauki.

Okresy	nauki	należy	udokumentować	świadectwem	lub	dyplomem	wydanym	przez	daną	
szkołę,	ewentualnie	duplikatem	wydanym	zgodnie	z	obowiązującymi	w	tym	zakresie	przepisa-
mi.	Oryginał	dokumentu	pracownik	okazuje	do	wglądu	pracodawcy,	który	przechowuje	w	jego	
aktach	osobowych	kserokopię	tego	dokumentu	poświadczoną	za	zgodność	z	oryginałem.

Przykład
Pracownik zatrudniony od 1 marca 2015 r. legitymuje się:
■  świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego,
■  świadectwem pracy dokumentującym 4 lata pracy na podstawie umowy o pracę,
■  wpisem w książeczce wojskowej o odbyciu służby zasadniczej trwającej 1 rok,
■  zaświadczeniem o wykonywaniu przez 2 lata zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło,
■  zaświadczeniem o 5-letnim okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Zaliczeniu do stażu urlopowego podlegają w tym przypadku: szkoła, okres wykonywania pracy 
na podstawie umowy o pracę, służba wojskowa oraz aktualne zatrudnienie. Okresów pracy 
na podstawie umowy o dzieło i prowadzenia działalności gospodarczej nie można zaliczyć 
do stażu urlopowego. Pracownik będzie posiadał na koniec czerwca 2015 r. staż urlopowy wy-
noszący ogółem 9 lat i 4 miesiące, co będzie go uprawniać do urlopu w wymiarze 20 dni.

4. inne okresy podlegające zaliczeniu do stażu urlopowego

Poza	okresami	zatrudnienia	pracowniczego	(w	tym	pracy	za	granicą)	i	nauki	szkolnej,	zali-
czeniu	do	stażu	urlopowego	(na	podstawie	przepisów	Kodeksu	pracy	oraz	przepisów	szcze-
gólnych)	podlegają	również	m.in.	okresy	wymienione	w	poniższej	tabeli.

Okresy podlegające zaliczeniu do stażu urlopowego

Okres Podstawa prawna

1 2

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

art. 361 § 2 k.p.
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1 2

pozostawania bez pracy, za który przyznano odszko-
dowanie pracownikowi przywróconemu do pracy

art. 51 § 2 k.p.

urlopu bezpłatnego, którego udzielono pracownikowi 
w celu podjęcia pracy u innego pracodawcy

art. 1741 § 2 k.p.

urlopu wychowawczego art. 1865 k.p.

urlopu bezpłatnego udzielonego młodocianemu 
w okresie ferii szkolnych

art. 205 § 4 k.p.

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

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

pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 149; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 357)

czynnej służby wojskowej oraz urlopu bezpłatnego 
udzielonego powołanemu do odbycia ćwiczeń 
wojskowych

art. 120 i art. 124 ustawy z 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 144; ost. zm. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 529)

służby zastępczej art. 36 ustawy z 28 listopada 2003 r. o służbie zastęp-
czej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1198) 

prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego 
lub pracy w takim gospodarstwie

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

iii. UDZieLANie UrLOpÓW WYpOcZYNKOWYcH

1. Udzielanie urlopów na dni pracy

Urlopu	należy	udzielać	w	dni,	które	są	dla	pracownika	dniami	pracy,	zgodnie	z	obowiązują-
cym	go	rozkładem	czasu	pracy,	w	wymiarze	godzinowym,	odpowiadającym	dobowemu	wy-
miarowi	czasu	pracy	pracownika	w	danym	dniu	(art.	1542	§	1	k.p.).

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

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

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

Udzielenie	pracownikowi	urlopu	w	dniu	pracy	w	wymiarze	godzinowym	odpowiadają-
cym	 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	udzielony	urlop	(art.	1542	§	4	k.p.).

Przykład
Pracownik pracuje w równoważnym systemie czasu pracy. W 2015 r. jest uprawniony do urlopu 
w wymiarze 160 godzin. Wykorzystał już w tym roku 156 godzin urlopu. Pracodawca może mu 
udzielić urlopu w wymiarze 4 godzin na część dnia, w którym zgodnie z harmonogramem pracy 
miał zaplanowane np. 10 godzin pracy.
Jeżeli pracownik zawsze pracuje po 8 godzin, to przy udzielaniu urlopu jego przeliczanie na go-
dziny nie ma znaczenia, ma natomiast znaczenie przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego 
i ekwiwalentu urlopowego.

Konieczność	przeliczeń	godzinowych	urlopu	wypoczynkowego	występuje	w	przypadku:
■■ pracy	w	systemach	czasu	pracy	pozwalających	na	pracę	powyżej	8	godzin	na	dobę,
■■ zatrudnienia	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy.

2.  Urlop pracowników pracujących w równoważnym 
systemie czasu pracy

W	systemie	równoważnym	dobowy	wymiar	czasu	pracy	może	zostać	wydłużony	do	12	go-
dzin	na	dobę	(przy	dozorze	urządzeń	do	16	godzin,	a	przy	pilnowaniu	mienia	i	ochronie	osób	
nawet	do	24	godzin	na	dobę)	i	jest	rekompensowany	udzielaniem	większej	liczby	dni	wolnych	
od	 pracy.	 W	 wyniku	 tego	 pracownik	 dysponuje	 większą	 liczbą	 dni	 wolnych	 od	 pracy	 niż	
pracownicy	zatrudnieni	w	podstawowym	systemie	czasu	pracy,	dla	których	wolne	są	niedzie-
le,	święta	oraz	dni	wynikające	z	5-dniowego	tygodnia	pracy.	Udzielając	płatnego	urlopu	oso-
bom,	które	wykonują	swoje	obowiązki	w	równoważnych	normach	czasu	pracy,	z	puli	urlopo-
wej	trzeba	zdejmować	tyle	godzin,	ile	by	w	danym	czasie	pracowali,	zamiast	wypoczywać.

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

Przykład
Pracownika obowiązuje równoważny system czasu pracy. Z jego grafiku na okres od 8 do 
14 czerwca 2015 r. wynika, że w poniedziałek miał pracować 9 godzin, we wtorek – 12 godzin, 
w środę – 8 godzin, w piątek – 5 godzin, a w niedzielę – 6 godzin. Czwartek i sobotę zaplanowano 
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jako dni wolne. Pracownik przez cały wspomniany tydzień korzystał z urlopu. Oznacza to, że jego 
pulę urlopową należy pomniejszyć o 40 godzin, bo przez tyle by pracował, gdyby nie wypoczywał.

iV. UrLOpY prOpOrcJONALNe

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

1. 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	ciągu	roku	dochodzi	
do	 rozwiązania	umowy	o	pracę,	pracownikowi	należy	się	urlop	obliczany	proporcjonalnie	
do	czasu	przepracowanego	w	danym	roku:

■■ u	dotychczasowego	pracodawcy	–	w	wymiarze	proporcjonalnym	do	okresu	przepracowa-
nego	u	tego	pracodawcy	w	roku	ustania	stosunku	pracy,	chyba	że	przed	jego	ustaniem	
pracownik	wykorzystał	urlop	w	przysługującym	mu	lub	w	wyższym	wymiarze;

■■ u	kolejnego	pracodawcy	–	w	wymiarze	proporcjonalnym	do	okresu:
–		pozostałego	 do	 końca	 danego	 roku	 kalendarzowego	 –	 w	 razie	 zatrudnienia	 na	 czas	

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

do	końca	danego	roku	kalendarzowego.
Pracownikowi,	który	przed	ustaniem	stosunku	pracy	w	ciągu	roku	kalendarzowego	wyko-

rzystał	urlop	w	wymiarze	wyższym,	niż	wynikałoby	to	z	proporcji	do	przepracowanego	okre-
su,	u	kolejnego	pracodawcy,	przysługuje	urlop	w	odpowiednio	niższym	wymiarze.	Łączny	
wymiar	urlopu	w	roku	kalendarzowym	nie	może	być	niższy	niż	wynikający	z	okresu	przepra-
cowanego	w	 tym	roku	u	wszystkich	pracodawców.	Regulacja	 ta	ma	zastosowanie	 również	
w	sytuacji,	gdy	w	danym	roku	kalendarzowym	nastąpiło	rozwiązanie,	a	następnie	nawiązanie	
stosunku	pracy	z	tym	samym	pracodawcą.

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

Zasady	dotyczące	udzielania	urlopu	wypoczynkowego	w	wymiarze	proporcjonalnym	sto-
suje	się:

■■ odpowiednio	do	pracownika	podejmującego	pracę	u	kolejnego	pracodawcy	w	ciągu	inne-
go	roku	kalendarzowego	niż	rok,	w	którym	ustał	jego	stosunek	pracy	z	poprzednim	pra-
codawcą,

■■ do	urlopów	dodatkowych	przysługujących	pracownikom	na	podstawie	przepisów	szcze-
gólnych,	np.	osobom	o	umiarkowanym	lub	znacznym	stopniu	niepełnosprawności,	kom-
batantom.
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Przykład
Pracownik z 10-letnim stażem urlopowym był zatrudniony u poprzedniego pracodawcy 
do 31 maja 2014 r. Następnie przez dłuższy czas pozostawał bez pracy. Kolejne zatrudnienie pod-
jął 1 marca 2015 r. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony do 31 grudnia 
2015 r. U obecnego pracodawcy pracownik nabył w 2015 r. za okres od 1 marca do 31 grudnia br. 
prawo do 22 dni urlopu (10/12 × 26 dni = 21,66 dnia, po zaokrągleniu 22 dni).

2. Urlop po okresie niewykonywania pracy

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

■■ urlopu	bezpłatnego,
■■ urlopu	wychowawczego,
■■ odbywania	zasadniczej	służby	wojskowej	lub	jej	form	zastępczych,	okresowej	służby	woj-

skowej,	przeszkolenia	wojskowego	albo	ćwiczeń	wojskowych,
■■ tymczasowego	aresztowania,
■■ odbywania	kary	pozbawienia	wolności,
■■ nieusprawiedliwionej	nieobecności	w	pracy.

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

Przykład
Pracownik uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni korzystał z urlopu bez-
płatnego od 17 do 30 marca 2015 r., czyli przez 14 dni, a następnie od 1 do 17 kwietnia 2015 r. 
(17 dni) był tymczasowo aresztowany. Wymiar urlopu wypoczynkowego w 2015 r. pracownika 
ulegnie zatem obniżeniu o 1/12 wymiaru urlopu.

Zastosowanie	zasady	proporcjonalności	urlopu	jest	ograniczone	wyłącznie	do	roku	ka-
lendarzowego,	w	którym	pracownik	powraca	do	dotychczasowego	pracodawcy	po	okresie	
niewykonywania	pracy,	z	jednym	ważnym	zastrzeżeniem.	Od	1	października	2013	r.,	w	wy-
niku	nowelizacji	Kodeksu	pracy,	urlop	wypoczynkowy	nie	jest	proporcjonalnie	obniżany,	
w	razie	gdy	w	danym	roku	kalendarzowym	po	nabyciu	przez	pracownika	prawa	do	tego	
urlopu	 korzysta	 on	 z	 urlopu	 wychowawczego,	 a	 następnie	 w	 tym	 samym	 roku	 powraca	
do	pracy.

Pracodawca	 nie	 obniża	 proporcjonalnie	 urlopu	 wypoczynkowego	 pracownikowi,	 który	
nabył	prawo	do	tego	urlopu	w	danym	roku,	a	następnie	przebywał	na	urlopie	wychowawczym	
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i	powrócił	do	pracy	w	tym	samym	roku.	Zachowuje	on	prawo	do	pełnego	wymiaru	urlopu	
wypoczynkowego.

Przykład
Zatrudniona na czas nieokreślony pracownica mająca prawo w roku do 20 dni urlopu, od 1 maja 
2014 r. do 31 marca 2015 r. przebywała na urlopie wychowawczym. W tej sytuacji za 2015 r. 
ma ona prawo do 15 dni urlopu (9/12 × 20 dni). Urlop wychowawczy nie obniżył natomiast 
wymiaru urlopu wypoczynkowego za 2014 r. Gdyby urlop wychowawczy w opisanych okoliczno-
ściach trwał np. od lutego 2015 r. do maja 2015 r., wówczas wymiar urlopu wypoczynkowego 
za 2015 r. także nie uległby obniżeniu.

Przykład
Pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego w okresie od 1 października 2014 r. do 31 maja 2015 r. 
1 czerwca br. wrócił do pracy. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy 
za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 r., natomiast za okres od 1 stycznia do 31 maja br. 
nie przysługuje mu urlop wypoczynkowy.
W przypadku pracownika będącego w pierwszym roku pracy prawo do urlopu w wymia-
rze 1/12 urlopu za każdy miesiąc pracy należy naliczać z pominięciem ww. okresów niewykony-
wania pracy. W czasie ich trwania pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego.

3. 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	podwyższonym	wymiarze	w	roku	kalendarzowym,	w	któ-
rym	pracownik	nabywa	prawo	do	wyższego	wymiaru,	powstaje	w	dniu,	w	którym	pracownik	
osiągnął	odpowiedni	staż	pracy	uprawniający	go	do	wyższego	wymiaru	urlopu.

Wymiar	proporcjonalnego	urlopu	wypoczynkowego	w	roku	kalendarzowym,	w	którym	
pracownik	nabył	u	danego	pracodawcy	prawo	do	urlopu	w	wyższym	wymiarze,	ustala	się,	
od	razu	uwzględniając	wyższy	wymiar	tego	urlopu.

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

Przykład
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony osiągnie 10-letni staż pracy 30 września 2015 r. 
W porozumieniu z pracodawcą pracownik zaplanował urlop na lipiec. W tej sytuacji pracownik 
może skorzystać w lipcu z 20 dni urlopu, a po 30 września br. z 6 dni urlopu uzupełniającego.
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V. reALiZAcJA prAWA DO UrLOpU

1.  planowanie urlopów i uzgadnianie terminów ich 
wykorzystywania

Przystępując	do	planowania	urlopów,	należy	pamiętać,	że	urlop	wypoczynkowy	powinien	być	
udzielony	w	danym	roku	jako	jeden	nieprzerwany	okres.	Tylko	na	wniosek	pracownika	urlop	
może	być	podzielony	na	części.	W	takim	przypadku	przynajmniej	jedna	część	urlopu	wypo-
czynkowego	pracownika	powinna	trwać	nie	krócej	niż	14	dni	kalendarzowych	(art.	162	k.p.).	
Do	okresu	14	dni	zalicza	się	niedziele,	święta	i	dni	wolne	wynikające	z	rozkładu	czasu	pracy	
w	przeciętnie	5-dniowym	tygodniu	pracy.

Przy planowaniu urlopów pracodawca powinien uwzględnić, że przynajmniej jedna 
część urlopu pracownika powinna wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Urlopy	powinny	być	udzielane	zgodnie	z	planem	urlopów	(art.	163	§	1	k.p.).	Plan	urlopów	
ustala	pracodawca,	biorąc	pod	uwagę	wnioski	pracowników	i	konieczność	zapewnienia	normal-
nego	toku	pracy.	Planem	urlopów	nie	obejmuje	się	jednak	tzw.	urlopu	na	żądanie	(4	dni	w	roku).

Pracodawca	 nie	 ma	 obowiązku	 ustalania	 planu	 urlopów,	 jeżeli	 zakładowa	 organizacja	
związkowa	wyraziła	na	to	zgodę.	Planu	urlopów	nie	muszą	ustalać	także	pracodawcy,	u	któ-
rych	nie	działa	zakładowa	organizacja	związkowa.	W	takich	przypadkach	pracodawca	ustala	
termin	urlopu	w	porozumieniu	z	pracownikiem.

   Za zgodą zakładowej organizacji związkowej pracodawca nie musi 
ustalać planu urlopów.

Wśród	osób	zajmujących	się	obsługą	kadrową	istnieją	wątpliwości	odnośnie	do	tego,	jaki	
okres	powinien	obejmować	plan	urlopów.	Brak	jednoznacznej	regulacji	powoduje,	że	można	
spotkać	się	zarówno	z	poglądami,	iż	plan	sporządzać	należy	na	cały	rok,	jak	i	tymi,	w	myśl	
których	dopuszczalne	jest	planowanie	urlopów	w	krótszej	perspektywie,	np.	kwartalnej	lub	
półrocznej.

Wydaje	się,	że	ze	względów	praktycznych	należałoby	dopuścić	możliwość	obejmowania	pla-
nem	urlopów	okresów	krótszych	niż	rok	(np.	w	dużych	zakładach	trudno	byłoby	z	góry	wszyst-
kim	pracownikom	zaplanować	wypoczynek	z	góry	na	cały	rok,	a	nawet	gdyby	to	się	udało,	plan	
i	tak	wymagałby	z	pewnością	w	wielu	sytuacjach	modyfikacji	w	późniejszym	czasie).	

Plan	urlopów	może	obejmować	tylko	część	roku	kalendarzowego.
W	planie	urlopów	należy	uwzględnić	zarówno	urlopy,	do	których	pracownicy	już	nabyli	

prawo,	jak	i	te,	do	których	nabędą	prawo	w	trakcie	okresu,	na	który	plan	jest	sporządzany,	czyli	
urlopy:

■■ zaległe,	niewykorzystane	w	poprzednich	latach,
■■ kolejne,	do	których	pracownicy	nabyli	prawo	1	stycznia,
■■ uzupełniające,	do	których	prawo	jest	nabywane	w	trakcie	roku	kalendarzowego,
■■ dodatkowe,	przysługujące	niektórym	pracownikom	na	podstawie	przepisów	szczególnych.
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W	planie	urlopów	należy	również	uwzględnić	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	podaje	się	do	wiadomości	pracowników	w	sposób	przyjęty	u	danego	praco-
dawcy,	 np.	 przez	 wywieszenie	 informacji	 na	 tablicy	 ogłoszeń	 albo	 pocztą	 elektroniczną	
(art.	163	§	2	k.p.).

Pracodawca	nie	jest	związany	wnioskiem	pracownika	dotyczącym	terminu	wykorzystania	
urlopu	lub	jego	podziału	na	części,	jeśli	udzielenie	urlopu	we	wnioskowanym	terminie	spo-
woduje,	zdaniem	pracodawcy,	zakłócenie	normalnego	toku	pracy.	Jednak,	w	celu	uwzględ-
nienia	interesów	pracowników,	pracodawca	powinien	zwrócić	się	do	nich	o	złożenie	wnios-
ków	 urlopowych.	 Takie	 działanie	 pozwoli	 zaplanować	 terminy	 urlopów,	 rozkładając	 ich	
wykorzystanie	w	czasie	tak,	by	nie	zakłócać	normalnego	toku	pracy	i	jednocześnie	uwzględ-
nić	potrzeby	pracownika.

Plan	urlopów	podany	do	wiadomości	pracowników	w	sposób	zwyczajowo	przyjęty	w	za-
kładzie	pracy	jest	wiążący	dla	stron	stosunku	pracy	w	zakresie	ustalonych	w	nim	terminów.	
Sąd	Najwyższy	w	uzasadnieniu	uchwały	z	6	marca	1980	r.	(sygn.	akt	V	PZP	7/79,	OSNC	
1980/7-8/132)	stwierdził,	że:	wbrew wyrażanemu niejednokrotnie poglądowi, planowi urlo-
pów nie można przypisywać jedynie roli organizatorskiej. 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 przesunięcie terminu urlopu może nastąpić tylko 
w szczególnych sytuacjach. Wskazuje to na wiążące strony znaczenie planu urlopów (...).

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

Przepisy	nie	wskazują	sposobu	potwierdzania	przez	pracodawcę	pracownikowi	udziele-
nia	urlopu.	Jest	to	kwestia	organizacyjna,	która	może	zostać	ustalona	w	akcie	wewnątrzzakła-
dowym	(np.	regulaminie	pracy	albo	zarządzeniu	pracodawcy)	lub	może	wynikać	z	przyjętego	
w	danym	zakładzie	zwyczaju.

2.  Udzielenie urlopu po okresie niezdolności 
do pracy dłuższym niż 30 dni

Nie	ma	przeciwwskazań,	aby	pracownikowi	udzielić	urlopu	wypoczynkowego	bezpośrednio	
po	okresie	dłuższej	niezdolności	do	pracy	spowodowanej	chorobą.	Kwestię	tę	rozstrzygnął	
Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	20	marca	2008	r.	(sygn.	akt	II	PK	214/07,	OSNP	2009/15-16/194),	
stwierdzając,	że:	Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (...) rozpoczęcie zaplanowane-
go urlopu wypoczynkowego po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pra-
cownika, która trwała dłużej niż 30 dni.
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W	uzasadnieniu	wyroku	SN	stwierdził:	(…) kontrolne badania lekarskie, o których mowa 
w art. 229 § 2 k.p., przeprowadzone są „w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy 
na dotychczasowym stanowisku”. Urlop wypoczynkowy polega na czasowym niewykonywaniu 
pracy na dotychczasowym stanowisku i już tylko z tego powodu nie można przyjąć, że niezbęd-
nym warunkiem rozpoczęcia urlopu jest przeprowadzenie kontrolnych badań lekarskich. Bada-
nia te są niezbędne przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, natomiast nieprzeprowadze-
nie ich przed urlopem nie pozostaje w sprzeczności z istotą urlopu wypoczynkowego (…).	

3. przesunięcie terminu urlopu

Tylko	w	wyjątkowych	przypadkach,	uzasadnionych	szczególnymi	okolicznościami,	może	na-
stąpić	 przesunięcie	 terminu	 urlopu	 uwzględnionego	 w	 planie	 urlopów	 lub	 uzgodnionego	
z	pracownikiem.

przesunięcie terminu urlopu

Przesunięcie 
terminu na wniosek 

pracownika

Wniosek musi być umotywowany ważnymi przyczynami (art. 164 § 1 k.p.), 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 pole-

cenie 
pracodawcy

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

Mimo	że	inicjatywę	dotyczącą	przesunięcia	terminu	urlopu	może	zgłosić	zarówno	praco-
dawca,	jak	i	pracownik,	ostateczną	decyzję	w	tym	zakresie	zawsze	podejmuje	pracodawca.	Jeśli	
występują	okoliczności	uzasadniające	przesunięcie	urlopu	wypoczynkowego	na	inny	termin,	
pracodawca	udziela	pracownikowi	niewykorzystanego	urlopu	w	uzgodnionym	z	nim	terminie.

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

■■ czasowej	niezdolności	do	pracy	wskutek	choroby,
■■ odosobnienia	w	związku	z	chorobą	zakaźną,
■■ powołania	na	ćwiczenia	wojskowe	albo	na	przeszkolenie	wojskowe	na	czas	do	3	miesięcy,
■■ urlopu	macierzyńskiego.

Każda	usprawiedliwiona	nieobecność	pracownika	w	pracy,	również	inna	niż	wyżej	wy-
mienione,	zobowiązuje	pracodawcę	do	przesunięcia	terminu	urlopu	(art.	165	k.p.).	Inne	przy-
czyny	usprawiedliwiające,	powodujące	obowiązek	przesunięcia	nierozpoczętego	urlopu,	 to	
np.	konieczność	sprawowania	opieki	nad	dzieckiem	lub	chorym	członkiem	rodziny	(w	okre-
sie,	w	którym	pracownik	ma	prawo	do	zasiłku	opiekuńczego),	tymczasowe	aresztowanie	pra-
cownika	lub	odbywanie	przez	niego	kary	pozbawienia	wolności.

Pracodawca	 ma	 obowiązek	 przesunąć	 pracownikowi	 termin	 urlopu	 wypoczynkowego	
w	przypadku	każdej	usprawiedliwionej	nieobecności	pracownika.
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4. przerwanie urlopu

Urlop	wypoczynkowy	może	zostać	przerwany	z	powodu:
■■ czasowej	niezdolności	do	pracy	wskutek	choroby,
■■ odosobnienia	w	związku	z	chorobą	zakaźną,
■■ odbywania	ćwiczeń	wojskowych	albo	przeszkolenia	wojskowego	przez	czas	do	3	miesięcy,
■■ urlopu	macierzyńskiego.

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

Przykład
Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, wyko-
rzystujący urlop wypoczynkowy w okresie od 11 do 22 maja 2015 r., zachorował i otrzymał za-
świadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy obejmujące okres od 20 do 28 maja 
2015 r. Z powodu choroby pracownik nie wykorzystał 2 dni zaplanowanego urlopu wypoczynko-
wego. Mimo niewykorzystania urlopu pracownik powinien stawić się do pracy 29 maja 2015 r. 
Nie następuje tu bowiem automatyczne przesunięcie i wydłużenie urlopu o dni niewykorzystane 
z powodu choroby.

5. Odwołanie z urlopu

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

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

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

Chodzi	tu	np.	o:	awarię	urządzenia,	chorobę	osoby	zastępującej	pracownika,	kontrolę	ze-
wnętrzną,	ważne	spotkanie	z	klientem,	które	wcześniej	nie	było	zaplanowane.

Decyzja	 pracodawcy	 o	 odwołaniu	 z	 urlopu	 jest	 dla	 pracownika	 poleceniem	 służbo-
wym.	Pracownik	ma	obowiązek	podporządkować	się	tej	decyzji	bez	względu	na	własną	
opinię.
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Pracownik	musi	zastosować	się	do	polecenia	pracodawcy	nakazującego	przerwanie	urlo-
pu	wypoczynkowego	i	powrót	do	pracy.

Niewykonanie	polecenia	pracodawca	może	uznać	za	naruszenie	podstawowych	obowiąz-
ków	pracowniczych.	Za	niewykonanie	tego	polecenia	pracodawca	ma	prawo	zwolnić	pracow-
nika	z	pracy.	Może	zastosować	w	tym	przypadku	zarówno	rozwiązanie	umowy	za	wypowie-
dzeniem,	jak	i	bez	wypowiedzenia.

Odwołanie	 pracownika	 z	 urlopu	 wypoczynkowego	 jest	 w	 praktyce	 często	 utrudnione.	
Pracodawca	nie	może	bowiem	żądać	podania	przez	pracownika	numeru	telefonu,	pod	którym	
będzie	dostępny	w	czasie	urlopu.	Taką	opinię	prezentuje	Generalny	Inspektor	Ochrony	Da-
nych	Osobowych.	Jedynie w przypadku pracowników, którzy zajmują kierownicze sta-
nowiska w firmie, można wprowadzić w przepisach wewnątrzzakładowych obowiązek 
podania numeru telefonu, pod którym będą dostępni w czasie urlopu wypoczynkowego.	
Pracodawca	 nie	 może	 również	 żądać	 od	 pracowników	 odbierania	 telefonów	 służbowych	
na	urlopie	wypoczynkowym.	Może	jednak	ustalić	w	przepisach	wewnątrzzakładowych	obo-
wiązek	odbierania	połączeń	przychodzących	na	telefon	służbowy.	Obowiązek	ten	może	doty-
czyć	tylko	pracowników	kluczowych	dla	firmy	lub	niezbędnych	w	razie	awarii.

5.1. Zwrot kosztów odwołania z urlopu

Pracownik,	któremu	z	ważnych	i	uzasadnionych	powodów	pracodawca	przerwał	płatny	wy-
poczynek,	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.

5.1.1. Jakie koszty odwołania z urlopu musi ponieść pracodawca

Pracodawca,	który	odwołuje	pracowników	z	urlopu	wypoczynkowego,	musi	im	zwrócić	po-
niesione	koszty.	Mimo	że	przepisy	prawa	pracy	nie	wskazują	dokładnie,	jakiego	rodzaju	mają	
to	być	koszty,	to	nie	ulega	wątpliwości,	że	muszą	być	one	bezpośrednio	związane	z	odwoła-
niem	pracownika	z	urlopu.

Pracodawca	powinien	zwrócić	pracownikowi	w	szczególności	wydatki	poniesione	na:
■■ niepodlegającą	 zwrotowi,	 dokonaną	 zapłatę	 za	 niewykorzystany	 w	 związku	 z	 odwoła-

niem	z	urlopu	pobyt	w	ośrodku	wczasowym,	w	kwaterze	prywatnej,	w	hotelu,
■■ wykupione	wycieczki	fakultatywne,	z	których	pracownik	nie	skorzystał,
■■ podróż	powrotną	z	miejsca	pobytu	w	okresie	urlopu	do	miejsca	pracy	(bez	względu	na	ro-

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

urlop,	pracodawca	powinien	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	dzie-
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ci,	które	nie	mogą	pozostać	bez	opieki	podczas	takiego	wyjazdu,	ale	nie	powinien	dotyczyć	
kosztów	poniesionych	za	małżonka	pracownika.	Zgodnie	z	innym	poglądem,	zwrot	nie	obej-
muje	kosztów	poniesionych	za	członków	rodziny	(nawet	za	małoletnie	dzieci).	W	związku	
z	takimi	rozbieżnościami	pracodawca	powinien	każdą	sytuację	rozpatrywać	indywidualnie	
i	samodzielnie	zadecydować,	czy	pokryje	zwrot	kosztów	wynikających	z	przerwania	urlopu	
również	za	członków	rodziny	pracownika.

Wydatki, które zakład pracy musi pokryć w związku z odwołaniem pracownika 
z urlopu, powinny być odpowiednio udokumentowane, np. rachunkami, fakturami, bi-
letami, 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	spor-
towego,	turystycznego,	żywności	i	odzieży	zakupionej	na	urlop.	Zatrudniający	nie	rekompen-
suje	 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 nad-
morskiej miejscowości. Po pierwszym tygodniu urlopu pracodawca wezwał ją do pracy. 
W związku z tym Joanna J. może żądać zwrotu kosztów zakwaterowania i dojazdu. Nie może 
natomiast domagać się zwrotu równowartości utraconego zarobku.

5.1.2. Zwrot kosztów a przychód pracownika

Zwrot	kosztów	bezpośrednio	związanych	z	urlopem	nie	stanowi	korzyści	majątkowej	dla	
pracownika.	Jest	tylko	rekompensatą	za	utraconą	możliwość	wypoczynku,	zagwarantowa-
ną	przez	przepisy	prawa	pracy.	Potwierdził	to	Dyrektor	Izby	Skarbowej	w	Poznaniu	w	in-
terpretacji	 indywidualnej	 z	 22	 października	 2010	 r.	 (zn.	 ILPB2/415-704/09/10-S/WM):	
(...)	otrzymany, udokumentowany zwrot wydatków dotyczący zaplanowanego wypoczynku 
wskutek przesunięcia planu urlopu przez pracodawcę nie będzie stanowił przychodu pra-
cownika podlegającego opodatkowaniu w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych	(...).

Korzystne	dla	podatników	stanowisko	zajął	również	Pierwszy	Urząd	Skarbowy	w	Byd-
goszczy	w	 interpretacji	 z	29	września	2006	 r.	 (zn.	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.

Zwrot	bezpośrednich	kosztów	odwołania	z	urlopu	lub	przesunięcia	zaplanowanego	wypo-
czynku	nie	jest	przysporzeniem	majątkowym	pracownika,	dlatego	nie	stanowi	podstawy	wy-
miaru	składek	na	ubezpieczenia	społeczne	i	zdrowotne.

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

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

Vi. UrLOpY O SZcZeGÓLNYM cHArAKterZe

1. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Pracodawca	ma	obowiązek	udzielenia	na	wniosek	pracownicy	należnego	jej	w	danym	roku	
kalendarzowym	urlopu	wypoczynkowego	bezpośrednio	po	urlopie	macierzyńskim.	Sąd	Naj-
wyższy	w	wyroku	z	20	sierpnia	2001	r.	(sygn.	akt	I	PKN	590/00,	OSNP	2003/14/336)	wyja-
śnił,	że:	pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję ter-
minu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. 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	także	ojcu	dziecka	korzystającemu	z	urlopu	ma-
cierzyńskiego.	Nawet	jeśli	pracodawca	wie	o	zamiarze	skorzystania	przez	pracownicę	z	urlo-
pu	wychowawczego	po	macierzyńskim,	nie	stosuje	zasady	proporcjonalności	urlopu	wypo-
czynkowego	i	musi	udzielić	go	w	pełnym	należnym	wymiarze.

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

2. Urlop w okresie wypowiedzenia

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

W okresie wypowiedzenia mogą zostać wykorzystane nie tylko urlopy bieżące (w wy-
miarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym), 
ale również urlopy zaległe.

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

Termin,	 w	 którym	 pracodawca	 uzyskuje	 uprawnienie	 do	 przymusowego	 wysłania	 pra-
cownika	na	urlop	wypoczynkowy,	 rozpoczyna	 swój	bieg	od	chwili	 złożenia	oświadczenia	
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woli	o	wypowiedzeniu	umowy	o	pracę.	Zatrudniona	osoba	może	więc	zostać	zobligowana	
do	wykorzystania	urlopu	już	następnego	dnia	po	złożeniu	(przez	pracodawcę	lub	niego	same-
go)	dokumentu	wypowiadającego	umowę	o	pracę	(wyrok	Sądu	Najwyższego	z	26	kwietnia	
2011	r.,	sygn.	akt	II	PK	302/10,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl).

Przepisy	nie	dają	natomiast	możliwości	skierowania	na	urlop	pracownika	w	czasie	wypo-
wiedzenia	warunków	pracy	lub	płacy	w	trybie	art.	42	k.p.	Jeśli	jednak	pracownik	odmawia	
przyjęcia	zaproponowanych	nowych	warunków	zatrudnienia,	umowa	o	pracę	ulega	rozwiąza-
niu	z	upływem	okresu	wypowiedzenia.	W	konsekwencji	wypowiedzenie	zmieniające	prze-
kształca	się	w	definitywne	i	wówczas	pracodawca	ma	prawo	wymusić	na	pracowniku	skorzy-
stanie	z	przysługującego	mu	urlopu.

Przykład
Z powodu konieczności ograniczenia kosztów, spółka z o.o. w marcu 2015 r. wypowiedziała 
pracownikowi zatrudnionemu od 12 lat w ramach umowy na czas nieokreślony warunki płacy, 
proponując znacznie niższą płacę zasadniczą. W piśmie wypowiadającym zawarto informację 
o prawie pracownika do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków przed 
upływem połowy okresu dokonanego wypowiedzenia, tj. do dnia 15 maja br. oraz że w razie 
odmowy umowa o pracę rozwiąże się z dniem 30 czerwca 2015 r., czyli z upływem okresu wy-
powiedzenia wynoszącego 3 miesiące. Pracownik pod koniec kwietnia 2015 r. odmówił przyję-
cia nowych warunków pracy, co skutkowało przekształceniem się wypowiedzenia zmieniające-
go w wypowiedzenie definitywne. W takim przypadku spółka po fakcie niezgodzenia się 
podwładnego na nową pensję zyskała prawo do wysłania go na urlop wypoczynkowy.

3. Urlop w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy

Niekiedy	zdarza	się,	że	firma	po	wypowiedzeniu	umowy	o	pracę	zwalnia	pracownika	z	obo-
wiązku	świadczenia	pracy.	Pracodawcy	decydujący	się	na	takie	rozwiązanie	powinni	szczegól-
ną	uwagę	zwrócić	na	kwestie	związane	z	urlopem	wypoczynkowym.	Trzeba	wszakże	pamiętać,	
że	brak	konieczności	wykonywania	obowiązków	służbowych	nie	może	być	utożsamiany	z	wy-
korzystywaniem	przez	pracownika	urlopu	wypoczynkowego.	Jeśli	zaś	urlop	nie	zostanie	„skon-
sumowany”	w	naturze,	pracownik	musi	otrzymać	w	zamian	pieniężny	ekwiwalent.

   Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy nie należy traktować 
jako wykorzystywanie urlopu przez pracownika.

Jak	stwierdził	Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	26	kwietnia	2011	r.	(sygn.	akt	II	PK	302/10,	
www.ekspert3.inforlex.pl),	zwolnienie	z	obowiązku	świadczenia	pracy	w	okresie	wypowie-
dzenia	umowy	o	pracę	może	być	wynikiem	porozumienia,	do	którego	doszło	między	praco-
dawcą	a	pracownikiem.	W	takiej	sytuacji	mamy	do	czynienia	z	zawarciem	dodatkowej	umowy	



  nr 12/2015   BAZA WIEDZY Z ZAKRESU PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI I PRAWA 27

Urlopy wypoczynkowe – udzielanie, ustalanie wymiaru i naliczanie wynagrodzenia

między	stronami	stosunku	pracy,	odnoszącej	się	do	kwestii	praw	i	obowiązków	stron	w	czasie	
wypowiedzenia.	Gdy	w	takiej	umowie	nie	umieszczono	zapisów	przymuszających	podwład-
nego	do	korzystania	z	urlopu	wypoczynkowego	w	okresie	zwolnienia	z	obowiązku	świadcze-
nia	pracy,	to	podmiot	zatrudniający	nie	może	pracownika	zobowiązać	do	wykorzystania	urlo-
pu	w	tym	okresie.

Uzasadniając	ww.	pogląd,	SN	podkreślił,	że	skoro	pracodawca	wcześniej	zawarł	z	za-
trudnionym	porozumienie	(choćby	dorozumiane)	co	do	zwolnienia	go	z	obowiązku	wyko-
nywania	pracy	w	okresie	wypowiedzenia	stosunku	pracy,	to	do	uchylenia	tego	porozumie-
nia	 niezbędne	 	 jest	 uzyskanie	 zgody	 zwalnianej	 osoby.	 Dopiero	 wyrażenie	 takiej	 zgody	
(choćby	w	sposób	dorozumiany)	pozwala	wysłać	pracownika	będącego	na	wypowiedzeniu	
na	urlop	bieżący	i	zaległy.	W	omawianym	wyroku	zaznaczono,	że	wspomniana	zgoda	musi	
być	jednoznaczna	i	nie	budzić	wątpliwości	co	do	rezygnacji	przez	zwalnianą	osobę	z	uzgod-
nionego	wcześniej	zwolnienia	z	obowiązku	wykonywania	pracy	w	okresie	wypowiedzenia	
na	rzecz	udzielenia	mu	w	okresie	tym	dni	urlopowych.	Wszakże,	gdy	pracodawca	nie	bę-
dzie	w	stanie	wykazać,	że	zgodę	 taką	uzyskał,	będzie	niestety	zmuszony	do	wypłacenia	
ekwiwalentu	za	niewykorzystany	urlop	wypoczynkowy.

Ponadto	Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	4	marca	2009	r.	(sygn.	akt	II	PK	202/08)	wyraził	
pogląd,	że	jednostronne,	bezpodstawne	zwolnienie	podwładnego	z	obowiązku	świadczenia	
pracy	w	okresie	 trwającego	stosunku	pracy	może	być	przez	pracodawcę	w	każdym	czasie	
odwołane	przez	wezwanie	pracownika	do	podjęcia	i	wykonywania	pracy.	W	takiej	sytuacji	
pracownik	jest	zobligowany	do	stawienia	się	w	pracy,	a	w	razie	udzielenia	mu	urlopu	wypo-
czynkowego	do	wybrania	dni	urlopowych	na	zasadach	określonych	w	art.	1671	k.p.

4. Urlop na żądanie

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

   Urlop na żądanie jest częścią przysługującego pracownikowi 
urlopu wypoczynkowego.
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Korzystanie	z	urlopu	na	żądanie	nie	wymaga	spełnienia	żadnych	dodatkowych	przesła-
nek,	a	pracownik	nie	jest	zobowiązany	do	podawania	pracodawcy	uzasadnienia	potrzeby	wy-
korzystania	tego	urlopu.

   pracownik nie musi podawać pracodawcy przyczyn, które uzasadniają 
potrzebę wykorzystania urlopu na żądanie.

Nie	 jest	 dopuszczalne	 udzielanie	 pracownikowi	 urlopu	 wypoczynkowego	 na	 żądanie,	
w	sytuacji	kiedy	w	danym	dniu	pracy	rozpoczął	on	już	czynności	służbowe.	Naruszałoby	to	
kodeksowe	reguły	dotyczące	urlopu,	zgodnie	z	którymi	urlopu	(w	tym	tego	na	żądanie)	co	do	
zasady	udziela	się	na	cały	dzień	roboczy.	Urlopu	w	wymiarze	godzinowym	odpowiadającym	
części	dobowego	wymiaru	czasu	pracy	można	udzielić	jedynie	w	przypadku,	gdy	część	urlo-
pu	pozostała	do	wykorzystania	jest	niższa	niż	pełny	dobowy	wymiar	czasu	pracy	pracownika	
w	dniu,	na	który	ma	być	udzielony	urlop.

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

Pracownik	 ma	 prawo	 do	 4	 dni	 urlopu	 na	 żądanie	 w	 roku	 kalendarzowym	 niezależnie	
od	liczby	pracodawców,	u	których	był	zatrudniony	w	danym	roku.	Z	tego	powodu	zakłady	
pracy	muszą	odrębnie	ewidencjować	ten	szczególny	urlop.	Informację	o	wykorzystaniu	urlo-
pu	na	żądanie	należy	podać	pracownikowi	w	świadectwie	pracy.

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

Vii.  SKUtKi NieWYKOrZYStANiA UrLOpU  
W UStALONYM terMiNie

1. Udzielanie urlopu zaległego

Pracodawca	 jest	 zobowiązany	 udzielić	 pracownikowi	 urlopu	 w	 tym	 roku	 kalendarzowym,	
w	którym	pracownik	uzyskał	do	niego	prawo.	Urlopy,	które	nie	zostały	wykorzystane	zgodnie	
z	ustalonym	planem	urlopów	lub	w	terminie	uzgodnionym	z	pracownikiem,	stają	się	urlopa-
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mi	zaległymi.	Od	1	stycznia	2012	r.	na	udzielenie	pracownikowi	zaległych	dni	urlopowych	
pracodawca	ma	czas	do	30	września	następnego	 roku	przypadającego	po	 roku,	w	którym	
pracownik	 nabył	 do	 nich	 prawo.	 Termin	 ten	 jest	 zachowany,	 jeżeli	 pracownik	 rozpocznie	
korzystanie	z	urlopu	najpóźniej	30	września	danego	roku	kalendarzowego.

Dni	urlopowe	niewykorzystane	za	2014	r.	powinny	zostać	udzielone	pracownikowi	naj-
później	do	30	września	2015	r.

Przykład
Pracownik chorował i nie wykorzystał części urlopu wypoczynkowego za 2014 r. Pracodawca 
powinien udzielić mu zaległego urlopu najpóźniej do 30 września 2015 r. Pracodawca nie naru-
szy przepisów prawa pracy, jeśli wykorzystywanie zaległych dni urlopowych pracownik rozpocz-
nie 30 września.

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

Obowiązek	udzielenia	zaległego	urlopu	najpóźniej	do	końca	III	kwartału	następnego	roku	
kalendarzowego	nie	dotyczy	urlopu	na	żądanie.	Potwierdził	to	Departament	Prawny	Główne-
go	Inspektoratu	Pracy	w	piśmie	GPP-110-4560-170/08/PE.	Stanowisko	PIP	jest	jednak	kwe-
stionowane	przez	wielu	ekspertów	prawa	pracy.	Postępując	zgodnie	ze	stanowiskiem	PIP	i	nie	
udzielając	pracownikowi	zaległego	urlopu	na	żądanie	do	30	września	danego	roku,	praco-
dawca	nie	naraża	się	na	sankcje	inspektora	pracy.	Musi	jednak	wziąć	pod	uwagę,	że	w	razie	
wystąpienia	pracownika	do	sądu	pracy	z	roszczeniem	o	udzielenie	zaległego	urlopu	na	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.

2. przedawnienie prawa do urlopu

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

Natomiast	przy	urlopach	zaległych	za	2010	r.	termin	przedawnienia	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	stycznia	2011	r.,	a	więc	
pod	rządami	poprzednio	obowiązujących	regulacji.	W	przypadku	urlopu	zaległego	za	2010	r.,	
okres	 przedawnienia	 upłynął	 31	 marca	 2014	 r.,	 a	 zatem	 pracodawca	 może	 odmówić	 jego	
udzielenia.

Przykład
Pracodawca udzielił pracownikowi 26 dni urlopu wypoczynkowego przysługującego mu 
za 2011 r. w terminie od 1 lipca do 5 sierpnia 2011 r. Urlop ten został jednak po 5 dniach przerwa-
ny z powodu choroby pracownika. Pracownik nie wykorzystał już przerwanego urlopu do końca 
2011 r. W takiej sytuacji urlop wypoczynkowy za 2011 r. uległ przedawnieniu z końcem września 
2015 r. Gdyby ten sam pracownik z powodu choroby nie wykorzystał także urlopu za 2012 r. 
i 2013 r., wówczas urlopy te przedawnią się odpowiednio z końcem września 2016 r. i 2017 r.

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

Przykład
Pracownica, która ma staż urlopowy uprawniający ją do 26 dni urlopu wypoczynkowego  
w 2010  r., urodziła dziecko i bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (podsta-
wowego i dodatkowego) wystąpiła o 3-letni urlop wychowawczy. W trakcie tego urlopu ponow-
nie zaszła w ciążę i urodziła drugie dziecko, na które obecnie korzysta z kolejnego urlopu wy-
chowawczego w wymiarze 3 lat. Bieg przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego 
za 2010 r. i lata następne od 1 października 2013 r. (czyli w dniu wejścia w życie art. 2931 k.p.) 
uległ zawieszeniu, a pracownica będzie mogła skorzystać z prawa do urlopu po powrocie 
do pracy, co ma nastąpić w 2016 r.
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3. informacja o urlopie w treści świadectwa pracy

Pracodawca	zamieszcza	w	świadectwie	pracy	informacje	niezbędne	do	ustalenia	uprawnień	
pracowniczych.	Wśród	nich	powinny	się	znaleźć	m.in.	informacje	dotyczące	urlopu	wypo-
czynkowego	wykorzystanego	w	naturze	przez	pracownika	w	roku	kalendarzowym,	w	którym	
ustaje	stosunek	pracy	lub	za	który	przysługuje	ekwiwalent	pieniężny.	W	świadectwie	pracy	
(w	ust.	4	pkt	1)	pracodawca	odrębnie	wykazuje	liczbę	dni	i	godzin	zwykłego	urlopu	wypo-
czynkowego	oraz	liczbę	dni	urlopu	na	żądanie	wykorzystanego	w	danym	roku.

Przykład
Pracownik posiadający 16-letni staż urlopowy zatrudniony na 1/2 etatu, w br. korzystał tylko 
z 1 dnia urlopu na żądanie. Pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę 30 kwietnia 2015 r. i wy-
płacił ekwiwalent za niewykorzystane dni urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługują-
cego pracownikowi 1 stycznia 2015 r. wynosił 13 dni (26 dni × 1/2 etatu). Za przepracowane 
4 miesiące pracownikowi proporcjonalnie przysługiwało 5 dni urlopu (4/12 × 13 dni = 4,33 dnia, 
po zaokrągleniu 5 dni). W świadectwie pracy w ust. 4 pkt 1 dokumentu pracodawca powinien 
umieścić zapis: „Wykorzystano 5 dni (40 godz.) urlopu, w tym 1 dzień urlopu na żądanie”.

Viii.  UrLOpY WYpOcZYNKOWe DLA SZcZeGÓLNYcH GrUp 
prAcOWNiKÓW

1. Urlop pracowników niepełnosprawnych

Pracownik,	który	posiada	orzeczenie	o	znacznym	lub	umiarkowanym	stopniu	niepełnospraw-
ności,	ma	prawo	do	dodatkowego	urlopu	wypoczynkowego	w	wymiarze	10	dni	roboczych	
w	roku	kalendarzowym.

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	pracownik	przedstawi	pracodawcy	orzeczenie	o	niepełno-
sprawności.	Dla	przyznania	mu	dodatkowego	urlopu	znaczenie	ma	tylko	data,	kiedy	uzyskał	
odpowiedni	stopień	niepełnosprawności.

Przykład
Pracownik 10 czerwca 2014 r. uzyskał orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści. Pracodawcy, u którego pracuje od 1 stycznia 2010 r., przedstawił je dopiero 19 sierpnia 
2014 r. Mimo to nabędzie prawo do pierwszego dodatkowego urlopu od 10 czerwca 2015 r., je-
żeli cały czas będzie pozostawał w zatrudnieniu.
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Omawiany	urlop	nie	przysługuje,	gdy	niepełnosprawny	pracownik	ma	prawo	do	urlopu	
wypoczynkowego	w	wymiarze,	który	przekracza	26	dni	roboczych,	lub	do	urlopu	dodatko-
wego	na	podstawie	odrębnych	przepisów	(np.	kombatanci).

Osobie	o	znacznym	lub	umiarkowanym	stopniu	niepełnosprawności,	zatrudnionej	w	nie-
pełnym	wymiarze	czasu	pracy,	urlop	dodatkowy	przysługuje	w	wymiarze	proporcjonalnym	
do	wymiaru	jej	etatu.

Przykład
Firma zatrudnia na 1/2 etatu pracownika z 5-letnim stażem urlopowym legitymującego się 
znacznym stopniem niepełnosprawności. Pracownik z takim stopniem niepełnosprawności za-
trudniony 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	nabywa	je	w	całości.	Oznacza	 to,	że	dodatkowy	
urlop	przysługuje	w	pełnym	wymiarze,	bez	względu	na	datę,	w	której	pracownik	go	nabył.

Prawo	do	kolejnego	urlopu	dodatkowego	pracownik	niepełnosprawny	nabywa	1	stycznia	
następnego	roku.

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

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

Inaczej	jest	w	przypadku	kolejnego	urlopu	dodatkowego	pracownika	niepełnosprawnego,	
do	którego	prawo	nabyłby	1	stycznia	następnego	roku.	Wówczas	do	urlopu	dodatkowego	na-
leży	zastosować	zasadę	proporcjonalności	i	wypłacić	ekwiwalent	tylko	za	tyle	dni,	ile	pra-
cownikowi	proporcjonalnie	należy	się	do	dnia	rozwiązania	stosunku	pracy.

2. Korzystanie z urlopu przez nauczycieli

W	zakresie	uprawnień	urlopowych	nauczycieli	można	podzielić	na	zatrudnionych	w	placów-
kach	feryjnych	i	nieferyjnych	(np.	przedszkolach).	

Nauczyciele	pracujący	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	nauczyciel	zatrudniony	w	tzw.	placówce	feryjnej	naby-
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wa	w	ostatnim	dniu	poprzedzającym	ferie	szkolne,	a	prawo	do	drugiego	i	dalszych	urlopów	
–	w	każdym	następnym	roku	kalendarzowym.	Urlop	w	pełnym	wymiarze	nabywa	nauczyciel,	
który	jest	zatrudniony	w	szkole	przez	co	najmniej	10	miesięcy.

Gdy	nauczyciel	w	danym	 roku	 szkolnym	przepracował	okres	krótszy	niż	10	miesięcy,	
prawo	do	urlopu	wypoczynkowego	nabywa	jedynie	w	wymiarze	proporcjonalnym	do	okre-
ślonego	w	umowie	okresu	prowadzenia	zajęć.	Za	każdy	miesiąc	pracy	nauczycielowi,	który	
pracował	krócej	niż	10	miesięcy	przysługuje	5,6	dnia	urlopu,	zgodnie	z	wyliczeniem:	(8	ty-
godni	×	7	dni):	10	miesięcy	=	5,6	dnia.

Przykład
Nauczyciel został zatrudniony na czas określony w szkole podstawowej od 1 stycznia do 
31 maja 2015 r. A zatem nabył on prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjo-
nalnym do okresu przepracowanego. Za wspomniany okres przysługiwało mu 28 dni urlopu, 
zgodnie z wyliczeniem:

5 miesięcy × 5,6 dnia = 28 dni.

Ponieważ nauczyciel w naturze wykorzystał tylko 14 dni urlopowych w trakcie ferii zimowych, 
za pozostałe 14 dni szkoła wypłaciła mu ekwiwalent pieniężny.

Nauczyciel	zatrudniony	w	placówce	feryjnej	powinien	mieć	zagwarantowany	minimalny	
nieprzerwany	4-tygodniowy	wypoczynek.

Dyrektor	szkoły,	na	czas	trwający	maksymalnie	7	dni	w	ciągu	roku	szkolnego,	może	zo-
bowiązać	nauczyciela	w	czasie	ferii	(czyli	w	okresie	korzystania	z	urlopu)	do:

■■ przeprowadzania	egzaminów,
■■ prac	związanych	z	zakończeniem	roku	szkolnego	i	przygotowaniem	nowego	roku	szkolnego,
■■ opracowywania	szkolnego	zestawu	programów	oraz	uczestniczenia	w	doskonaleniu	za-

wodowym	w	określonej	formie.
Nauczycielowi	pracującemu	w	placówce	feryjnej	przysługuje	urlop	uzupełniający	w	mak-

symalnym	 wymiarze	 do	 8	 tygodni,	 pod	 warunkiem	 że	 nie	 wykorzystał	 on	 w	 całości	 lub	
w	części	urlopu	wypoczynkowego	w	okresie	ferii	szkolnych	z	powodu:

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

urlopu	 macierzyńskiego,	 dodatkowego	 urlopu	 na	 warunkach	 urlopu	 macierzyńskiego,	
urlopu	ojcowskiego,	urlopu	rodzicielskiego,
odbywania	ćwiczeń	wojskowych	albo	krótkotrwałego	przeszkolenia	wojskowego.
W	przypadku	nauczycieli	placówki	feryjnej:

■■ wymiar	urlopu	jest	niezależny	od	wymiaru	etatu,
■■ nie	ma	instytucji	urlopu	na	żądanie.
■■ wszyscy	pedagodzy	danej	szkoły	wykorzystują	urlop	w	tym	samym	terminie,	a	nie	w	ter-

minie	określonym	planem	urlopów	bądź	uzgodnionym	z	pracodawcą.
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Z	kolei	nauczycielowi	zatrudnionemu	w	placówce,	w	której	nie	ma	przewidzianych	ferii	
szkolnych,	 przysługuje	 prawo	 do	 urlopu	 wypoczynkowego	 w	 wymiarze	 35	 dni	 roboczych	
w	czasie	ustalonym	w	planie	urlopów.	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.

Gdy	nauczyciel	podejmuje	lub	kończy	zatrudnienie	w	placówce	nieferyjnej	w	trakcie	roku	
szkolnego,	wówczas	wymiar	jego	urlopu	ustala	się	proporcjonalnie	według	reguł	wynikających	
z	Kodeksu	pracy.	Podobnie	zasadę	proporcjonalności	trzeba	stosować	przy	ustalaniu	wymiaru	
urlopu	dla	pedagogów	placówek	nieferyjnych	pracujących	w	niepełnym	wymiarze	godzin.

3. Urlop pracowników młodocianych

Pracownik	młodociany	nabywa	prawo	do	urlopu	wypoczynkowego	po	upływie	6	miesięcy	
od	 rozpoczęcia	 pierwszej	 pracy.	 Wymiar	 jego	 urlopu	 wynosi	 wówczas	 12	 dni	 roboczych.	
Po	upływie	kolejnych	6	miesięcy,	 czyli	 łącznie	po	 roku	pracy,	młodociany	nabywa	prawo	
do	 następnych	 26	 dni	 roboczych	 urlopu	 wypoczynkowego.	 W	 sumie	 urlop	 młodocianego	
po	roku	pracy	wynosi	38	dni	(12+26).	

Wymiar	kolejnego	urlopu	pracownika	młodocianego	wynosi	26	dni	roboczych.	Prawo	do	ko-
lejnego	urlopu	uzyskuje	on	z	dniem	1	stycznia	każdego	roku,	o	ile	tego	dnia	pozostaje	w	zatrud-
nieniu,	albo	w	każdym	innym	pierwszym	dniu	zatrudnienia	w	danym	roku	kalendarzowym.	Jed-
nak	w	roku	kalendarzowym,	w	którym	młodociany	kończy	18	lat,	ma	prawo	do	urlopu	w	wymiarze	
krótszym	–	bo	20	dni	roboczych,	jeżeli	prawo	do	tego	urlopu	uzyskał	przed	ukończeniem	18	lat.

Jeśli	w	okresie	pierwszego	roku	dojdzie	do	rozwiązania	umowy	o	pracę	z	młodocianym,	
wymiar	jego	urlopu	uzależniony	będzie	od	tego,	ile	miesięcy	przepracował.	Jeśli	młodociany	
nie	wypracuje	wymaganych	6	miesięcy,	wówczas	nie	nabywa	on	prawa	do	urlopu.	Jeśli	mło-
dociany	pracował	co	najmniej	pół	roku,	ale	mniej	niż	12	miesięcy,	wówczas	może	skorzystać	
z	12	dni	urlopowych.

Młodocianemu pracownikowi, który się uczy, pracodawca ma obowiązek udzielić 
urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich.	Nie	ma	natomiast	obowiązku	
udzielania	urlopu	podczas	przerw	świątecznych.

Gdy	 młodociany	 nie	 nabył	 prawa	 do	 urlopu	 przed	 feriami,	 wówczas	 może	 wystąpić	
z	 wnioskiem	 o	 udzielenie	 urlopu	 „zaliczkowego”	 w	 okresie	 ferii	 szkolnych.	 Pracodawca	
nie	może	odmówić	młodocianemu	udzielenia	urlopu	w	tym	okresie.

Przykład
Od 1 września 2014 r. pracodawca zatrudnił w celu nauki zawodu pracownika młodocianego 
w wieku 17 lat. Na czas ferii zimowych, przypadających na luty 2015 r., wystąpił on z wnioskiem 
o udzielenie mu zaliczkowo 10 dni urlopu wypoczynkowego, mimo że jeszcze nie nabył do niego 
prawa. Pracodawca w opisanej sytuacji musiał pozytywnie rozpatrzyć ten wniosek. Wykorzysta-
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ne w ten sposób dni urlopowe pomniejszyły pulę urlopową nabytą przez młodocianego 28 lute-
go 2015 r., czyli po 6 miesiącach pracy.

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

4. prawo do urlopu pracowników tymczasowych

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

Prawo	do	wykorzystania	urlopu	wypoczynkowego	w	naturze	jest	uzależnione	od	czasu	
wykonywania	 przez	 pracownika	 tymczasowego	 pracy	 na	 rzecz	 tego	 samego	 pracodawcy	
użytkownika.	 Jeżeli	 okres	 jego	 zatrudnienia	 wynosi	 co	 najmniej	 6	 miesięcy,	 pracodawca	
użytkownik	ma	obowiązek	umożliwić	mu	wykorzystanie	urlopu	w	naturze.	Pracodawca	użyt-
kownik	ustala	z	pracownikiem	termin	wykorzystania	urlopu.	Jeśli	okres	wykonywania	pracy	
jest	krótszy	niż	6	miesięcy,	udzielenie	urlopu	wypoczynkowego	w	naturze	wynika	z	uzgod-
nień	między	agencją	pracy	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 miesięcy.

Urlopu	wypoczynkowego	należy	udzielić	w	te	dni,	które	byłyby	dla	pracownika	tymcza-
sowego	dniami	pracy.

iX. WYNAGrODZeNie UrLOpOWe

Pracownikowi	 za	 czas	 urlopu	 wypoczynkowego	 przysługuje	 takie	 wynagrodzenie,	 jakie	
otrzymałby,	gdyby	w	tym	czasie	pracował	(art.	172	k.p.).	Zasadą	jest,	że	pracownik	z	powodu	
płatnego	wypoczynku	nie	może	w	żadnym	przypadku	stracić	finansowo.

Różnorodność	stosowanych	przez	pracodawców	systemów	wynagradzania	spowodowała	
konieczność	wydania	przepisów	wykonawczych	określających	szczegółowe	zasady	dotyczą-
ce	ustalania	wysokości	wynagrodzenia	urlopowego.

1. podstawa wymiaru

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

W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego nie należy uwzględniać:

■■ jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnię-
cie (jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 22 września 2000 r., sygn. akt I PKN 33/00,  
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl , periodyczność wypłat nie może być utożsamiana z ich regularnością, 
a zatem np. premie o charakterze roszczeniowym wypłacane co pewien nieregularny czas, nie podlegają 
wyłączeniu  z podstawy urlopowej),

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

■■ nagród jubileuszowych,

■■ wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

■■ ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

■■ dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa 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 wynagrodzenia za pracę (wyrów-
nanie to należy wypłacić pracownikowi, który w danym miesiącu – w związku z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy lub w związku z terminami płatności niektórych składników pensji – nie osiągnął wynagrodzenia 
minimalnego lub jego części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy – w przypadku niepełnoetatowców),

■■ odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

■■ wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy,

■■ dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce 
bilansowej oraz nagród z zakładowego funduszu nagród.

Nazwanie	składnika	nagrodą	nie	przesądza	o	tym,	że	takie	świadczenie	nie	ma	już	cha-
rakteru	 roszczeniowego.	W	opinii	Sądu	Najwyższego	wyrażonej	w	wyroku	z	21	września	
2006	r.	(sygn.	akt	II	PK	13/06,	OSNP	2007/17-18/254,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl):

Pracodawca, ustalając spełnienie przez pracownika ocennych warunków przyznania 
świadczenia, dysponuje pewnym zakresem swobody, lecz jeśli są to warunki konkretne 
i sprawdzalne, to świadczenie jest premią, a nie nagrodą. 

Wówczas	takie	świadczenie	należy	uwzględnić	przy	obliczaniu	wynagrodzenia	urlo-
powego.
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Poza	składnikami	wymienionymi	w	rozporządzeniu	urlopowym	do	podstawy	wynagro-
dzenia	za	urlop	nie	należy	również	wliczać:

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

■■ świadczeń	pozapłacowych,	np.	pakietów	medycznych	finansowanych	przez	zakład	pra-
cy,	bonów	z	zfśs	lub	ze	środków	obrotowych,	wartości	wycieczki	wykupionej	dla	pra-
cownika	itp.

■■ wynagrodzenia	 otrzymywanego	 przez	 pracownika	 z	 innych	 źródeł	 niż	 stosunek	 pracy	
(wyrok	SN	z	4	marca	2008	r.,	sygn.	akt	II	PK	183/07,	patrz:	www.ekspert3.inforlex.pl),	
np.	wynagrodzeń	za	umowy	cywilnoprawne,

■■ premii	uznaniowych	nieposiadających	charakteru	roszczeniowego,	np.	premii	przyznawa-
nych	swobodną	decyzją	pracodawcy.
W	przeszłości	sporną	kwestią	było	wliczanie	do	podstawy	wynagrodzenia	urlopowego	

premii	uznaniowej.	W	tej	sprawie	wypowiedział	się	Sąd	Najwyższy,	stwierdzając	w	wyro-
ku	z	20	lipca	2000	r.	(sygn.	akt	I	PKN	17/00,	OSNP	2002/3/77,	patrz:	www.ekspert3.infor-
lex.pl),	że	premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi skład-
nika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia 
urlopowego.	

Orzeczenie	to	odnosi	się	jednak	wyłącznie	do	tzw.	składnika	nieroszczeniowego,	którego	
pracownik	nie	może	się	domagać,	a	jego	przyznanie	zależy	jedynie	od	uznania	pracodawcy.	
Jeśli	 zaś	warunki	wypłacania	premii	 są	mierzalne	 i	 na	 tyle	dokładne,	by	mogły	podlegać	
kontroli	 (są	np.	uzależnione	od	wydajności,	 jakości	 lub	 terminowości),	wówczas	 trzeba	 ją	
uwzględniać	w	bazie	obliczeniowej	wynagrodzenia	za	urlop.

2. pomijanie składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

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

Przykład
Marek T. otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie zasadnicze, nagrody uznaniowe uzależnione 
w ścisły sposób od wypracowanego przez firmę zysku, a na koniec każdego 3-miesięcznego 
okresu rozliczeniowego dodatki za godziny nadliczbowe wynikające z tzw. przekroczeń norm 
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średnio tygodniowych. W maju 2015 r. pracownik przebywał 3 dni na urlopie wypoczynkowym. 
Przy wyliczaniu wynagrodzenia należnego za wypoczynek pracodawca Marka T.:
■  wyłączył z podstawy urlopowej dodatki za przekroczenia średniotygodniowe, ponieważ 

przy okresach rozliczeniowych dłuższych niż miesięczne składnik ten traktuje się jak należny 
za okres dłuższy niż 1 miesiąc,

■  uwzględnił płacę zasadniczą, a także nagrody uznaniowe, gdyż pracownik otrzymuje je perio-
dycznie, a ich wypłata jest uzależniona od spełnienia konkretnego, mierzalnego i sprawdzal-
nego kryterium, którym w analizowanym przypadku jest poziom rentowności zakładu, co czy-
ni nagrodę uznaniową składnikiem o charakterze roszczeniowym.

Postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

3. Wliczanie stałych składników

Stałe	składniki	pensji	przysługujące	pracownikowi	za	okresy	miesięczne	należy	uwzględ-
niać	w	wynagrodzeniu	urlopowym	w	wysokości	należnej	pracownikowi	w	miesiącu	wyko-
rzystywania	 urlopu.	 Do	 składników	 o	 charakterze	 stałym	 miesięcznym	 można	 zaliczyć	
w	szczególności:

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

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

Przykład
Daniel G. jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i pracuje od poniedziałku do piątku 
po 8 godzin. Co miesiąc otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3000 zł brutto oraz 
dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł. W maju 2015 r. pracownik przez 5 dni przebywał na urlo-
pie wypoczynkowym. Za maj Danielowi G. przysługuje stałe wynagrodzenie w łącznej kwocie 
3300 zł.
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Jeżeli byłaby potrzeba wyodrębnienia wynagrodzenia urlopowego wyliczonego ze stałych skład-
ników, wówczas należy dokonać następujących obliczeń:

3300 zł : 160 godz. (liczba godzin do przepracowania w maju 2015 r.) = 20,63 zł,

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

4.  Wliczanie zmiennych składników za okresy nie dłuższe  
niż 1 miesiąc

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

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

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

Przykład
Piotr S. będący właścicielem małej firmy tekstylnej wypłaca swoim pracownikom pensję wynika-
jącą ze stawki godzinowej za dany miesiąc 10. dnia następnego miesiąca, a zmienną premię 
regulaminową do końca ostatniego dnia miesiąca, za który premia jest należna. W czerwcu 
2015 r. musi on wypłacić jednemu z pracowników wynagrodzenie za 10 dni majowego urlopu 
wypoczynkowego. Ustalając jego wysokość, powinien uwzględnić premię wypłaconą w lutym, 
marcu i kwietniu 2015 r. oraz wynagrodzenie godzinowe wypłacone w tych samych miesiącach, 
mimo że dotyczyło ono odpowiednio: stycznia, lutego oraz marca br.
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5. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego

Po	 ustaleniu	 podstawy	 wymiaru	 wynagrodzenia	 za	 urlop	 wypoczynkowy	 można	 przejść	
do	kolejnych	etapów	obliczania	tego	wynagrodzenia:
KROK 1.	Podzielenie	podstawy	wymiaru	przez	liczbę	godzin,	w	czasie	których	pracownik	
wykonywał	pracę	w	okresie,	z	którego	została	ustalona	ta	podstawa,	a	następnie
KROK 2.	Pomnożenie	tak	ustalonego	wynagrodzenia	za	1	godzinę	pracy	przez	liczbę	go-
dzin,	jakie	pracownik	przepracowałby	w	czasie	urlopu	w	ramach	normalnego	czasu	pracy,	
zgodnie	 z	 obowiązującym	 go	 rozkładem	 czasu	 pracy,	 gdyby	 w	 tym	 czasie	 nie	 korzystał	
z	urlopu	(§	9	rozporządzenia	urlopowego).

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

   przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego  
do liczby godzin pracy pracownika należy wliczać wszystkie 
przepracowane przez niego godziny.

Przykład
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (pracuje w podstawowym systemie cza-
su pracy od poniedziałku do piątku), wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 4000 zł 
brutto, w maju 2015 r. korzystał z 4 dni urlopu wypoczynkowego (32 godziny). W okresie od lutego 
do kwietnia 2015 r. przepracował 24 godziny nadliczbowe (w lutym 7 godzin, w marcu 13 godzin 
i w kwietniu 4 godziny), za co otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 950 zł. Natomiast w lutym 
2015 r. wykonywał pracę w czasie pełnionego dyżuru przez 6 godzin, za co otrzymał 150 zł.
Pracownikowi za maj 2015 r. przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie, które dodatkowo na-
leży zwiększyć o wynagrodzenie urlopowe obliczone ze zmiennych składników (w tym przypad-
ku z wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz za dyżur). W tym celu podstawę wymiaru 
wynagrodzenia urlopowego (950 zł + 150 zł) należy podzielić przez liczbę przepracowanych 
godzin w okresie, z którego została ustalona ta podstawa.

W miesiącach poprzedzających urlop pracownik przepracował ogółem 534 godziny, z czego:

■  w lutym 160 godzin normalnego czasu pracy + 7 godzin nadliczbowych + 6 godzin przepra-
cowanego dyżuru,

■  w marcu 176 godzin normalnego czasu pracy + 13 godzin nadliczbowych,

■  w kwietniu 168 godzin normalnego czasu pracy + 4 godziny nadliczbowe.
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Wynagrodzenie urlopowe pracownika obliczamy w następujący sposób:

KROK 1. Wyliczamy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy (ze zmiennych składników), dzieląc pod-
stawę wymiaru przez liczbę przepracowanych godzin:
(950 zł + 150 zł) : 534 godz. = 2,06 zł.

KROK 2. Wyliczamy wynagrodzenie urlopowe pracownika ze zmiennych składników. W tym celu 
wynagrodzenie za 1 godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin urlopu:
2,06 zł × 32 godz. = 65,92 zł.

KROK 3. Wyliczamy wynagrodzenie pracownika należne za maj 2015 r.:
4000 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 65,92 zł (wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych skład-
ników) = 4065,92 zł.

6. Zmiana w składnikach wynagrodzenia

W	praktyce	zdarza	się,	że	dochodzi	do	zmian	w	składnikach	pensji	branych	pod	uwagę	przy	
wyliczaniu	 wynagrodzenia	 urlopowego	 (przyznanie	 lub	 zlikwidowanie	 danego	 składnika)	
lub	zmian	ich	wysokości	w	okresie,	z	którego	ustala	się	podstawę	wymiaru	wynagrodzenia	
urlopowego,	wprowadzonych	przed	rozpoczęciem	przez	pracownika	urlopu	wypoczynkowe-
go	 lub	w	miesiącu	wykorzystywania	 tego	urlopu.	W	 takim	przypadku	podstawę	wymiaru	
wynagrodzenia	urlopowego	należy	ustalić	ponownie	z	uwzględnieniem	tych	zmian.

Ta	zasada	powoduje,	że	wzrost	płacy	przekłada	się	na	wyższe	wynagrodzenie	urlopowe.	
Gdy	natomiast	pensja	zmniejsza	się,	wynagrodzenie	za	urlop	będzie	niższe.

Ponowne	przeliczenie	podstawy	urlopowej	musi	nastąpić	np.	w	przypadku,	gdy	w	miesią-
cu	przebywania	pracownika	na	urlopie	wypoczynkowym	albo	w	miesiącach	bezpośrednio	
poprzedzających	urlop	dokonywana	 jest	 zmiana	 systemu	wynagradzania	pracownika.	Gdy	
zmiana	polega	na	przejściu	z	wynagrodzenia	zmiennego	na	stałe,	wówczas	do	podstawy	urlo-
powej	wlicza	się	stałą	pensję	należną	w	miesiącu	korzystania	z	płatnego	wypoczynku,	ale	bez	
uwzględniania	zmiennych	elementów	płacy,	których	zmiana	dotyczyła.

Podobnie	jest	w	sytuacji,	gdy	dochodzi	do	modyfikacji	systemu	wynagradzania	sprowa-
dzającej	się	do	zmiany	z	wynagrodzenia	miesięcznego	na	stawkę	godzinową.	W	takich	oko-
licznościach	wynagrodzenie	urlopowe	oblicza	się	przez	pomnożenie	stawki	godzinowej	pra-
cownika	przez	liczbę	godzin	wykorzystanego	przez	niego	urlopu	wypoczynkowego.

Przykład
Marcin D. pracuje w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku (po 8 go-
dzin). Załóżmy, że w czerwcu 2015 r. skorzystał z 10 dni urlopu wypoczynkowego. Od 1 maja 
2015 r. pracownik jest wynagradzany stawką godzinową, która wynosi 20 zł/godz. i dodatkowo 
otrzymuje premię w wysokości 10% wynagrodzenia za dany miesiąc. Do 30 kwietnia 2015 r. 
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otrzymywał stałą płacę w wysokości 3500 zł miesięcznie. W maju 2015 r. Marcin D. zarobił 
3200 zł (160 godz. × 20 zł/godz.). Jego wynagrodzenie urlopowe obliczamy w następujący 
sposób:

KROK 1. Obliczamy podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego
W podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić składniki wynagrodzenia 
wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu. W związku z tym w pierw-
szej kolejności trzeba przeliczyć wynagrodzenie pracownika za marzec i kwiecień 2015 r. we-
dług stawki godzinowej. Wynagrodzenie przeliczone do celów urlopowych wynosi:

■  za marzec 2015 r.:

(176 godz. × 20 zł) + (3520 zł × 10% premii) = 3520 zł + 352 zł = 3872 zł,

■  za kwiecień 2015 r.:

(168 godz. × 20 zł) + (3360 zł × 10% premii) = 3360 zł + 336 zł = 3696 zł.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego stanowi suma wynagrodzeń z 3 miesięcy 
(od marca do maja 2015 r.), która wynosi 10 768 zł (3872 zł + 3696 zł + 3200 zł).

KROK 2. Obliczamy stawkę za 1 godzinę urlopu
Sumę wynagrodzeń z 3 miesięcy należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w okre-
sie od marca do maja, tj. przez 504 godz. (176 godz. + 168 godz. + 160 godz.). Wynagrodzenie 
za 1 godzinę wyniesie:

10 768 zł : 504 godz. = 21,37 zł.

KROK 3. Obliczamy wynagrodzenie urlopowe
Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe, należy wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć 
przez liczbę godzin wykorzystanego urlopu:

10 dni × 8 godz.= 80 godz.

80 godz. × 21,37 zł = 1709,60 zł.

Wynagrodzenie urlopowe pracownika wyniesie 1709,60 zł.

7.  przeliczenia przy zmianie na system prowizyjny  
lub akordowy

W	kontekście	 ustalania	 na	nowo	podstawy	urlopowej	 za	najtrudniejsze	do	 rozstrzygnięcia	
należy	 uznać	 sytuacje,	 w	 których	 w	 miesiącu	 wystąpienia	 urlopu	 wypoczynkowego	 bądź	
w	miesiącach	bezpośrednio	poprzedzających	urlop,	mamy	do	czynienia	ze	zmianą	stałego	
systemu	wynagradzania	na	system	np.	prowizyjny	lub	akordowy.	Najwłaściwszym	rozwiąza-
niem	przy	tego	typu	modyfikacjach	jest	przyjęcie	do	podstawy	wynagrodzenia	urlopowego	
kwot	 wypłaconych	 od	 dnia	 przejścia	 na	 nowy	 system	 wynagradzania.	 Wynika	 to	 z	 tego,	
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że	płaca	zarówno	w	systemie	wynagradzania	akordowego,	jak	i	prowizyjnego	zależy	od	efek-
tów	(wyników)	pracy	pracownika	 i	z	 tego	względu	nie	ma	możliwości	przeliczenia	pensji	
według	nowych	warunków	(nie	da	się	ustalić	hipotetycznych	wyników	pracy,	na	podstawie	
których	dałoby	się	skalkulować	wynagrodzenie	akordowe	czy	prowizyjne).

Gdyby	zmiana	systemu	wynagradzania	ze	stałego	na	zmienny	(prowizyjny	lub	akordowy)	
została	dokonana	w	miesiącu	korzystania	przez	pracownika	z	płatnego	wypoczynku,	wów-
czas	należy	uznać,	że	uzyskaną	płacę	zmienną	w	miesiącu	korzystania	z	urlopu	powinno	się	
w	pierwszej	 kolejności	 podzielić	 przez	 liczbę	godzin	 faktycznej	 pracy	pracownika	w	 tym	
miesiącu.	Otrzymaną	w	ten	sposób	stawkę	godzinową	należałoby	następnie	pomnożyć	przez	
liczbę	godzin	urlopu	wypoczynkowego.

Przykład 
Dariusz J. zatrudniony w pełnym wymiarze godzin w podstawowym systemie czasu pracy, 
w okresie od 11 maja do 15 maja 2015 r. korzystał z 5 dni (40 godzin) urlopu wypoczynkowego. 
Od 1 marca 2015 r. jest on wynagradzany stawką prowizyjną, natomiast w miesiącach poprze-
dzających otrzymywał stałą pensję zasadniczą. 

Aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe w analizowanych okolicznościach, należy uwzględnić 
zmienną pensję prowizyjną zarobioną faktycznie w marcu i kwietniu 2015 r. W lutym Dariusz J. 
miał wypłacane stałe wynagrodzenie i nie ma możliwości przeliczenia jej według systemu prowi-
zyjnego. Wynagrodzenie prowizyjne za 176 godzin faktycznej pracy w marcu br. wyniosło 
3734 zł, a za 168 godzin pracy w kwietniu – 3568 zł. Biorąc pod uwagę przedstawione informa-
cje, wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy powinno wyglądać jak poniżej:

3734 zł + 3568 zł = 7302 zł,

7302 zł : 344 godz. (176 godz. pracy w marcu + 168 godz. pracy w kwietniu) = 21,23 zł,

21,23 zł × 40 godz. urlopu wypoczynkowego = 849,20 zł.

Wynagrodzenie	za	urlop	wypoczynkowy	pracownika	oblicza	się	na	bazie	składników	pła-
cy	związanych	z	tym	stosunkiem	pracy,	z	tytułu	którego	podwładny	korzysta	z	płatnego	wy-
poczynku.	 Jeżeli	więc	pracodawca	podpisuje	z	pracownikiem	kolejną	umowę	o	pracę	bez	
przerwy	 w	 zatrudnieniu	 (np.	 przy	 zmianie	 umowy	 terminowej	 na	 umowę	 bezterminową),	
wówczas	 w	 podstawie	 urlopowej	 należy	 uwzględnić	 także	 zmienne	 składniki	 wypłacone	
z	poprzednio	zakończonej	umowy.	W	przeciwnym	razie	przebywający	na	urlopie	pracownik	
mógłby	otrzymać	mniej	niż	gdyby	pracował,	a	to	powodowałoby	naruszenie	przepisów	doty-
czących	ustalania	wynagrodzenia	urlopowego.

Gdyby	elementy	pensji	należne	za	okresy	nie	dłuższe	niż	1	miesiąc	przy	okazji	podpisy-
wania	nowej	umowy	uległy	modyfikacjom	w	okresie,	z	którego	ustala	się	podstawę	urlopową	
(np.	zostałyby	podwyższone),	wspomnianą	podstawę	należałoby	skalkulować	z	uwzględnie-
niem	zmian.
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   Wynagrodzenie urlopowe wylicza się na podstawie składników pensji 
związanych z tym stosunkiem pracy, z tytułu którego pracownik korzysta 
z urlopu wypoczynkowego.

Przykład
Z Katarzyną B., wynagradzaną stawką godzinową i otrzymującą co miesiąc zmienne premie re-
gulaminowe, po zakończeniu z końcem marca 2015 r. umowy o pracę na czas określony, podpi-
sano od 1 kwietnia 2015 r. umowę bezterminową. W kwietniu br. Katarzyna B. korzystała z 10 dni 
urlopu wypoczynkowego. W tej sytuacji do podstawy urlopowej trzeba przyjąć wynagrodzenie 
wypłacone w okresie od stycznia do marca 2015 r. Pominięcie składników wypłaconych w ra-
mach zakończonej umowy o pracę sprawiłoby, że Katarzyna B. za urlop otrzymałaby mniej, 
niż gdyby pracowała.

8. Niepełny przepracowany okres

Jeżeli	przez	cały	okres	przyjęty	do	ustalenia	podstawy	wymiaru	wynagrodzenia	urlopowego,	
tj.	3	miesiące	lub	maksymalnie	12	miesięcy	poprzedzających	miesiąc	wykorzystywania	urlo-
pu	wypoczynkowego	lub	przez	okres	krótszy,	lecz	obejmujący	pełne	miesiące	kalendarzowe,	
pracownikowi	 nie	 przysługiwało	 wynagrodzenie	 o	 charakterze	 zmiennym,	 przy	 ustalaniu	
podstawy	 wymiaru	 wynagrodzenia	 urlopowego	 należy	 uwzględniać	 najbliższe	 miesiące,	
za	które	pracownikowi	takie	wynagrodzenie	przysługiwało	(§	11	ust.	1	rozporządzenia	urlo-
powego).	 Cofanie	 się	 do	 wcześniejszych	 miesięcy	 powinno	 następować	 wyłącznie	 wtedy,	
gdy	brak	wypłaty	danego	składnika	wynagrodzenia	był	wynikiem	nieprzepracowania	danego	
okresu,	a	nie	utraty	prawa	do	składnika	z	powodu	np.	zaniedbywania	obowiązków	pracowni-
czych	albo	niskiej	wydajności	w	pracy.

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

Przykład
Danuta D. od 11 maja 2015 r. pracuje w zakładzie krawieckim na pełny etat w podstawowym 
systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku. Jest wynagradzana według systemu akordo-
wego i zarabia 10 zł za uszycie jednej pary rękawiczek. Pracownica musiała skorzystać 22 maja 
z 1 dnia urlopu na żądanie. Do tego czasu Danuta D. zarobiła 1610 zł. Aby obliczyć przysługują-
ce jej wynagrodzenie urlopowe, należy:
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KROK 1. Ustalić stawkę godzinową z dotychczas uzyskanego wynagrodzenia:

1610 zł : 72 godz. pracy (liczba godzin wypracowanych w okresie od 11 do 21 maja) = 22,36 zł;

KROK 2. Wyliczoną stawkę pomnożyć przez liczbę godzin urlopu:

22,36 zł × 8 godz. urlopu = 178,88 zł.

Wynagrodzenie za urlop w dniu 22 maja wynosi 178,88 zł.

9. 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	urlopo-
wego).	Podstawę	wymiaru	należy	ustalać	z	miesięcy	poprzedzających	miesiąc	rozpoczęcia	
urlopu,	 a	 nie	 z	 miesięcy	 poprzedzających	 miesiąc	 wykorzystywania	 urlopu.	 Oznacza	 to,	
że	podstawa	wymiaru	powinna	być	ustalana	z	okresu	3	miesięcy	poprzedzających	miesiąc	
rozpoczęcia	urlopu	również	dla	 tej	części	urlopu,	która	rozpoczęta	w	danym	miesiącu	jest	
kontynuowana	w	miesiącu	następnym.

Przykład
Pracownik warsztatu samochodowego, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, korzy-
stał z urlopu wypoczynkowego od 26 maja do 5 czerwca 2015 r. Oprócz stałej pensji zasadni-
czej w wysokości 4000 zł brutto pracownik otrzymuje co miesiąc zmienne regulaminowe 
prowizje, które w lutym, marcu i kwietniu wyniosły odpowiednio: 300 zł, 200 zł oraz 250 zł. 
Zarówno za maj, jak i za czerwiec 2015 r. pracownikowi przysługuje stała pensja w wysokości 
4000 zł oraz wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników, wyliczone w następujący 
sposób:

KROK 1. Ustalamy podstawę wynagrodzenia urlopowego:

300 zł + 200 zł + 250 zł = 750 zł.

KROK 2. Ustalamy stawkę za godzinę:

750 zł : 504 godz. (czas przepracowany w okresie od lutego do kwietnia) = 1,49 zł.

KROK 3. Ustalamy kwotę należną za urlop w maju (4 dni):

1,49 zł × 32 godz. urlopu = 47,68 zł.

KROK 4. Ustalamy kwotę należną za urlop w czerwcu (5 dni):

1,49 zł × 40 godz. urlopu = 59,60 zł.
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10. Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli

Urlopy	 nauczycieli	 regulują	 przepisy	 ustawy	 z	 26	 stycznia	 1982	 r.	 –	 Karta	 Nauczyciela	
(j.t.	Dz.U.	z	2014	r.	poz.	191;	ost.	zm.	Dz.U.	z	2015	r.	poz.	357;	dalej:	KN).	Za	czas	urlopu	
wypoczynkowego	nauczycielowi	przysługuje	wynagrodzenie,	jakie	otrzymałby,	gdyby	w	tym	
czasie	pracował	(art.	67	KN).

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

10.1. Podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop nauczyciela
Podstawę	wymiaru	wynagrodzenia	za	urlop	nauczyciela	wyznacza	się	według	tych	samych	
zasad	obejmujących	wszystkich	nauczycieli	podlegających	przepisom	Karty	Nauczyciela.	

Składniki wynagrodzenia, jakie należy uwzględniać w podstawie wymiaru 
urlopu oraz składniki w niej nieuwzględniane

Podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego dla nauczycieli

Uwzględniane  
w podstawie składniki wynagrodzenia 

Nieuwzględniane  
w podstawie składniki wynagrodzenia

■■ wynagrodzenie zasadnicze;
■■ dodatki:
■■ za wysługę lat,
■■ motywacyjny,
■■ funkcyjny,
■■ za warunki pracy;
■■ wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw;
■■ dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze 

nocnej;
■■ odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu 
wolnym od pracy;

■■ wynagrodzenie za pracę w święto;
■■ dodatek za uciążliwość pracy;
■■ jednorazowy dodatek uzupełniający (§ 1 ust. 1 

rozporządzenia MEN).

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

■■ za czas urlopu wypoczynkowego oraz innej uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy,

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

   Do podstawy urlopowej nie powinno się przyjmować świadczeń 
o charakterze socjalnym, np. dodatków mieszkaniowych i wiejskich.
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Warto	w	tym	miejscu	wspomnieć	o	pewnej	odmienności	występującej	przy	dodatku	funk-
cyjnym.	Jeśli	okres	wykonywania	zadań	lub	zajęć	uprawniających	do	tego	dodatku	jest	krót-
szy	niż	okres	roku	szkolnego,	wysokość	dodatku	należy	obliczyć,	mnożąc	otrzymaną	stawkę	
z	tego	tytułu	przez	liczbę	miesięcy,	w	których	nauczyciel	wykonywał	określone	zadania	lub	
zajęcia.	Uzyskaną	kwotę	należy	podzielić	przez	liczbę	miesięcy	roku	szkolnego	poprzedza-
jących	miesiąc	rozpoczęcia	urlopu.	Dopiero	tak	ustaloną	stawkę	dodatku	można	uwzględnić	
w	wynagrodzeniu	urlopowym.	

Z	uwagi	na	fakt	rozpoczynania	urlopu	przez	nauczycieli	w	placówkach	feryjnych	w	czerw-
cu,	uśredniony	dodatek	funkcyjny	obliczamy	przez:

■■ pomnożenie	go	przez	liczbę	miesięcy,	za	które	dodatek	był	przyznany,	oraz
■■ podzielenie	przez	9	miesięcy	(od	września	do	maja).

Przykład
Dagmarze P., zatrudnionej na stanowisku nauczycielki języka polskiego w szkole średniej, przez 
9 miesięcy przysługiwał dodatek funkcyjny. Od września 2014 r. do końca lutego 2015 r. (6 mie-
sięcy) przysługiwał on w wysokości 150 zł, a od marca do końca maja 2015 r. w kwocie 200 zł 
(3 miesiące). W celu obliczenia przeciętnej wysokości dodatku, podlegającego uwzględnieniu 
w podstawie urlopowej, należy:

■  pomnożyć stawkę otrzymywanego dodatku przez liczbę miesięcy, za które przysługiwał:  
(6 × 150 zł) + (3 × 200) zł = 1500 zł;

■  podzielić otrzymany wynik przez liczbę miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu: 
1500 zł : 9 miesięcy (praca od września do maja) = 166,67 zł.

Jeśli	dodatek	funkcyjny	został	przyznany	i	przysługiwał	przez	cały	rok	szkolny,	w	wyna-
grodzeniu	urlopowym	powinniśmy	uwzględnić	go	w	kwocie	należnej	w	miesiącu	korzystania	
przez	nauczyciela	z	urlopu.

W	 rozporządzeniu	MEN	odniesiono	 się	 również	do	kwestii	 obliczania	wynagrodzenia	
ze	zmiennych	składników.	Chodzi	tu	o	wynagrodzenie	za	godziny	ponadwymiarowe	i	godzi-
ny	doraźnych	zastępstw,	które	ustala	się,	mnożąc	przeciętną	miesięczną	liczbę	godzin	z	okre-
su	miesięcy	danego	 roku	szkolnego	poprzedzających	miesiąc	 rozpoczęcia	urlopu	 (a	 jeżeli	
okres	zatrudnienia	jest	krótszy	od	roku	szkolnego	–	z	tego	okresu)	przez	godzinową	stawkę	
wynagrodzenia	przysługującą	w	miesiącu	wykorzystywania	urlopu.	Jeżeli	wysokość	wyna-
grodzenia	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,	wynagrodzenie	to	należy	przeliczyć.

Wynagrodzenie	nauczycieli	za:
■■ pracę	w	porze	nocnej,
■■ zajęcia	dydaktyczne,	wychowawcze	i	opiekuńcze	wykonywane	w	dniu	wolnym	od	pracy,
■■ pracę	świadczoną	w	święto
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obliczamy,	sumując	otrzymane	przez	nauczyciela	wynagrodzenie	w	poszczególnych	miesią-
cach	 roku	 szkolnego,	 a	 następnie	 dzieląc	 tak	 uzyskaną	 kwotę	 przez	 liczbę	 miesięcy	 roku	
szkolnego	poprzedzających	miesiąc	rozpoczęcia	urlopu	(§	3	rozporządzenia	MEN).

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

10.2. Wynagrodzenie za 1 dzień urlopu

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

Sposób obliczania wynagrodzenia urlopowego nauczyciela  
w placówce feryjnej lub nieferyjnej

Obliczenie wynagrodzenia urlopowego  
dla nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej

Obliczenie wynagrodzenia urlopowego  
dla nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej

KROK 1. Należy ustalić wynagrodzenie przysługujące 
nauczycielowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
KROK 2. Należy podzielić miesięczne wynagrodzenie 
przez 30.

KROK 1. Należy ustalić wynagrodzenie przysługujące 
nauczycielowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.
KROK 2. Należy podzielić miesięczne wynagrodzenie 
przez 21.

Przykład
Hubert H. jest nauczycielem dyplomowanym w gimnazjum (placówce feryjnej), zatrudnionym 
w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Od 2 do 8 czerwca 2015 r. przebywał na urlopie wypoczyn-
kowym. Hubert H. otrzymuje miesięcznie 3109 zł pensji zasadniczej oraz 20% dodatku stażowe-
go (621,80 zł) i 150 zł dodatku motywacyjnego.
W arkuszu organizacyjnym pracownikowi przydzielono następujące godziny ponadwymiarowe 
dla poszczególnych miesięcy:

■ wrzesień 2014 r. – 9 godzin,

■ październik 2014 r. – 10 godzin,

■ listopad 2014 r. – 12 godzin,

■ grudzień 2014 r. – 8 godzin,

■ styczeń 2015 r. – 16 godzin,

■ luty 2015 r. – 10 godzin,

■ marzec 2015 r. – 14 godzin,

■ kwiecień 2015 r. – 7 godzin,

■ maj 2015 r. – 4 godziny.
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Aby obliczyć stawkę za 1 dzień urlopu ze składników zmiennych, trzeba skalkulować średnie 
miesięczne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W tym celu należy:

KROK 1. Ustalić przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych z miesięcy poprzedza-
jących miesiąc wykorzystywania urlopu wypoczynkowego:
(9 godz. + 10 godz. + 12 godz. + 8 godz. + 16 godz. + 10 godz. + 14 godz. + 7 godz. + 4 godz.) : 
9 miesięcy = 10 godzin;

KROK 2. Określić godzinową stawkę wynagrodzenia.
W tym celu należy ustalić liczbę godzin do przepracowania w czerwcu 2015 r. Liczbę godzin 
do przepracowania należy wyliczyć przez pomnożenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin pracy nauczyciela przez 4,16 oraz zaokrąglenie wyniku tego działania do pełnych godzin 
w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się jako 
pełną godzinę (§ 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. 
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez organy administracji rządowej; Dz.U. Nr 60, poz. 494):
18 godz. × 4,16 = 74,88 godz.; po zaokrągleniu 75 godzin,
(3109 zł + 621,80 zł + 150 zł) : 75 godz. = 51,74 zł,

KROK 3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe uwzględniane w pod-
stawie wymiaru urlopu:
10 godz. × 51,74 zł = 517,40 zł;

KROK 4. Obliczyć stawkę za 1 dzień urlopu:
517,40 zł : 30 dni = 17,25 zł.

Za 7 dni wynagrodzenie urlopowe wynosi 120,75 zł, zgodnie z wyliczeniem:
17,25 zł × 7 dni (nauczyciele placówek feryjnych otrzymują urlop w tygodniach, tj. od poniedział-
ku do niedzieli) = 120,75 zł.

X.  eKWiWALeNt ZA NieWYKOrZYStANY  
UrLOp WYpOcZYNKOWY

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

1. Kiedy przysługuje ekwiwalent

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

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

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, 
gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika 
w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym praco-
dawcą bezpośrednio 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.

Pracodawca	nie	może	wypłacić	ekwiwalentu	w	zamian	za	urlop,	który	może	być	wyko-
rzystany	w	naturze.

W	wyroku	z	7	maja	2008	r.	(syg.	akt	II	PK	313/07,	OSNP	2009/17-18/229,	patrz:	www.eks-
pert3.inforlex.pl)	 Sąd	 Najwyższy	 stwierdził,	 że	 gdy	 zachodzą	 okoliczności	 uniemożliwiające	
lub	 usprawiedliwiające	 odmowę	 wykorzystania	 zaległego	 urlopu	 w	 terminie	 określonym	
w	art.	168	k.p.	(czyli	do	końca	września	następnego	roku	kalendarzowego	po	tym,	za	który	wy-
poczynek	się	należał),	pracownikowi	przysługuje	ekwiwalent	pieniężny	za	ten	urlop.	Żądanie	
jego	wypłaty	nie	powinno	być	postrzegane	jako	nadużycie	ze	strony	zatrudnionego.	

Z	uwagi	na	fakt,	iż	przywołany	wyrok	zapadł	w	jednostkowej	sprawie,	a	wyrażony	w	nim	
pogląd	 jest	 dość	 kontrowersyjny,	 w	 praktyce	 zdecydowanie	 bezpieczniej	 będzie	 wypłacać	
ekwiwalent	wyłącznie	w	sytuacjach	wprost	przewidzianych	w	przepisach.

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

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

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

2. Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Reguły	obliczania	ekwiwalentu	należnego	za	niewykorzystane	dni	urlopu	określają	przepisy	
rozporządzenia	urlopowego.	Ekwiwalent	obliczamy	według	tych	samych	zasad,	jakie	stosuje	
się	do	obliczania	wynagrodzenia	urlopowego,	jednak	z	pewnymi	modyfikacjami.
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Przede	wszystkim	nie	ma	tu	zastosowania	reguła,	zgodnie	z	którą	za	niewykorzystany	urlop	
przysługuje	wynagrodzenie,	jakie	pracownik	otrzymałby,	gdyby	w	tym	czasie	pracował.

Ponadto	przy	obliczaniu	ekwiwalentu	za	urlop	należy	uzupełnić	podstawę	wymiaru,	w	przy-
padku	gdy	pracownik	nie	przepracował	pełnego	okresu	3	miesięcy	poprzedzających	nabycie	
prawa	do	ekwiwalentu.	Licząc	podstawę	wymiaru	ekwiwalentu,	należy	również	uwzględniać	
składniki	wynagrodzenia	przysługujące	pracownikowi	za	okresy	dłuższe	niż	1	miesiąc.

różnice w zakresie wyliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu 
urlopowego

Wynagrodzenie urlopowe Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pomijamy składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc Uwzględniamy składniki za okresy dłuższe niż 
1 miesiąc

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

Do jego ustalania nie stosujemy współczynnika 
urlopowego

Przy obliczaniu stosujemy tzw. współczynnik urlopowy

Wypłata powinna nastąpić łącznie z wynagrodzeniem 
za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu 
wypoczynkowego

Wypłata powinna nastąpić w ostatnim dniu zatrud-
nienia

W	celu	prawidłowego	obliczenia	wysokości	ekwiwalentu	należy:

KROK 1.	Ustalić	średnią	miesięczną	podstawę	jego	wymiaru,	zgodnie	z	zasadami	opisa-
nymi	w	tabeli;

Ustalanie średniej miesięcznej podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego

Rodzaj składnika Sposób uwzględniania w podstawie ekwiwalentu urlopowego

Stałe składniki wynagrodzenia określone 
w stawce miesięcznej

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

Składniki zmienne za okresy nie dłuższe 
niż 1 miesiąc (np. wynagrodzenie 
według stawki godzinowej, miesięczne 
premie regulaminowe, wynagrodzenie 
akordowe i prowizyjne)

Składniki te uwzględnia się w średniej wysokości wypłaconej pra-
cownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia 
prawa do ekwiwalentu (bez względu na okres, za jaki te składniki 
przysługują). Jeżeli pracownik nie przepracował takiego okresu, 
dokonujemy tzw. dopełnienia podstawy, polegającego na podziele-
niu faktycznie uzyskanego przez niego wynagrodzenia przez liczbę 
dni pracy, za które ono przysługiwało, i pomnożeniu otrzymanego 
wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach 
normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy. Jeśli przez cały okres przyjęty do ustalenia podstawy 
wymiaru ekwiwalentu za urlop poprzedzający miesiąc uzyskania 
prawa do ekwiwalentu lub przez okres krótszy, lecz obejmujący peł-
ne miesiące kalendarzowe, pracownikowi nie przysługiwało wyna-
grodzenie zmienne – przy ustalaniu tej podstawy należy uwzględnić 
najbliższe miesiące, za które to wynagrodzenie przysługiwało
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Rodzaj składnika Sposób uwzględniania w podstawie ekwiwalentu urlopowego

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

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

KROK 2.	Ustalić	stawkę	dzienną,	dzieląc	podstawę	wymiaru	przez	tzw.	współczynnik	
urlopowy,	 który	 należy	 ustalać	 proporcjonalnie	 do	 wymiaru	 czasu	 pracy	 pracownika	
(w	2015	r.	dla	pracownika	pełnoetatowego	wynosi	on	21);

KROK 3.	Podzielić	otrzymaną	stawkę	przez	liczbę	godzin	odpowiadającą	dobowej	nor-
mie	czasu	pracy	obowiązującej	danego	pracownika	(np.	7	godzin	w	przypadku	osoby	niepeł-
nosprawnej	zaliczonej	do	umiarkowanego	lub	znacznego	stopnia	niepełnosprawności,	której	
lekarz	przeprowadzający	badania	profilaktyczne	pracowników	lub	w	razie	jego	braku	lekarz	
sprawujący	opiekę	nad	osobą	niepełnosprawną	wyda	zaświadczenie	o	celowości	stosowania	
skróconej	normy	czasu	pracy);

KROK 4.	Pomnożyć	otrzymaną	stawkę	godzinową	przez	liczbę	godzin	niewykorzystane-
go	urlopu.

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

Obliczając	ekwiwalent	za	urlop,	przeciętne	wynagrodzenie	za	1	dzień	należy	podzielić	
przez	liczbę	godzin	odpowiadającą	dobowej	normie	czasu	pracy	pracownika.

Przykład
Pracodawca 31 maja 2015 r. rozwiązał stosunek pracy z Piotrem N. Pracownikowi pozostało 
15 dni (120 godz.) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Piotr N. był zatrudniony w peł-
nym wymiarze czasu pracy (w podstawowym systemie czasu pracy – praca od poniedziałku do 
piątku) i otrzymywał stałą płacę zasadniczą w wysokości 5000 zł brutto oraz przewidziane w re-
gulaminie wynagradzania premie kwartalne. W okresie 12 miesięcy poprzedzających maj 
2015 r., czyli od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r., premie wypłacono w następujących kwotach:
■ za II kwartał 2014 r.: 1900 zł (wypłata w czerwcu 2014 r.),
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■ za III kwartał 2014 r.: 1750 zł (wypłata we wrześniu 2014 r.),
■ za IV kwartał 2014 r.: 2100 zł (wypłata w grudniu 2014 r.),
■ za I kwartał 2015 r.: 1850 zł (wypłata w marcu 2015 r.).

Uwzględniając fakt, że Piotr N. w II, III i IV kwartale 2014 r. oraz I kwartale 2015 r. faktycznie prze-
pracował 240 dni, przysługujący mu ekwiwalent urlopowy należy obliczyć w następujący spo-
sób:

Wyliczenie poszczególnych składników Sposób wyliczenia

KROK 1. Dopełnić premie kwartalne (1900 zł + 1750 zł + 2100 zł + 1850 zł) : 240 dni pracy w II, 
III i IV kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2015 r. = 31,67 zł,
31,67 zł × 250 dni nominalnie do przepracowania w II, III 
i IV kwartale 2014 r. oraz w I kwartale 2015 r. = 7917,50 zł;

KROK 2. Obliczyć średnią podstawę 
ekwiwalentu

5000 zł (płaca zasadnicza) + (7917,5 zł : 12) = 5659,79 zł;

KROK 3. Wyliczyć stawkę godzinową 
ekwiwalentu

5659,79 zł : 21 (współczynnik ekwiwalentowy dla pełnego 
etatu) = 269,51 zł,
269,51 zł : 8 godz. = 33,69 zł,

KROK 4. Wyliczyć kwotę należnego 
ekwiwalentu

33,69 zł × 120 godz. niewykorzystanego urlopu = 4042,80 
zł.

3. podstawa wymiaru ekwiwalentu a płaca minimalna
Regulacje	kodeksowe	w	stosunku	do	wynagrodzenia	urlopowego	zawierają	gwarancję,	w	myśl	
której	wynagrodzenie	to	powinno	odpowiadać	wynagrodzeniu	za	pracę	faktycznie	wykona-
ną.	Gwarancja	ta	nie	obejmuje	jednak	ekwiwalentu	za	niewykorzystany	urlop.	Biorąc	do-
datkowo	pod	uwagę	fakt,	że	z	podstawy	rzeczonego	ekwiwalentu	wyłączone	zostały	kwoty	
wyrównania	do	wysokości	minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę,	należy	uznać	za	dopusz-
czalne	sytuacje,	w	których	podstawa	ekwiwalentu	będzie	niższa	od	gwarantowanego	mini-
mum	płacowego.

Resort	pracy	w	stanowisku		z	19	listopada	2009	r.	w	sprawie	wyłączenia	kwoty	wyrówna-
nia	do	minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę	z	podstawy	urlopowej	i	ekwiwalentu	za	urlop,	
stwierdził,	że	(…) Kwoty wyrównania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
nie są wynagrodzeniem za świadczoną pracę, ale mają typowo gwarancyjny charakter, i to 
było powodem wyłączenia ich przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (…).

   podstawa wymiaru ekwiwalentu za urlop może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia.
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3.1. Opodatkowanie i oskładkowanie ekwiwalentu

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

4. Współczynnik ekwiwalentowy

Współczynnik	ekwiwalentowy	wyraża	średniomiesięczną	liczbę	dni	roboczych	w	danym	roku	
kalendarzowym.	Wartość	ta	służy	do	obliczenia	ekwiwalentu	pieniężnego	za	1	dzień	niewykorzy-
stanego	urlopu	wypoczynkowego.	Od	1	stycznia	2011	r.	do	7	października	2012	r.	współczynnik	
ten,	w	zależności	od	rozkładu	czasu	pracy,	mógł	przyjmować	różną	wysokość,	nawet	dla	pracow-
ników	tego	samego	pracodawcy.	Było	to	konsekwencją	nowelizacji	przepisów	Kodeksu	pracy,	
która	zniosła	obowiązek	wyznaczania	pracownikom	dnia	wolnego	za	święto	przypadające	w	dzień	
wolny	od	pracy	z	tytułu	przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	pracy.	Wskutek	tych	zmian	pracownicy	
mogli	mieć	różne	wymiary	czasu	pracy,	co	przekładało	się	na	różną	wysokość	współczynnika.

Wskutek	wyroku	Trybunału	Konstytucyjnego	z	2	października	2012	r.	(sygn.	akt	K	27/11,	
Dz.U.	 z	 2012	 r.	 poz.	 1110),	 który	 wszedł	 w	 życie	 8	 października	 2012	 r.,	 nastąpił	 powrót	
do	 zasad	ustalania	wymiaru	 czasu	pracy	obowiązujących	w	2010	 r.	Obecnie	 zatem	każde	
święto,	które	przypada	w	innym	dniu	niż	niedziela,	obniża	wymiar	czasu	pracy	o	8	godzin.	
Dzięki	temu	współczynnik	ekwiwalentowy	jest	ponownie	jednakowy	dla	wszystkich	pracow-
ników	zatrudnionych	w	tym	samym	wymiarze	etatu,	niezależnie	od	tego,	jaki	dzień	wolny	
wynikający	z	przeciętnie	5-dniowego	tygodnia	pracy	wyznaczy	pracodawca.

Obliczanie wskaźnika ekwiwalentowego

W przypadku pracowników zatrudnionych na pełny etat obliczenie współczynnika w 2015 r. powinno wyglądać 
następująco:

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

■■ otrzymany wynik podzielić przez 12.

[365 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela + 52 dni wolne wynikające 
z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy)] : 12 = 21.

Współczynnik	do	obliczenia	ekwiwalentu	za	urlop	dla	pracownika	pracującego	w	niepeł-
nym	wymiarze	 czasu	pracy	należy	ustalać	proporcjonalnie	 do	wymiaru	 jego	 czasu	pracy.	
Zatem	współczynnik	ekwiwalentowy	dla	pracownika	niepełnoetatowego	wynosi	np.:

■■ 15,75	przy	zatrudnieniu	na	3/4	etatu	(3/4	×	21)	i	
■■ 10,50	przy	zatrudnieniu	na	1/2	etatu	(1/2	×	21).

Współczynnik	ekwiwalentowy	należy	przyjmować	do	obliczania	ekwiwalentu	za	urlop	
z	tego	roku,	w	którym	pracownik	nabył	prawo	do	ekwiwalentu,	bez	względu	na	to,	czy	ekwi-
walent	dotyczy	urlopu	bieżącego	czy	zaległego.
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Przykład
Robert M. w styczniu 2015 r. nabył prawo do ekwiwalentu m.in. za urlop wypoczynko-
wy z 2014 r. W tej sytuacji zastosowany powinien być współczynnik przewidziany na 2015 r. 
Gdyby Robert M. uprawnienie do omawianego świadczenia pieniężnego nabył jeszcze  
w 2014 r., ale jego wypłata z powodu np. problemów finansowych pracodawcy nastąpiłaby 
dopiero w styczniu 2015 r., wówczas zastosowanie powinien znaleźć wskaźnik obowiązu-
jący w 2014 r.

5. ekwiwalent dla pracowników tymczasowych

Jeżeli	pracownik	tymczasowy	nie	wykorzysta	przysługującego	mu	urlopu	wypoczynkowego	
w	całości	lub	w	części	w	czasie	wykonywania	pracy	tymczasowej,	to	agencja	pracy	tymcza-
sowej	ma	obowiązek	wypłacić	mu	z	tego	tytułu	ekwiwalent	pieniężny.	

Ekwiwalent	za	1	dzień	urlopu	należy	ustalać:	dzieląc	wynagrodzenie	uzyskane	przez	pra-
cownika	tymczasowego	w	okresie	wykonywania	przez	niego	pracy	tymczasowej	przez	liczbę	
dni	pracy,	za	które	to	wynagrodzenie	przysługiwało	(art.	17	ust.	3–4	ustawy	z	9	lipca	2003	r.	
o	zatrudnianiu	pracowników	tymczasowych	(Dz.U.	Nr	166,	poz.	1608;	ost.	zm.	Dz.U.	z	2009	r.	
Nr	221,	poz.	1737).

6.  termin wypłaty wynagrodzenia i ekwiwalentu 
urlopowego

Wynagrodzenie	urlopowe	trzeba	wypłacać	wraz	z	wypłatą	wynagrodzenia	za	miesiąc,	w	któ-
rym	korzysta	z	urlopu	wypoczynkowego.	Reguła	ta	obowiązuje	również	przy	wypoczynku	
przypadającego	na	przełom	dwóch	miesięcy.	W	takiej	sytuacji	wynagrodzenie	za	urlop	wy-
płaca	się	osobno	za	poszczególne	miesiące	wraz	z	pensją	za	dany	miesiąc.	

Przykład
Mariusz B. korzysta z urlopu wypoczynkowego od 25 maja do 5 czerwca. Wynagrodzenie 
za majowy wypoczynek powinien otrzymać wraz z pensją za maj, zaś wynagrodzenie urlopowe 
za czerwcowy urlop powinno do niego trafić razem z poborami za czerwiec.

Z	kolei	prawo	do	ekwiwalentu	pieniężnego	pracownik	nabywa	w	dniu	rozwiązania	lub	
wygaśnięcia	stosunku	pracy	i	w	tym	też	dniu	omawiane	świadczenie	powinno	trafić	do	za-
trudnionej	 osoby.	 Jeżeli	 przykładowo	 wynagrodzenie	 wypłacane	 jest	 10.	 dnia	 następnego	
miesiąca	kalendarzowego	za	miesiąc,	za	który	wynagrodzenie	przysługuje,	a	okres	zatrudnie-
nia	ustaje	z	końcem	poprzedniego	miesiąca,	ekwiwalent	należy	wypłacić	w	ostatnim	dniu	
trwania	stosunku	pracy.
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Sąd	Najwyższy	w	wyroku	z	29	marca	2001	r.	(sygn.	akt	I	PKN	336/00,	patrz:	www.eks-
pert3.inforlex.pl),	stwierdził,	że:

Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego 
w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. 
W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za 
niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

Wypłacenie	ekwiwalentu	w	terminie	wypłaty	pensji,	późniejszym	niż	dzień	ustania	za-
trudnienia,	może	zostać	uznane	za	wykroczenie	przeciwko	prawom	pracownika,	zagrożonym	
grzywną	w	wysokości	od	1000	zł	do	30	000	zł.	Ponadto	zasadne	będzie	w	takim	przypadku	
roszczenie	pracownika	o	odsetki	za	opóźnienie.

Przypomnijmy,	 że	 roszczenie	 pracownika	 o	 wypłatę	 zarówno	 wynagrodzenia,	 jak	 też	
ekwiwalentu	urlopowego	przedawnia	się	z	upływem	3	lat	od	dnia,	w	którym	to	roszczenie	
stało	się	wymagalne.

Xi. śWiADcZeNie UrLOpOWe

1. podstawowe informacje

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

   O wypłacie świadczenia urlopowego decyduje wyłącznie 
spełnienie warunku korzystania w danym roku z 14-dniowego urlopu 
wypoczynkowego, dlatego przyjęcie innych kryteriów przyznawania 
świadczenia urlopowego jest sprzeczne z ustawą o zfśs.

Wysokość	świadczenia	urlopowego	nie	może	przekroczyć	wysokości	odpisu	podstawo-
wego	na	zfśs	obowiązującego	w	danym	roku	i	przypadającego	na	1	pracownika.	Odpis	ten	
wynosi	37,5%	(lub	50%	na	zatrudnionych	w	szczególnych	warunkach)	przeciętnego	wyna-
grodzenia	miesięcznego	w	gospodarce	narodowej	w	roku	poprzednim	lub	w	drugim	półroczu	
roku	poprzedniego,	jeżeli	przeciętne	wynagrodzenie	z	tego	okresu	stanowiło	kwotę	wyższą,	
pomniejszonego	o	potrącone	od	ubezpieczonych	składki	na	ubezpieczenia	emerytalne,	rento-
we	oraz	chorobowe.	W	2015	r.	przez	średniomiesięczne	wynagrodzenie	w	gospodarce	należy	
rozumieć	przeciętne	wynagrodzenie	miesięczne	w	gospodarce	narodowej	w	drugim	półroczu	
2010	r.	ogłoszone	przez	Prezesa	GUS	(art.	5d	ustawy	z	4	marca	1994	r.	o	zakładowym	fundu-
szu	świadczeń	socjalnych	(j.t.	Dz.U.	z	2015	r.	poz.	111;	dalej:	ustawa	o	zfśs).	Zatem	do	obli-
czeń	wysokości	odpisu	na	2015	r.	należy	przyjąć	kwotę	2917,14	zł.
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Maksymalna wysokość świadczeń urlopowych w 2015 r.  
dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba, na którą jest dokonywany odpis Wysokość świadczenia urlopowego

Na jednego zatrudnionego (37,5%) 2917,14 zł × 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 × 50% = 1458,57 zł

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

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

Wysokość	świadczenia	dla	niepełnoetatowców	należy	ustalać	proporcjonalnie	do	ich	wy-
miaru	czasu	pracy.

W	kontekście	świadczenia	urlopowego	należy	pamiętać	o	tym,	że:
■■ wypłata	świadczenia	powinna	nastąpić	nie	później	niż	w	ostatnim	dniu	poprzedzającym	

rozpoczęcie	urlopu	wypoczynkowego	trwającego	co	najmniej	14	kolejnych	dni,
■■ świadczenie	ma	charakter	roszczeniowy,	a	roszczenie	o	jego	wypłatę	ulega	przedawnie-

niu	z	upływem	3	lat	od	dnia,	w	którym	świadczenie	stało	się	wymagalne,
■■ w	przypadku	gdy	w	dniu	poprzedzającym	rozpoczęcie	urlopu	przez	pracownika	nie	jest	

znana	 nowa	 wysokość	 odpisu	 podstawowego	 na	 fundusz	 socjalny	 (np.	 gdy	 14-dniowy	
urlop	jest	wykorzystywany	w	pierwszych	dniach	stycznia),	pracodawca	powinien	wypła-
cić	świadczenie	urlopowe	w	wysokości,	jaka	obowiązywała	w	poprzednim	roku,	a	następ-
nie	dokonać	ewentualnego	wyrównania.

   Wysokość świadczenia urlopowego należy ustalać proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy pracownika.

Postępowanie	pracodawcy	przy	rezygnacji	z	wypłacania	świadczenia	urlopowego	przed-
stawia	tabela:

Pracodawca Procedura rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego

Pracodawca zatrudniający 
co najmniej 20 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty

1.  Uzgodnienie z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka nie działa 
u pracodawcy – z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowa-
nia jej interesów. Brak zgody związków zawodowych lub przedstawiciela 
pracowników oznacza, że pracodawca nie może zrezygnować z  wypłacania 
świadczenia urlopowego.

2.  W przypadku zgody organizacji związkowej (przedstawiciela pracow-
ników) – wprowadzenie odpowiedniego zapisu w układzie zbiorowym 
pracy (w drodze tzw. protokołów dodatkowych wymagających rejestracji 
przez właściwego Okręgowego Inspektora Pracy w przypadku układów 
zakładowych lub ministra właściwego do spraw pracy w przypadku układu 
ponadzakładowego; 

Pracodawca zatrudniający 
co najmniej 20 pracowników, 
ale mniej niż 20 w przelicze-
niu na pełne etaty
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Pracodawca Procedura rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego

protokoły dodatkowe do układu wchodzą w życie z dniem oznaczonym w ich 
treści, jednak nie wcześniej niż z dniem jego zarejestrowania)  lub w regula-
minie wynagradzania (zmiany w regulaminie wchodzą w życie po upływie 
2 tygodni od dnia podania ich do wiadomości pracowników). 

Zakłady zatrudniające mniej 
niż 20 pracowników, nie-
objęte układem zbiorowym 
i niezobowiązane do wydania 
regulaminu wynagradzania

O rezygnacji z wypłacania świadczeń urlopowych pracodawca musi 
poinformować pracowników do końca stycznia danego roku, w sposób przyjęty 
w firmie (np. za pomocą wiadomości e-mail, za pośrednictwem firmowego 
intranetu lub przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń).
Decyzja w tym zakresie nie podlega konsultacji z personelem, ale pracownicy 
muszą zostać o niej poinformowani do 31 stycznia danego roku (i ewentualnie 
powtarzana co roku do końca stycznia, jeżeli w kolejnych latach świadczenie 
urlopowe również nie będzie wypłacane.
Niedotrzymanie terminu na powiadomienie (do 31 stycznia), powoduje 
konieczność wypłacania świadczenia urlopowego.

Wzór informacji o rezygnacji z  wypłaty świadczenia urlopowego 

    Łódź, dnia 8 stycznia 2015 r.

     Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Marex”
     Marek Śliwa  
     ul. Tetmajera 8 
     93-154 Łódź

Informacja o rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu  
świadczeń socjalnych i wypłacania świadczenia urlopowego

Działając na podstawie art. 3 ust. 3a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad-
czeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 111), informuję, że w 2015 r. w przedsiębiorstwie handlo-
wo-usługowym „Marex”, z siedzibą przy ul. Tetmajera 8 w Łodzi, nie wypłaca się świadczenia 
urlopowego i nie tworzy się zfśs. 

 W imieniu pracodawcy
 Michał Bracki
 Dyrektor zarządzający

2. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń urlopowych

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

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

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert i praktyk, od ponad 12 lat zajmujący się prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, 
absolwent podyplomowego Studium prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim, autor licznych 
opracowań i publikacji z dziedziny kadrowo-płacowej

Xii. pYtANiA i ODpOWieDZi

 Czy w przypadku wypłaty zaległej podwyżki, należy przeliczyć 
podstawę wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego

Pracownik w maju 2015 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym, a także otrzymał ekwiwalent 
za urlop z tytułu zakończenia umowy terminowej. Od 1 czerwca pracodawca zawarł z nim kolej-
ną umowę, tym razem na czas nieokreślony. Oprócz zawarcia umowy pracodawca przyznał 
pracownikowi podwyżkę z datą wsteczną od 1 kwietnia br. Czy w tej sytuacji powinniśmy przeli-
czyć podstawę wynagrodzenia i ekwiwalentu naszemu pracownikowi?

Tak.	Podwyżka	przyznana	z	datą	wsteczną	może	wymusić	dokonanie	ponownego	przelicze-
nia	należności	związanych	z	urlopem.

Gdy	dochodzi	do	zmian	w	elementach	pensji	należnych	za	okresy	nie	dłuższe	niż	miesiąc	wli-
czanych	do	podstawy	urlopowej,	przepisy	nakazują	dokonać	jej	przeliczenia.	Modyfikacja	wysoko-
ści	danego	składnika,	likwidacja	bądź	wprowadzenie	nowego	elementu	wynagrodzenia	w	okresie,	
z	którego	ustala	się	podstawę	urlopową,	wprowadzone	przed	rozpoczęciem	przez	pracownika	urlo-
pu	 wypoczynkowego	 (lub	 w	 miesiącu	 wykorzystywania	 tego	 urlopu),	 wymuszają	 rekalkulację	
składników	płacowych	w	celu	uwzględnienia	zmian.	Tak	wynika	z	§	10	rozporządzenia	urlopowe-
go.	Przeliczenia	trzeba	dokonać	tym	bardziej,	gdy	przyznano	z	datą	wsteczną	podwyżkę	pracowni-
kowi,	który	korzystał	z	urlopu	wypoczynkowego	w	miesiącu,	którego	podwyżka	dotyczy.	

Każdą	 zmianę	 składnika	 płacy	 wliczanego	 do	 podstawy	 urlopowej	 należy	 uwzględnić	
od	początku	okresu	przyjmowanego	do	tej	podstawy.

Przykład
Pracownik pełnoetatowy w maju 2015 r. otrzymał podwyżkę z mocą wsteczną od 1 kwietnia 
2015 r. Przed zmianą płacy otrzymywał on 3000 zł wynagrodzenia zasadniczego i stałą premię 
regulaminową w wysokości 15% tego wynagrodzenia. Po podwyżce należy mu się co miesiąc 
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pensja zasadnicza w kwocie 3300 zł oraz 600 zł stałego dodatku funkcyjnego. W kwietniu 
2015 r. pracownik przebywał 3 dni na urlopie wypoczynkowym. Za cały kwiecień otrzymał on 
pensję w łącznej kwocie 3450 zł, na co składa się 3000 zł + 450 zł premii (15% z 3000 zł). Po-
nieważ pracownik otrzymuje tylko składniki stałe, nie ma tu potrzeby wyodrębniania wynagro-
dzenia urlopowego. Przyznanie zaległej podwyżki w opisanych okolicznościach powinno skut-
kować wyrównaniem kwietniowego wynagrodzenia, obliczonego jak poniżej:
3900 zł (łączna pensja za 04/2015 należna po podwyżce: 3300 zł + 600 zł) – 3450 zł (wyna-
grodzenie wypłacone faktycznie za 04/2015) = 450 zł.

Wypłata ww. kwoty załatwi sprawę przeliczenia i wyrównania pensji za kwiecień (w tym wyna-
grodzenia urlopowego).

Wsteczna	podwyżka	może	również	oznaczać,	że	konieczne	będzie	ponowne	skalkulowa-
nie	kwoty	ekwiwalentu	pieniężnego	za	niewykorzystany	urlop	wypoczynkowy,	do	którego	
również	stosuje	się	§	10	rozporządzenia	urlopowego.

Przykład
Marcin L. zatrudniony jest na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy. Do końca kwietnia 
2015 r. wykonywał obowiązki służbowe na podstawie umowy o pracę na czas określony, w której 
miał zapisaną stawkę godzinową w wysokości 17 zł. Od 1 maja br. zawarto z nim umowę o pracę 
na czas nieokreślony. 30 kwietnia 2015 r. wypłacono mu ekwiwalent za 8 dni (64 godz.) niewyko-
rzystanego urlopu wypoczynkowego w związku z rozwiązaniem terminowej umowy o pracę z po-
wodu upływu czasu, na jaki ją zawarto. Wspomniany ekwiwalent obliczono następująco:

8432 zł (wynagrodzenie osiągnięte za przepracowanie 62 dni w okresie od stycznia do marca 
2015 r.) : 3 = 2810,67 zł;
2810,67 zł : 21 (współczynnik ekwiwalentowy) = 133,84 zł;
133,84 zł : 8 = 16,73 zł;
16,73 zł × 64 godz. niewykorzystanego urlopu = 1070,72 zł.

W połowie maja 2015 r. z Marcinem L. podpisano aneks przewidujący dla niego podwyżkę 
od 1 kwietnia 2015 r. W myśl jego postanowień pracownikowi podniesiono stawkę godzinową 
do 20 zł oraz przyznano stały dodatek funkcyjny w wysokości 400 zł. 
Po przyznanej podwyżce z mocą wsteczną, Marcinowi L. przysługuje wyrównanie płacy za 
kwietniową pracę. Ma on także prawo do wyrównania ekwiwalentu urlopowego, które powinno 
zostać skalkulowane jak poniżej:

9920 zł (wynagrodzenie przeliczone po nowej stawce godzinowej, tj. 62 dni pracy × 8 godz. × 
20 zł) : 3 = 3306,67 zł;
3306,67 zł + 400 zł stałego dodatku funkcyjnego przyznanego od kwietnia br. = 3706,67 zł;
3706,67 zł : 21  = 176,51 zł;
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176,51 zł : 8 = 22,06 zł;
22,06 zł × 64 godz. = 1411,84 zł;
1411,84 zł – 1070,72 zł (ekwiwalent wypłacony w kwietniu) = 341,12 zł (kwota wyrównania 
ekwiwalentu).

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert prawa pracy i ubezpieczeń

 W jaki sposób ustalać uprawnienia urlopowe  
pracownika zatrudnionego w jednej firmie na podstawie 
dwóch umów o pracę

Pracownik zatrudniony jest w naszej firmie na podstawie dwóch umów o pracę w niepełnym wymia-
rze czasu pracy. Pierwsza umowa jest zawarta na 1/2 etatu, a kolejna na 1/4 etatu. Czy do wylicze-
nia urlopu oraz do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego powinniśmy zsumować dwie umowy?

Nie.	Jeśli	pracownik	realizuje	zadania	na	rzecz	jednego	pracodawcy	w	ramach	dwóch	umów	
o	pracę,	jego	uprawnienia	urlopowe	i	wynagrodzenia	za	wypoczynek	ustala	się	odrębnie	dla	
każdego	zatrudnienia.

Osoba	łącząca	z	jednym	zakładem	2	stosunki	pracy	nabywa	prawo	do	urlopu	wypoczyn-
kowego	z	każdego	z	tych	stosunków	oddzielnie,	na	zasadach	określonych	w	Kodeksie	pracy.	
Jak	wiemy,	zgodnie	z	nimi,	pracownikowi	niepełnoetatowemu	przysługuje	urlop	proporcjo-
nalny	do	wymiaru	czasu	pracy,	w	jakim	pracuje,	a	niepełny	dzień	urlopu	wynikły	z	obliczeń	
podlega	zaokrągleniu	w	górę	do	pełnego	dnia.

Przykład
Od 1 grudnia 2014 r. firma zatrudnia na czas nieokreślony pracownika legitymującego się stażem 
urlopowym wynoszącym ponad 10 lat. Do końca czerwca 2015 r. pracownik pracuje w pełnym 
wymiarze godzin, a od 1 lipca 2015 r. będzie zatrudniony na 2/3 etatu. Od tego samego dnia pra-
cownik podpisze drugą umowę o pracę, przewidującą realizowanie obowiązków na 1/3 etatu.
Za przepracowane w 2015 r. pierwszych 6 miesięcy pracownik nabył prawo do 13 dni urlopu 
(6/12 × 26 dni). Za okres pracy na 2/3 etatu (na podstawie pierwszej umowy) trwający 
od 1 lipca do 31 grudnia 2015 r. będzie mu przysługiwać 9 dni urlopu, zgodnie z wyliczeniem: 
2/3 etatu × 26 dni = 17,33 dnia, po zaokrągleniu 18 dni; 6/12 × 18 dni = 9 dni. Z tytułu tej umo-
wy pracownik łącznie w 2015 r., ma prawo do 22 dni urlopu (13 dni + 9 dni).
Z drugiej umowy o pracę pracownik w 2015 r. będzie uprawniony do 5 dni urlopu, co wynika z wy-
liczenia: 
1/3 etatu × 26 dni = 8,66 dnia, po zaokrągleniu 9 dni; 6/12 × 9 dni = 4,5 dnia, a po zaokrągleniu 5 dni.
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Pracownik	pozostający	w	dwóch	stosunkach	pracy	jest	uprawniony	do:
■■ wynagrodzenia	z	każdego	z	nich	z	osobna	(obejmującego	płacę	zasadniczą,	wypłacane	

w	danym	zakładzie	premie,	dodatki	itp.)	oraz	
■■ innych	świadczeń	wypłacanych	w	ramach	stosunku	pracy.

Powyższe	oznacza,	że	pracownik	na	dwóch	umowach	w	jednej	firmie	ma	prawo	m.in.	do	
wynagrodzenia	 i	ekwiwalentu	urlopowego,	ustalanego	odrębnie	z	każdego	stosunku	pracy.	
Podstawę	ww.	świadczeń	należy	wyznaczać	oddzielnie	z	każdej	umowy.

Przykład
Pracodawca zawarł ze swoim pracownikiem zatrudnionym na 3/4 etatu w charakterze serwi-
santa dodatkową umowę o pracę na 1/2 etatu na stanowisku magazyniera. Z tytułu pierwszej 
umowy podwładny wynagradzany jest stawką godzinową, zaś w drugiej umowie przewidziano 
stałą pensję zasadniczą. W tych okolicznościach wyznaczanie podstawy urlopowej i wyliczanie 
wynagrodzenia za urlop musi odbywać się z każdej umowy oddzielnie. Wynagrodzenie urlopowe 
przy zatrudnieniu na 3/4 etatu nie może uwzględniać żadnych składników wypłacanych za pra-
cę na pół etatu (i odwrotnie).

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert prawa pracy i ubezpieczeń

 Czy przerwa z tytułu przerywanego czasu pracy  
powinna być wliczana do wynagrodzenia urlopowego

Zatrudniamy w naszej firmie pracowników w systemie przerywanego czasu pracy. Za okres trwa-
nia przerwy wypłacamy podwładnym należność w wysokości połowy wynagrodzenia przestojo-
wego. Czy należy brać ją pod uwagę przy liczeniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

Tak.	Składnik	płacy	przysługujący	za	przerwę	w	systemie	przerywanego	czasu	pracy	podlega	
wliczaniu	do	podstawy	urlopowej.

Przy	ustalaniu	wynagrodzenia	za	urlop	wypoczynkowy	nie	uwzględnia	się	m.in.	wynagro-
dzenia	za	czas	gotowości	do	pracy	oraz	za	czas	niezawinionego	przez	pracownika	przestoju	
(§	6	rozporządzenia).	Regulacja	ta	nie	odnosi	się	jednak	do	świadczenia	należnego	pracowni-
kom	za	czas	przerwy	wynikającej	z	przyjętej	organizacji	pracy.	Z	uwagi	na	 fakt,	 iż	żaden	
przepis	nie	zezwala	na	wyłączenie	z	podstawy	urlopowej	omawianej	należności,	trzeba	ją	brać	
pod	uwagę	przy	obliczaniu	wynagrodzenia	za	płatny	wypoczynek.	To	samo	dotyczy	pienięż-
nego	ekwiwalentu	za	niewykorzystany	urlop.

Pominięcie	wymienionego	w	zapytaniu	składnika	płacy	przy	budowaniu	bazy	obliczenio-
wej	wynagrodzenia	urlopowego,	spowodowałoby	jego	zaniżenie.	

Wynagrodzenie	za	przerwę	w	systemie	przerywanego	czasu	pracy	należy	uznać	za	ele-
ment	pensji	przysługujący	za	okresy	nie	dłuższe	niż	jeden	miesiąc.
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Przykład 
Pracownik zatrudniony w systemie przerywanego czasu pracy ma przewidzianą płatną przerwę 
wynoszącą 4 godziny. Jest wynagradzany stawką godzinową w kwocie 15 zł/godz. oraz zmien-
ną premią regulaminową. W okresie od 11 do 13 maja 2015 r. korzystał z urlopu wypoczynkowe-
go. Łączna pensja (uwzględniająca premie oraz należność za czas przerwy ustalona według 
stawki 7,5 zł/godz.) wypłacona mu w 3 miesiącach poprzedzających maj br. wyniosła: za 
02/2015 – 2755 zł, za 03/2015 – 2830 zł, za 04/2015 – 2810 zł. W podanym okresie pracow-
nik przepracował faktycznie 464 godzin. W tej sytuacji wynagrodzenie urlopowe powinno zostać 
obliczone następująco: 
■ podstawa wymiaru: 2755 zł + 2830 zł + 2810 zł = 8395 zł,
■ wynagrodzenie za 1 godzinę pracy: 8395 zł : 464 godz. = 18,09 zł,
■ wynagrodzenie za 3 dni urlopu: 18,09 zł × (3 dni × 8 godz.) = 434,16 zł.

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert prawa pracy i ubezpieczeń

 Czy należne, lecz niewypłacone, premie powinno się 
uwzględniać w podstawie ekwiwalentu urlopowego

Z uwagi na problemy finansowe od 3 miesięcy nie wypłacamy pracownikom należnych im 
zmiennych premii regulaminowych. Czy znając wysokość należnych, ale niewypłaconych, 
premii, powinniśmy uwzględniać je w podstawie ekwiwalentu urlopowego?

Nie,	gdyż	brak	jest	podstaw	do	takiego	działania.
W	praktyce	mamy	czasem	do	czynienia	z	sytuacjami,	w	których	pracodawcy	z	powodu	

borykania	się	z	trudnościami	w	zachowaniu	płynności	finansowej	nie	wywiązują	się	z	niektó-
rych	zobowiązań	względem	pracowników.	Może	się	to	przykładowo	objawiać	w	tym,	że	pra-
cownik	pomimo	 spełnienia	warunków	wymaganych	do	otrzymania	określonego	 składnika	
pensji,	nie	ma	go	wypłacanego.	W	takich	okolicznościach	zakłady	pracy	mogą	mieć	proble-
my	z	wyliczaniem	m.in.	ekwiwalentu	pieniężnego	za	niewykorzystany	urlop	wypoczynkowy	
i	 innych	 świadczeń	 kalkulowanych	 według	 tych	 samych	 reguł	 co	 ekwiwalent.	 Trudności	
związane	są	z	koniecznością	rozstrzygnięcia	tego,	czy	przy	kalkulowaniu	wspomnianych	na-
leżności	powinno	brać	się	pod	uwagę	elementy	wynagrodzenia,	do	których	pracownik	nabył	
prawo,	ale	których	pracodawca	z	jakiś	powodów	nie	wypłacił.	

Podniesione	wyżej	kwestie	stały	się	przedmiotem	dwóch	równoległych	stanowisk	wyda-
nych	przez	Ministerstwo	Pracy	oraz	Główny	Inspektorat	Pracy	(GIP).	Warto	tu	podkreślić,	
że	oba	stanowiska	dotyczą	obliczania	wysokości	odszkodowania	przysługującego	na	mocy	
art.	55	§	11	k.p.	pracownikowi,	który	rozwiązał	umowę	o	pracę	bez	wypowiedzenia	z	powodu	
ciężkiego	 naruszenia	 przez	 pracodawcę	 podstawowych	 obowiązków	 wobec	 podwładnego.	
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Mimo	 to	można	odnieść	 je	 również	m.in.	do	ekwiwalentu	urlopowego,	gdyż	wspomniane	
odszkodowanie	liczy	się	z	uwzględnieniem	tych	samych	zasad	co	ekwiwalent.

Stanowisko Departamentu Prawnego MPiPS  
z 15 czerwca 2010 r. w sprawie obliczania 

odszkodowania z art. 55 § 11 k.p.  
w razie niewypłacania zmiennych składników 

wynagrodzenia

Stanowisko GIP  
z 15 września 2010 r. w sprawie obliczania 

odszkodowania z art. 55 § 11 k.p.  
w razie niewypłacania składników zmiennych  

(zn. GPP-364-4560- 47-1/10/PE/RP)

Przy obliczaniu wysokości odszkodowania przysługują-
cego pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę bez 
wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez 
pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracow-
nika (art. 55 § 11 k.p.) stosuje się zasady obowiązujące 
przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop (…). 
(…) zmienne składniki wynagrodzenia wypłacone w okre-
sie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc 
nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy 
ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z okresu.
W związku z powyższym Departament Prawa Pracy 
wyraża pogląd, że w szczególnej sytuacji niewypłaca-
nia przez pracodawcę zmiennych składników wyna-
grodzenia w okresie, z którego są uwzględniane przy 
ustalaniu odszkodowania przysługującego pracowniko-
wi, który rozwiązał umowę o pracę na podstawie art. 55 
§ 11 k.p., przy ustalaniu wysokości tego odszkodowania 
powinny być brane pod uwagę zmienne składniki 
wynagrodzenia w wysokości należnej pracownikowi za 
ten okres, czyli w wysokości, która powinna zostać wy-
płacona. Pracodawca jest bowiem zobowiązany ustalić 
wysokość wynagrodzenia za pracę za dany miesiąc, 
uwzględniając wszystkie przysługujące pracownikowi 
składniki. Istnieje zatem możliwość ustalenia wysokości 
zmiennego składnika wynagrodzenia, który za dany 
miesiąc się należy pracownikowi i ma być wypłacony. 
Nie można zdaniem Departamentu w takim przypadku 
stosować § 11 ust. 1 rozporządzenia, ponieważ w tym 
okresie pracownikowi przysługuje prawo do zmiennych 
składników wynagrodzenia, które jednak nie jest realizo-
wane przez pracodawcę. Przepis § 11 tego rozporządze-
nia dotyczy bowiem sytuacji gdy w okresie 3 miesięcy 
pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia, a nie gdy 
należne wynagrodzenie nie zostało wypłacone.
Należy zaznaczyć, że wszelkie wątpliwości dotyczące 
przepisów prawa pracy mogą być wyjaśnione przez 
obsługę prawną pracodawcy. Zgodnie bowiem z przepi-
sami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) obsługę 
prawną jednostki organizacyjnej wykonują radcowie 
prawni, do zadań których należy m.in. wydawanie opinii 
prawnych i udzielanie wyjaśnień w zakresie stosowania 
przepisów prawnych.

Pracownikowi, który rozwiązuje umowę o pracę 
bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez 
pracodawcę podstawowych obowiązków wobec 
pracownika, przysługuje odszkodowanie w kwocie 
równej wysokości wynagrodzenia za okres wypowie-
dzenia, a w przypadku rozwiązania umowy zawartej 
na czas określony lub na czas wykonania określonej 
pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 
dwóch tygodni (…).
(…) w celu obliczenia odszkodowania przysłu-
gującego pracownikowi, który rozwiązał umowę 
o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego 
naruszenia przez pracodawcę podstawowych 
obowiązków wobec pracownika, stosuje się 
zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (…).
(…) składniki wynagrodzenia określone w stawce 
miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się 
przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej 
w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. 
Natomiast zmienne składniki wynagrodzenia 
przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe 
niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bez-
pośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa 
do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu 
ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. 
Jeżeli zatem w okresie 3 miesięcy poprzedzających 
miesiąc nabycia prawa do odszkodowania pracow-
nikowi nie była wypłacana premia, odszkodowanie 
należy obliczyć uwzględniając wyłącznie wynagro-
dzenie określone w stawce miesięcznej w stałej 
wysokości. Brak bowiem podstaw prawnych do 
uwzględnienia w takim przypadku niewypłaconych 
zmiennych składników wynagrodzenia. Jednocze-
śnie należy zauważyć, że w przypadku, gdy pra-
cownik spełnił przesłanki nabycia prawa do premii 
regulaminowej, jednak pracodawca nie wypłacił 
pracownikowi należnego świadczenia, pracownik 
może dochodzić roszczeń z tego tytułu na drodze 
sądowej. W ramach postępowania o zapłatę 
należnej pracownikowi premii pracownik mógłby 
dochodzić także wyrównania kwoty wypłaconego 
odszkodowania.
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W razie wątpliwości dotyczących przepisów prawa pracy 
istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc prawną do 
właściwego okręgowego inspektoratu pracy. Państwo-
wa Inspekcja Pracy jest bowiem organem ustawowo 
powołanym do nadzoru i kontroli przestrzegania przez 
pracodawców przepisów prawa pracy, a także upraw-
nionym do udzielania informacji i porad z zakresu prawa 
pracy (art. 1 oraz art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz.U. 
Nr 89, poz. 589 z późn. zm.). 
Natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
nie jest uprawnione do dokonywania i wydawania 
powszechnie obowiązującej wykładni przepisów pracy. 
W konsekwencji opinie Departamentu nie są wiążące 
zarówno dla inspektorów pracy jak i sądów.

Oceniając	przedstawione	stanowiska,	podkreślenia	wymaga	fakt,	że	bardziej	słuszny	wy-
daje	 się	 pogląd	 prezentowany	 przez	 GIP.	 Trzeba	 zgodzić	 się	 wszakże	 z	 tym,	 że	 brak	 jest	
podstaw	natury	prawnej	do	wliczania	do	podstawy	ekwiwalentu	urlopowego	 (i	 świadczeń	
wyliczanych	 według	 tych	 samych	 zasad)	 niewypłaconych	 zmiennych	 składników	 płacy.	
Zgodnie	z	literalnym	brzmieniem	§	16	ust.	1	rozporządzenia	urlopowego,	składniki	wynagro-
dzenia	przysługujące	pracownikowi	za	okresy	nie	dłuższe	niż	1	miesiąc,	wypłacone	w	okre-
sie	 3	 miesięcy	 bezpośrednio	 poprzedzających	 miesiąc	 nabycia	 prawa	 do	 ekwiwalentu,	
uwzględnia	się	przy	ustalaniu	ekwiwalentu	w	średniej	wysokości	z	tego	okresu.	W	przywo-
łanej	regulacji	mowa	jest	więc	o	składnikach	wypłaconych,	a	nie	należnych.	

MARIUSZ PIGULSKI
ekspert prawa pracy i ubezpieczeń

 Kiedy zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa 
na przeliczenie wynagrodzenia urlopowego

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne, tj. w 2014 r. otrzymywał kwotę 1680 zł, nato-
miast w roku bieżącym kwotę 1750 zł. Czy wypłacane mu  dodatki za nadgodziny lub godziny 
nocne powodują konieczność przeliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego? 

Tak.	Przeliczenie	wynagrodzenia	za	urlop	może	być	niezbędne	np.	w	przypadku	pracowni-
ków	otrzymujących	dodatki	za	godziny	nocne	lub	wynagrodzenie	za	nadgodziny,	które	wyli-
czone	były	na	bazie	poprzednio	obowiązującej	płacy	minimalnej.

Wzrost	kwoty	minimalnego	wynagrodzenia	nierzadko	wymusza	przeliczenia	należności	
wypłacanych	 po	 zmianie	 gwarantowanego	 minimum	 płacowego,	 przy	 ustalaniu	 których	
uwzględniane	były	składniki	obliczane	z	płacy	minimalnej	obowiązującej	w	poprzednim	roku	
(np.	dodatki	nocne	lub	za	pracę	w	godzinach	nadliczbowych).	Najczęściej	ponowne	przelicze-
nie	musi	zostać	dokonane	w	przypadku	wynagrodzenia	lub	ekwiwalentu	urlopowego.
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Przykład
Witold S. zatrudniony jest na pełnym etacie w podstawowym systemie czasu pracy. Za pracę 
otrzymuje co miesiąc (na koniec danego miesiąca) stałą stawkę pensji zasadniczej w wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia (do końca 2014 r. – 1680 zł, a od 1 stycznia 2015 r. – 1750 zł 
miesięcznie). Od czasu do czasu wykonuje pracę ponadnormatywną i w porze nocnej, za co ma 
wypłacane obok normalnego wynagrodzenia również stosowne dodatki. Tytułem pracy w nocy 
i nadgodzin w okresie od października do grudnia 2014 r. otrzymał następujące kwoty:

■  za październik 2014 r.: 150,65 zł za 11 nadgodzin z 50% dodatkiem oraz 58,56 zł za 32 godz. 
pracy w nocy (32 godz. × 1,83 zł stawki za godzinę pracy w nocy obowiązującej w paździer-
niku 2014 r.),

■  za listopad 2014 r.: 149,12 zł za 64 godz. pracy w nocy (64 godz. × 2,33 zł stawki za godzinę 
pracy w nocy w listopadzie 2014 r.),

■  za grudzień 2014 r.: 120 zł za 8 nadgodzin z 50% dodatkiem.

W okresie od 19 do 23 stycznia 2015 r. Witold S. skorzystał z 5 dni urlopu wypoczynkowego 
(40 godz.) i to była jego jedyna styczniowa nieobecność. Ponieważ z początkiem 2015 r. wzrosła 
stawka płacy minimalnej, w przedstawionych okolicznościach trzeba przeliczyć należności 
za nadgodziny i pracę nocną uwzględniane w podstawie urlopowej. Witold S. w styczniu 2015 r. 
nie pracował w nadgodzinach ani w nocy, a w okresie od października do grudnia 2014 r. przepra-
cował faktycznie 491 godzin. Uwzględniając ten fakt, jego pensja styczniowa powinna składać się 
z płacy zasadniczej wynoszącej 1750 zł brutto oraz wynagrodzenia urlopowego skalkulowanego 
ze składników zmiennych. Celem prawidłowego obliczenia tego wynagrodzenia należy:

KROK 1. Przeliczyć kwoty za nadgodziny i pracę w nocy wliczane do podstawy urlopowej:
■  kwoty należne za październik 2014 r.: 156,92 zł za 11 nadgodzin z 50% dodatkiem (1750 zł : 

184 godz. nominalnego czasu pracy z października 2014 r. = 9,51 zł × 11 nadgodzin × 150%) 
oraz 60,80 zł za 32 godz. pracy w nocy (32 godz. × 1,90 zł stawki za godzinę pracy w nocy 
w październiku 2014 r. przeliczonej wg nowej płacy minimalnej 1750 zł),

■  kwoty należne za listopad 2014 r.: 155,52 zł za 64 godz. pracy w nocy (64 godz. × 2,43 zł 
przeliczonej stawki za godzinę pracy w nocy w listopadzie 2014 r.),

■  kwoty należne za grudzień 2014 r.: 125,04 zł za 8 nadgodzin z 50% dodatkiem (1750 zł : 
168 godz. nominalnego czasu pracy z grudnia 2014 r. = 10,42 zł × 8 nadgodzin × 150%);

KROK 2. Wyliczyć stawkę za godzinę urlopu ze składników zmiennych (po przeliczeniu):
(156,92 zł + 60,80 zł + 155,52 zł + 125,04 zł) : 491 godz. faktycznie przepracowanych w okresie 
od października do grudnia 2014 r. = 1,01 zł;

KROK 3. Obliczyć wynagrodzenie za 40 godz. urlopu:
1,01 zł × 40 godz. = 40,40 zł – wynagrodzenie urlopowe ze zmiennych składników.

MARIUSZ PIGULSKI
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 Czy można wprowadzić korzystniejsze zasady ustalania 
ekwiwalentu za urlop dla wybranych pracowników

W najbliższym czasie chcielibyśmy wprowadzić dla jednej z grup pracowników korzystniejsze 
niż przewidziane w przepisach zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop? Czy 
możemy tak zrobić?

Nie.	Stosowanie	korzystniejszych	zasad	kalkulowania	ekwiwalentu	urlopowego	wyłącznie	do	
części	pracowników	jest	nieprawidłowe.

Przepisy	pozwalają	pracodawcom	na	ustalanie	w	umowie	o	pracę	lub	aktach	wewnątrzza-
kładowych	rozwiązań	korzystniejszych	dla	pracowników,	niż	przewidują	to	przepisy	Kodek-
su	pracy	oraz	innych	ustaw	i	aktów	wykonawczych.	W	tym	kontekście	pracodawcy	powinni	
jednak	pamiętać	o	bezwzględnym	obowiązku:

■■ stosowania	obiektywnych	i	sprawiedliwych	kryteriów	oceny	pracy	i	postaw	pracowników,	
■■ równego	 traktowania	 i	 przestrzegania	 zakazu	 wszelkiej	 dyskryminacji,	 w	 tym	 również	

w	sferze	wynagrodzeń	(zabroniona	 jest	dyskryminacja	w	szczególności	ze	względu	na	
płeć,	wiek,	niepełnosprawność,	rasę,	religię,	narodowość,	przekonania	polityczne,	przy-
należność	związkową,	pochodzenie	etniczne,	wyznanie,	orientację	seksualną,	a	także	bez	
względu	na	zatrudnienie	na	czas	określony	lub	nieokreślony	albo	w	pełnym	lub	w	niepeł-
nym	wymiarze	czasu	pracy).	
Ekwiwalent	 urlopowy	 przysługuje	 na	 podstawie	 powszechnie	 obowiązujących	 prze	pi-

sów,	a	jedynymi	warunkami	niezbędnymi	do	jego	otrzymania	jest	zakończenie	stosunku	pra-
cy	i	niewykorzystanie	urlopu	wypoczynkowego	w	naturze.

Uwzględniając	powyższe	wyjaśnienia,	należy	uznać,	że	stosowanie	korzystniejszych	re-
guł	obliczania	ekwiwalentu	w	stosunku	tylko	do	określonej	grupy	pracowników	u	jednego	
pracodawcy	byłoby	działaniem	niedozwolonym.	

MARIUSZ PIGULSKI
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 Kiedy pracownik nabywa prawo do świadczenia urlopowego

Jedna z naszych pracownic w 2014 r. urodziła dziecko, a następnie korzystała z urlopów związa-
nych z rodzicielstwem. W samej końcówce grudnia 2014 r. rozpoczęła korzystanie z urlopu wy-
poczynkowego, który kontynuowała prawie do 23 stycznia 2015 r. Czy w opisanej sytuacji naby-
ła ona prawo do świadczenia urlopowego za 2014 r.?

Nie,	albowiem	pracownica	nie	wykorzystała	w	2014	r.	odpowiedniego	co	do	długości	urlopu	
wypoczynkowego.

Jak	stanowi	art.	3	ust.	5	ustawy	o	zfśs,	świadczenie	urlopowe	wypłaca	się	raz	w	roku	każ-
demu	pracownikowi	korzystającemu	w	danym	roku	kalendarzowym	z	urlopu	wypoczynkowe-
go	w	wymiarze	co	najmniej	14	kolejnych	dni	kalendarzowych.	Takie	brzmienie	przepisu	wska-
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zuje	jednoznacznie,	że	ww.	świadczenie	przysługuje	w	tym	roku	kalendarzowym,	w	którym	
został	wykorzystany,	a	nie	tylko	rozpoczęty,	czy	udzielony	14-dniowy	urlop	wypoczynkowy.

Przykład
W 2014 r. dwie pracownice zakładu wypłacającego świadczenie urlopowe korzystały z urlopów 
związanych z rodzicielstwem. W końcówce 2014 r. udzielono im zaległego i bieżącego urlopu 
wypoczynkowego:
■ pierwszej – od 4 grudnia 2014 r. do 27 stycznia 2015 r.,
■ drugiej – od 26 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.
W rozstrzyganym przypadku pierwszej z pracownic należało wypłacić dwa świadczenia urlopo-
we, za 2014 r. i za 2015 r., drugiej zaś przysługiwało świadczenie jedynie za 2015 r.

MARIUSZ PIGULSKI
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 Czy małe firmy też muszą tworzyć plan urlopów

W mojej firmie zatrudniłem w tym roku pierwsze osoby na umowę o pracę. Pracuje u mnie obec-
nie 5 pracowników. Czy w takiej małej firmie też trzeba tworzyć plan urlopów? 

Jeśli	w	Pana	firmie	nie	działa	zakładowa	lub	międzyzakładowa	organizacja	związkowa,	nie	
ma	Pan	obowiązku	tworzenia	planu	urlopów.	Obowiązek	tworzenia	planu	urlopów	nie	zależy	
od	liczby	zatrudnianych	pracowników,	tylko	od	tego,	czy	takie	związki	w	firmie	działają	i	czy	
wyraziły	one	zgodę	na	nietworzenie	planu	urlopów.

Plan	urlopów	muszą	tworzyć	pracodawcy,	u	których	działają	zakładowe	(międzyzakładowe)	
organizacje	związkowe,	chyba	że	wyraziły	one	zgodę	na	jego	nietworzenie	(art.	163	§	11	k.p.).	
Zatem	pracodawcy,	którzy	nie	mają	u	siebie	zakładowej	(międzyzakładowej)	organizacji	związ-
kowej,	nie	muszą	tworzyć	planu	urlopowego.	Natomiast	pracodawcy,	u	których	takie	związki	
działają,	mogą	uzgodnić	z	nimi,	że	plan	urlopów	nie	będzie	tworzony.

   pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja 
związkowa wyraziła na to zgodę.

Status	zakładowej	organizacji	związkowej	mają	te	związki	zawodowe,	które	zrzeszają	co	
najmniej	10	członków	(art.	251	ustawy	o	związkach	zawodowych).	Członkowie	ci	muszą	być:

■■ pracownikami	danego	zakładu,
■■ osobami	wykonującymi	pracę	nakładczą	w	danej	firmie.

W	przedstawionej	sytuacji	w	firmie	pracuje	tylko	5	pracowników.	Nie	zatrudnia	też	Pan	
zapewne	osób	wykonujących	pracę	nakładczą.	Zatem	nie	ma	nawet	możliwości,	żeby	istniała	
u	Pana	zakładowa	organizacja	związkowa.	Należy	jednak	pamiętać,	że	uprawnienia	zakłado-
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wej	 organizacji	 związkowej	 posiada	 również	 międzyzakładowa	 organizacja	 związkowa	
(art.	 36	 ustawy	 o	 związkach	 zawodowych).	 Taka	 organizacja	 powinna	 obejmować	 swoim	
działaniem	co	najmniej	2	firmy	i	musi	zrzeszać	w	sumie	co	najmniej	10	członków,	żeby	mieć	
status	 międzyzakładowej	 organizacji	 związkowej.	 Jeżeli	 zatem	 Pana	 firma	 byłaby	 objęta	
działaniem	 międzyzakładowej	 organizacji	 związkowej,	 to	 wówczas	 trzeba	 byłoby	 ustalać	
plan	urlopów.

Przykład
Pracodawca zatrudnia 3 pracowników, którzy należą do międzyzakładowej organizacji związko-
wej. Organizacja ta swoim działaniem obejmuje 3 firmy i liczy 46 członków. W takim przypadku 
pracodawca musi tworzyć plan urlopów dla swoich 3 pracowników, chyba że uzyska zgodę 
międzyzakładowej organizacji związkowej na jego nietworzenie.

Opracowywanie	planu	urlopów	nie	zależy	bezpośrednio	od	liczby	zatrudnianych	pracow-
ników.	Należy	jednak	zalecać	stworzenie	planu	urlopów,	ponieważ:

■■ ułatwia	to	prawidłowe	udzielenie	urlopu	wypoczynkowego	pracownikom,
■■ rozwiązuje	problem	niewykorzystanych	urlopów,
■■ pozwala	pracownikowi	zaplanować	wcześniej	wypoczynek,	kiedy	termin	udzielenia	urlo-

pu	jest	z	góry	wiadomy.
Pracodawca	z	powodu	szczególnych	potrzeb	zakładu	może	przesunąć	termin	udzielenia	

urlopu	wypoczynkowego	ujętego	w	planie	urlopów,	jeżeli	nieobecność	pracownika	spowodo-
wałaby	poważne	zakłócenia	toku	pracy	(art.	164	§	2	k.p.).	W	takim	przypadku,	jeżeli	pracow-
nik	poniósł	koszty	na	zorganizowanie	wypoczynku	(np.	wpłacił	zaliczkę	na	wynajęcie	dom-
ku	letniskowego),	pracodawca	musi	mu	je	zwrócić.

Gdy	pracodawca	nie	tworzy	planu	urlopów,	ich	terminy	ustala	po	porozumieniu	z	pracow-
nikiem	(art.	163	§	11	k.p.).	Przy	ustalaniu	terminów	urlopów	pracodawca	bierze	pod	uwagę	
wnioski	pracowników	i	konieczność	zapewnienia	normalnego	toku	pracy.	W	takim	przypad-
ku	pracodawca	powinien	dojść	do	porozumienia	z	pracownikami	w	sprawie	terminów	wyko-
rzystania	 urlopu	 wypoczynkowego.	 Pracownicy	 nie	 mogą	 jednak	 rozpocząć	 korzystania	
z	urlopu	wypoczynkowego	samodzielnie,	bez	zgody	pracodawcy.

   pracodawca ustala termin urlopu wypoczynkowego po porozumieniu 
z pracownikiem.

Jeżeli	 pracodawca	 musi	 utworzyć	 plan	 urlopów,	 to	 powinien	 to	 zrobić	 najpóźniej	 do	
31	grudnia	danego	roku	na	rok	następny.	Termin	ten	nie	wynika	wprawdzie	z	żadnego	prze-
pisu,	ale	od	1	stycznia	danego	roku	pracownicy	nabywają	prawo	do	urlopu	wypoczynkowego	
i	mogą	już	z	tego	nowego	urlopu	korzystać	w	styczniu	(art.	153	k.p.).

MAReK SKAłKOwSKI
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 Czy pracownik może zrzec się prawa do urlopu 
wypoczynkowego

Pracownik spóźnił się do pracy o kilka godzin. Pracodawca chciał mu wymierzyć karę porządko-
wą. Zaproponował jednak pracownikowi, że odstąpi od jej wymierzenia pod warunkiem, że pra-
cownik zrzeknie się prawa do 2 dni urlopu wypoczynkowego, który pozostał mu jeszcze do wy-
korzystania. Czy wyrażenie zgody przez pracownika spowoduje utratę przez niego prawa do 
urlopu?

Nie,	pracownik	nie	może	skutecznie	zrzec	się	prawa	do	urlopu	wypoczynkowego,	i	to	zarów-
no	bieżącego,	jak	i	zaległego.

Zakaz	ten	wynika	wprost	z	art.	152	§	2	k.p.	Przepisy	o	urlopach	wypoczynkowych	mają	
charakter	bezwzględnie	obowiązujący	i	nie	mogą	być	zmieniane	na	niekorzyść	pracownika	
nawet	wówczas,	jeżeli	taka	byłaby	wola	stron.	Podobnie	pracownik	nie	może	przenieść	prawa	
do	urlopu	wypoczynkowego	na	inną	osobę,	ponieważ	jest	to	jego	prawo	osobiste.	Tak	więc,	
jeśli	pracownik	złoży	pracodawcy	oświadczenie	o	zrzeczeniu	się	urlopu	wypoczynkowego,	
wówczas	i	tak	pozostanie	ono	bezskuteczne.	Bez	względu	na	to,	czy	będzie	dotyczyło	urlopu,	
do	którego	pracownik	już	nabył	prawo,	czy	urlopu	przyszłego.

   pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.

Z	wyrażonego	w	Kodeksie	pracy	zakazu	zrzeczenia	się	prawa	do	urlopu	wynika	również	
to,	że	nie	jest	dopuszczalne,	nawet	za	zgodą	pracownika,	wypłacenie	mu	ekwiwalentu	w	za-
mian	za	urlop	w	naturze	w	trakcie	 trwania	stosunku	pracy.	Wypłata	ekwiwalentu	za	urlop	
może	nastąpić	wyłącznie	w	przypadku	rozwiązania	stosunku	pracy.

Jeśli	pracownik	z	analizowanej	przez	nas	sytuacji	złożyłby	oświadczenie	o	zrzeczeniu	się	
urlopu,	wówczas	miałby	do	niego	prawo,	aż	do	upływu	okresu	przedawnienia.	Jeżeli	nato-
miast	przed	upływem	okresu	przedawnienia	stosunek	pracy	zostanie	rozwiązany,	pracownik	
będzie	mógł	żądać	od	pracodawcy	wypłaty	ekwiwalentu	za	ten	urlop.

RAfAł KRAwcZyK
sędzia Sądu Okręgowego w toruniu

 Czy możliwe jest cofnięcie wniosku o urlop na żądanie

Pracownik wystąpił do pracodawcy o urlop na żądanie, którego mu udzielono. Następnego dnia 
2 godziny przed rozpoczęciem pracy odwołał swoją prośbę o urlop na żądanie, na co pracodaw-
ca nie wyraził zgody. Zdążył już bowiem zorganizować w firmie zastępstwo za pracownika. Pra-
cownik stawił się do pracy w dniu, na który chciał urlop, ale nie został do niej dopuszczony. Obec-
nie domaga się od pracodawcy za ten dzień wypłaty wynagrodzenia. Czy pracodawca ma 
prawo nie zgodzić się na odwołanie urlopu na żądanie?
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Pracodawca	może	nie	zgodzić	się	na	cofnięcie	wniosku	o	urlop	na	żądanie.	Skuteczne	wyco-
fanie	przez	pracownika	wniosku	o	udzielenie	 tego	urlopu	może	nastąpić	 jedynie	za	zgodą	
pracodawcy.	Nieobecność	pracownika	w	pracy	należy	potraktować	jako	skorzystanie	z	urlopu	
na	żądanie.

Złożenie	przez	pracownika	wniosku	o	urlop	wypoczynkowy,	w	tym	także	o	urlop	na	żą-
danie,	 jest	oświadczeniem	woli	pracownika.	Przepisy	Kodeksu	pracy	nie	precyzują,	kiedy	
jedna	ze	 stron	 stosunku	pracy	może	 skutecznie	 cofnąć	złożone	przez	 siebie	oświadczenie	
woli.	W	takim	przypadku	zastosowanie	znajdują	przepisy	Kodeksu	cywilnego,	które	stosuje-
my	posiłkowo	w	sprawach	nieuregulowanych	w	Kodeksie	pracy.	Zgodnie	z	nimi,	odwołanie	
oświadczenia	woli	jest	skuteczne	(czyli	nie	wymaga	zgody	drugiej	strony),	jeżeli	doszło	do	
drugiej	osoby	jednocześnie	z	tym	oświadczeniem	lub	wcześniej	(art.	61	§	1	k.c.).

Cofnięcie	wniosku	o	urlop	na	żądanie,	z	którym	już	zapoznał	się	pracodawca,	nawet	jeśli	
jeszcze	formalnie	go	nie	zaakceptował,	jest	możliwe	wyłącznie	za	jego	zgodą.	W	zgodzie	z	tą	
zasadą	pozostają	przepisy	Kodeksu	pracy	określające,	że	przesunięcie	terminu	urlopu	może	
nastąpić	na	wniosek	pracownika	umotywowany	ważnymi	przyczynami	 (art.	164	§	1	k.p.).	
Oznacza	to,	że	uwzględnienie	wniosku	pracownika	o	odwołanie	wcześniej	udzielonego	urlo-
pu	zależy	od	decyzji	pracodawcy.	Pracodawca	nie	musi	uzasadniać	odmowy	wyrażenia	zgo-
dy	na	cofnięcie	wniosku	pracownika.

   cofnięcie wniosku o urlop na żądanie zależy od decyzji pracodawcy.

W	 przedstawionej	 sytuacji	 pracodawca	 mógł	 zatem	 odmówić	 pracownikowi	 cofnięcia	
urlopu	i	nie	dopuścić	go	do	pracy.	Skoro	bowiem	pracownik	przebywał	na	urlopie	na	żądanie,	
nie	mógł	wykonywać	pracy.	Za	ten	dzień	przysługuje	mu	wynagrodzenie	urlopowe.

Urlop	na	żądanie	jest	częścią	urlopu	wypoczynkowego	pracownika.	Dlatego	ma	identycz-
ny	charakter	prawny	z	urlopem	wypoczynkowym	i	poza	wyjątkami	przewidzianymi	wprost	
w	Kodeksie	pracy,	jak	również	wynikającymi	z	istoty	tego	uprawienia,	stosuje	się	do	niego	
ogólne	regulacje	urlopowe	wynikające	z	przepisów	prawa	pracy.

Urlop	na	żądanie	ulegnie	zatem	z	mocy	prawa	przesunięciu	na	inny	termin	żądany	przez	
pracownika,	jeżeli	zaistnieją	okoliczności	wskazane	w	art.	165	k.p.,	tj.,	jeżeli	pracownik	nie	
może	rozpocząć	urlopu	w	ustalonym	terminie	z	przyczyn	usprawiedliwiających	nieobecność	
w	pracy,	a	w	szczególności	z	powodu:

■■ czasowej	niezdolności	do	pracy	wskutek	choroby,
■■ odosobnienia	w	związku	z	chorobą	zakaźną,
■■ powołania	na	ćwiczenia	wojskowe	albo	na	przeszkolenie	wojskowe	na	czas	do	3	miesięcy,
■■ urlopu	macierzyńskiego.

W	takiej	sytuacji	pracodawca	ma	obowiązek	przesunąć	urlop	na	termin	późniejszy.	Na-
leży	przy	tym	podkreślić,	że	powyższe	wyliczenie	ma	charakter	przykładowy	i	nie	jest	wy-
czerpujące.

Przesunięcie	urlopu,	którego	pracownik	nie	może	rozpocząć,	uzasadnia	każda	przyczyna	
usprawiedliwiająca	 nieobecność	 pracownika	 w	 pracy.	 Przyczynami	 usprawiedliwiającymi	
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nieobecność	pracownika	w	pracy	 są	 zdarzenia	 i	 okoliczności	 określone	przepisami	prawa	
pracy,	które	uniemożliwiają	stawienie	się	pracownika	do	pracy	i	jej	świadczenie,	a	także	inne	
przypadki	niemożności	wykonywania	pracy	wskazane	przez	pracownika	i	uznane	przez	pra-
codawcę	za	usprawiedliwiające	nieobecność	w	pracy	(§	1	rozporządzenia	w	sprawie	sposobu	
usprawiedliwiania	nieobecności	w	pracy...).	Pracownik	musi	udokumentować	istnienie	przy-
czyny	uniemożliwiającej	rozpoczęcie	urlopu	na	żądanie,	np.	przedstawiając	zaświadczenie	
lekarskie.

Pracodawca	jest	zobowiązany	udzielić	na	żądanie	pracownika	i	w	terminie	przez	niego	
wskazanym	nie	więcej	niż	4	dni	urlopu	w	każdym	roku	kalendarzowym	(art.	1672	k.p.).

ewA łUKASIK
specjalista z zakresu prawa pracy

 Czy do stażu urlopowego trzeba wliczać okresy pracy 
w agencji pracy tymczasowej

Przyjęliśmy do pracy pracownika, który wcześniej pracował m.in. przez 4 miesiące i 17 dni w agen-
cji pracy tymczasowej. Byliśmy wówczas dla niego pracodawcą użytkownikiem. Czy okres pracy 
w agencji wliczamy temu pracownikowi do jego stażu urlopowego w naszym zakładzie?

Tak,	okres	pracy	w	agencji	pracy	tymczasowej	wliczają	Państwo	do	stażu	urlopowego.	Nie	
ma	znaczenia,	że	byli	Państwo	pracodawcą	użytkownikiem	dla	pracownika.

Na	wymiar	urlopu	wypoczynkowego	pracownika	tymczasowego	nie	mają	wpływu	wcze-
śniejsze	 okresy	 zatrudnienia.	 Praca	 w	 agencji	 tymczasowej	 ma	 jednak	 wpływ	 na	 wymiar	
i	prawo	do	urlopu	tego	pracownika	u	pracodawców,	którzy	nie	są	agencjami	pracy	tymczaso-
wej.	Przy	ustalaniu	wymiaru	urlopu	pracodawca	bierze	pod	uwagę	cały	staż	pracy	w	agencji	
tymczasowej,	tak	jak	każdy	inny	okres	zatrudnienia	i	bez	znaczenia	jest	fakt,	że	byli	Państwo	
pracodawcą	użytkownikiem	dla	tego	pracownika.

Przykład
Pracownik tymczasowy po 4 miesiącach i 17 dniach pracy w 2015 r. przeszedł na etat do swoje-
go pracodawcy użytkownika. Przyjmijmy, że stosunek pracy rozpoczął się 2 czerwca 2015 r. 
Pracownik w 2014 r. ukończył studia wyższe i pracował przez 3 miesiące u pracodawcy, którym 
nie była agencja pracy tymczasowej. W takim przypadku przy ustalaniu wymiaru urlopu wypo-
czynkowego do okresu zatrudnienia pracownika wliczamy:
■ 3 miesiące pracy w 2014 r.,
■ 4 miesiące i 17 dni pracy w 2015 r. w agencji pracy tymczasowej,
■ 8 lat z tytułu ukończonych studiów wyższych.
W sumie więc staż urlopowy pracownika wynosi 8 lat, 7 miesięcy i 17 dni, co uprawnia go 
do 20 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu całego roku.
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Pracownik został zatrudniony od 2 czerwca 2015 r. Jeżeli będzie pracował w zakładzie do końca 
2015 r., to za 2015 r. będzie miał prawo do 12 dni urlopu ustalonego proporcjonalnie:
20 dni urlopu × 7/12 = 11,67.

Bez względu na wymiar urlopu pracownika nalicza się pracownikowi tymczasowemu 
urlop w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pracy. Dla agencji pracy tymczasowej osiągnięcie 
przez pracownika w czasie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową stażu 
pracy uprawniającego do 26 dni urlopu wypoczynkowego nie ma żadnego znaczenia. Agen-
cja pracy tymczasowej nie udziela urlopu uzupełniającego.

Ze względu na to, że urlop pracownika tymczasowego jest urlopem szczególnym, może 
on łącznie z przysługującym urlopem „zwykłym” przekroczyć należny pracownikowi wy-
miar urlopu w danym roku.

Przykład
Pracownik podjął pierwszą pracę w agencji pracy tymczasowej 2 stycznia 2015 r. Po 4 miesią-
cach i 17 dniach pracy na podstawie umowy o pracę tymczasową, pracownik od 19 maja 
2015 r. podjął pracę na pełny etat u pracodawcy użytkownika. W takim przypadku w agencji 
pracy tymczasowej pracownik nabył prawo do 8 dni urlopu (pozostawanie w dyspozycji przez 
pełne 4 miesiące). Natomiast obecny pracodawca nalicza mu urlop w wymiarze 1,66 dnia 
za każdy miesiąc pracy, poczynając od 19 maja 2015 r. Pracownikowi w pierwszym roku kalen-
darzowym pracy przysługuje urlop wypoczynkowy z upływem każdego miesiąca pracy. Urlopu 
tego nie zaokrąglamy do pełnych dni, ponieważ nie ma przepisu, który by na pozwalał.

Pracownikowi tymczasowemu zawsze przysługują 2 dni za każdy miesiąc pozostawania 
w dyspozycji jednego lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlop nie przysługuje 
„czasownikowi” za okres, za który wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczyn-
kowy przysługujący na podstawie odrębnych przepisów niż ustawa o pracownikach tymczaso-
wych, czyli np. na podstawie Kodeksu pracy. Ponieważ umowa na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika z pracownikiem tymczasowym może być zawarta maksymalnie na rok (wyłącza-
jąc sytuację, że praca tymczasowa obejmuje zadania, których wykonywanie należy do obowiąz-
ków nieobecnego pracownika), może się więc zdarzyć, że wymiar urlopu pracownika tymcza-
sowego wyniesie nawet 24 dni i to np. w pierwszym roku pracy. Przy nabywaniu prawa do 
urlopu przez pracownika tymczasowego wcześniejsze okresy zatrudnienia i wykształcenie nie 
mają znaczenia. Jedynym warunkiem jest „pozostawanie w dyspozycji”, czyli wszelkie nie-
obecności (np. choroba) wyłączają prawo do urlopu, mimo trwania stosunku pracy.

   Przy naliczaniu urlopu wypoczynkowego pracownikom tymczasowym 
za miesiąc przyjmuje się 30 dni.



20 czerwca 2015 r.    www.serwispp.infor.pl74

W	przypadku	zatrudnienia	trwającego	krócej	niż	30	dni	pracownik	tymczasowy	nie	naby-
wa	prawa	do	urlopu.	Okres	30	dni,	za	który	przysługuje	pracownikowi	tymczasowemu	urlop,	
nie	musi	być	ciągły.	Agencja	może	więc	„zliczać”	wszelkie	okresy	zatrudnienia,	niezależnie	
od	liczby	pracodawców	użytkowników,	u	których	pracował	„czasownik”.	Liczenie	tych	okre-
sów	zatrudnienia	może	jednak	obejmować	tylko	pracę	w	ramach	jednej	agencji	pracy	tym-
czasowej.

ŻAnetA MARKUSZewSKA-DOMAńSKA
specjalista z zakresu prawa pracy

 Czy można udzielić pracownikowi pozostałej 
do wykorzystania części urlopu zaległego na niepełny 
dzień roboczy

Pracownica wykorzystała wszystkie pełne dni urlopu wypoczynkowego za rok ubiegły. Pozostały 
jej jednak 4 godziny urlopu z zeszłego roku. Godziny te wynikają z rozliczenia zeszłorocznego 
urlopu. Jest u nas zatrudniona na 3/4 etatu. Czy możemy jej udzielić 4 godzin zaległego urlopu 
na dzień, w którym powinna przepracować 6 godzin, czy nie mamy prawa udzielić jej urlopu 
na niepełny dzień roboczy, skoro dysponuje tegorocznym urlopem?

Nie	mogą	Państwo	w	przedstawionej	sytuacji	udzielić	pracownicy	4	godzin	zaległego	urlopu	
na	część	jej	dnia	pracy,	ponieważ	pracownica	ma	cały	niewykorzystany	urlop	wypoczynkowy	
za	2015	r.

Udzielenie	pracownikowi	urlopu	na	część	jego	dnia	pracy	jest	możliwe	tylko	w	przypad-
ku,	gdy	część	urlopu,	która	pozostała	mu	do	wykorzystania,	 jest	mniejsza	niż	czas,	który	
powinien	przepracować	w	danym	dniu	zgodnie	z	harmonogramem	(art.	1542	§	4	k.p.).	Prze-
pisy	 nie	 precyzują,	 czy	 –	 jeżeli	 pracownikowi	 został	 urlop	 zaległy	 w	 takiej	 liczbie,	 która	
nie	daje	możliwości	skorzystania	z	całodziennego	urlopu	(np.	3	godziny	w	dniu,	w	którym	ma	
do	przepracowania	7	godzin)	–	można	udzielić	urlopu	tylko	na	ten	czas	w	ten	sposób,	aby	
pracownik	wykorzystał	jedynie	zaległy	urlop.

Przepis	art.	1542	§	4	k.p.	posługuje	się	ogólnym	pojęciem	„urlop”.	To	sugeruje,	że	zamiarem	
ustawodawcy	było	wskazanie	każdego	przysługującego	pracownikowi	w	danym	dniu	urlopu	
wypoczynkowego.	W	konsekwencji,	przy	 rozpatrywaniu,	 czy	pracownikowi	można	udzielić	
urlopu	na	niepełny	dzień	roboczy,	nie	można	wziąć	pod	uwagę	jedynie	urlopu	zaległego,	ponie-
waż	pracownik	dysponuje	już	kolejnym,	tegorocznym	urlopem	wypoczynkowym.

Udzielanie	urlopu	na	niepełny	dzień	roboczy	z	pewnością	utrudnia	regenerację	sił	i	wy-
poczynek	pracownika.	Omawiany	przepis	ma	za	zadanie	ograniczenie	tej	praktyki	jedynie	do	
sytuacji,	w	których	udzielenie	urlopu	na	pełny	dzień	roboczy	nie	jest	możliwe	ze	względu	na	
to,	że	pracownikowi	nie	została	 już	do	wykorzystania	wystarczająca	 liczba	godzin	urlopu.	
Taka	sytuacja	nie	ma	miejsca	w	omawianym	przypadku,	gdyż	pracownik	może	skorzystać	
z	pozostałego	urlopu	zaległego	 i	 rozpocząć	wykorzystywanie	urlopu	 tegorocznego.	W	ten	
sposób	pracownik	będzie	mógł	wypoczywać	przez	pełny	dzień	roboczy.
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Przykład
Henryk J. ma 15-letni staż pracy. Obecnie jest zatrudniony na 3/8 etatu i pracuje 4 godziny od po-
niedziałku do środy i 3 godziny w czwartek. Jego roczny wymiar urlopu wynosi 26 dni × 3/8 = 
9,75 dnia, po zaokrągleniu 10 dni, tj. 80 godzin. W ubiegłym roku wykorzystał 78 godzin (15 dni 
roboczych po 4 godziny i 6 dni roboczych po 3 godziny) urlopu. W tej sytuacji niedopuszczalne 
jest udzielenie panu Henrykowi przez pracodawcę w tym roku jedynie 2 godzin urlopu i zobowią-
zanie go do przyjścia do pracy na pozostałe 2 (od poniedziałku do środy) lub na jedną (w czwar-
tek). Pracownikowi po wykorzystaniu przez niego jednodniowego urlopu należy odjąć z puli 
urlopowej 2 godziny urlopu zaległego i odpowiednio 1 lub 2 godziny z tegorocznego urlopu. 
Pracownikowi pozostanie więc do wykorzystania w tym roku 78 lub 79 godzin w zależności od 
tego, w jakim dniu korzystał z urlopu.

Zaległego	 urlopu	 wypoczynkowego	 powinni	 Państwo	 udzielić	 pracownicy	 najpóźniej	
do	końca	września	br.	Dotyczy	to	również	zaległego	urlopu,	który	nie	„pokrywa”	pełnego	
dnia	pracy	pracownika,	tak	jak	ma	to	miejsce	w	omawianym	przypadku.

Jeżeli	 udzieliliby	 Państwo	 pracownicy	 niewykorzystanych	 4	 godzin	 urlopu	 w	 zeszłym	
roku,	to	można	byłoby	ich	udzielić	na	część	dnia	pracy.	Pracownica	bowiem	w	zeszłym	roku	
nie	miała	jeszcze	prawa	do	nowego	urlopu,	a	udzielenie	4	godzin	urlopu	w	inny	sposób	niż	na	
część	dnia	byłoby	przy	jej	rozkładzie	godzin	pracy	niemożliwe.

ARKADIUSZ MIKA
specjalista z zakresu prawa pracy

 Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika 
zatrudnionego na 3/4 etatu

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony od 9 kwietnia 
2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. na 3/4 etatu. Pracuje codziennie po 6 godzin dziennie. Posiada 
pracowniczy staż pracy wynoszący 9 miesięcy. Uprawnienia urlopowe pracownika zostały okre-
ślone w następujący sposób. Wymiar roczny urlopu wynosi 20 dni. Pracownikowi przysługuje 
urlop proporcjonalny do wymiaru oraz do okresu zatrudnienia zgodnie z wyliczeniem: 20 dni × 
3/4 = 15 dni. Urlop proporcjonalny: 15 dni : 12 miesięcy × 5 miesięcy pracy = 6,25 = 7 dni. Tak 
więc pracownikowi przysługuje 7 dni urlopu wypoczynkowego. Czy obliczoną liczbę dni urlopu, 
tj. 7, należy pomnożyć przez 8 godzin, pomimo że pracownik pracuje dziennie 6 godzin? Czy 
zawsze w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, aby obli-
czyć godzinową pulę urlopową, należy pomnożyć liczbę dni przez 8 godzin?

Tak.	Obliczoną,	proporcjonalną	liczbę	dni	urlopu	wypoczynkowego	należy	pomnożyć	przez	
8	 godzin.	 Państwa	 pracownikowi	 będzie	 przysługiwać	 56	 godzin	 urlopu	 wypoczynkowego	
(7	dni	urlopu	×	8	godz.).	Nie	ma	w	tym	przypadku	znaczenia,	że	pracownik	pracuje	po	6	godz.	
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dziennie.	Pracownikom	niepełnoetatowym	należy	bowiem	liczbę	dni	przysługującego	urlopu	
pomnożyć	przez	8	godz.	Nie	dotyczy	to	tylko	szczególnych	grup	pracowników	(np.	niepełno-
sprawnych,	lekarzy),	którzy	pracują	w	skróconych	normach	czasu	pracy.

W	przypadku	pracowników	zatrudnionych	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pracy	obliczony	
proporcjonalnie	 wymiar	 czasu	 pracy	 należy	 zaokrąglić	 do	 pełnego	 dnia.	 Takie	 rozwiązanie	
może	budzić	wątpliwości,	w	przypadku	gdy	pracownik	wykonuje	pracę	przez	taką	samą	liczbę	
godzin	 dziennie.	 Wówczas	 bowiem	 konieczność	 pomnożenia	 obliczonego	 wymiaru	 urlopu	
przez	 8	 godzin	 będzie	 powodowała,	 że	 rzeczywistych	 dni	 wolnych	 w	 roku	 kalendarzowym	
pracownik	może	mieć	więcej	niż	pracownik	zatrudniony	w	pełnym	wymiarze	czasu	pracy.

Przykład
Załóżmy, że pracownik jest zatrudniony w wymiarze 3/4 etatu od 9 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. 
Wykonuje pracę od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie. W tym roku w sierpniu br. nie pra-
cował u innego pracodawcy. Posiada prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego i nie jest to jego 
pierwsza praca. Z racji wymiaru czasu pracy jego wymiar urlopu wypoczynkowego na ten rok 
będzie wynosił 7 dni (20 dni : 3/4 etatu = 15 dni, 15 dni × 5/12 = 6,25 = 7 dni). W tym roku będzie 
mu zatem przysługiwać 56 godzin urlopu (7 dni × 8 godz.). Ze względu na to, że pracownik pra-
cuje po 6 godzin dziennie, będzie miał 9 dni wolnych (9 dni × 6 godz. = 54 godz.) oraz w 10. dniu 
pracodawca udzieli mu 2 godz. urlopu, a na pozostałe 4 godz. przyjdzie tego dnia do pracy. Nato-
miast pracownik pełnoetatowy, który pracuje po 8 godzin dziennie i ma prawo do 56 godzin urlo-
pu, miałby w tym przypadku 7 dni wolnych (56 godz. : 8 godz.).

Takie	rozwiązanie	jest	zgodne	z	przepisami	prawa	pracy	i	pracodawca	jest	zobowiązany	
do	jego	stosowania.	Obliczając	liczbę	godzin	urlopu	pracownika	zatrudnionego	w	niepełnym	
wymiarze	czasu	pracy,	każdorazowo	należy	pomnożyć	liczbę	dni	urlopu	przez	8,	jeżeli	obo-
wiązująca	pracownika	dobowa	norma	czasu	pracy	właśnie	tyle	wynosi.	W	przypadku	pra-
cowników,	dla	których	ustawodawca	przewidział	 inną,	skróconą	normę	dobową	(niepełno-
sprawni,	lekarze),	mnożenia	należy	dokonać	przez	obowiązującą	w	konkretnym	przypadku	
liczbę	godzin	tej	normy.

Urlop	proporcjonalny	dotyczy	pracowników,	którzy	nie	przepracowali	u	jednego	praco-
dawcy	pełnego	roku	kalendarzowego.	Ma	to	miejsce	w	sytuacji	nawiązania	umowy	o	pracę	
lub	jej	rozwiązania	w	trakcie	roku	kalendarzowego.	Może	to	być	również	związane	ze	zmianą	
przez	pracownika	pracodawcy	w	danym	roku	(art.	1551	k.p.).	W	takim	przypadku	pracowni-
kowi	przysługuje	urlop	proporcjonalny	do	okresu	przepracowanego	u	danego	pracodawcy	
w	roku	kalendarzowym.	Kalendarzowy	miesiąc	pracy	odpowiada	1/12	należnego	pracowni-
kowi	rocznego	wymiaru	urlopu	(art.	1552a	§	1	k.p.).	Niepełny	miesiąc	kalendarzowy	zaokrą-
gla	się	w	górę	do	pełnego	miesiąca	(art.	1552a	§	2	k.p.).	Oznacza	to	zatem,	że	nawet	przepra-
cowanie	przez	pracownika	wyłącznie	jednego	dnia	w	miesiącu	uprawnia	go	do	urlopu	za	cały	
ten	miesiąc.	Jeżeli	ustanie	stosunku	pracy	u	dotychczasowego	pracodawcy	i	nawiązanie	tego	
stosunku	u	kolejnego	następuje	w	tym	samym	miesiącu	kalendarzowym,	zaokrąglenia	do	peł-
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nego	miesiąca	dokonuje	wyłącznie	dotychczasowy	pracodawca	(art.	1552a	§	3	k.p.).	Ponadto	
ustalając	wymiar	należnego	pracownikowi	urlopu	za	część	roku,	należy	niepełny	dzień	urlo-
pu	zaokrąglić	w	górę	do	pełnego	dnia	(art.	1553	k.p.).

Przykład
Pracownik był zatrudniony jedynie przez 2 dni na przełomie dwóch miesięcy danego roku ka-
lendarzowego. Poza tą pracą nie był w tych miesiącach zatrudniony u innych pracodawców. 
Stosując zasady obliczania urlopu proporcjonalnego, w pierwszej kolejności niepełne miesiące 
kalendarzowe zaokrąglamy w górę do pełnych miesięcy. Zatem pracownikowi należy obliczyć 
urlop za 2 miesiące roku kalendarzowego. Zakładając, że pracownikowi z racji stażu pracy 
przysługuje 26 dni urlopu w roku kalendarzowym, obliczenie będzie wyglądało następująco: 
26 dni urlopu : 12 miesięcy × 2 miesiące pracy = 4,33 dnia urlopu, co po kolejnym koniecznym 
zaokrągleniu daje 5 dni. W konsekwencji pracownikowi, który był zatrudniony jedynie przez 
2 dni, będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni (40 godzin).

ALeKSAnDeR P. KUźnIAR
prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

 Jak zaliczyć ukończone studia licencjackie  
do stażu urlopowego pracownika

Nasz pracownik przedstawił nam dyplom ukończenia studiów licencjackich. W jaki sposób zaliczyć 
ten okres nauki do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika?

Po	ukończeniu	przez	pracownika	studiów	licencjackich	do	jego	stażu	urlopowego	wlicza	się	8	lat.
Pracownikowi	przysługuje	prawo	do	corocznego,	nieprzerwanego,	płatnego	urlopu	wypo-

czynkowego.	Jego	wymiar	wynosi	odpowiednio:
■■ 20	dni	–	jeżeli	pracownik	jest	zatrudniony	krócej	niż	10	lat,
■■ 26	dni	–	jeżeli	pracownik	jest	zatrudniony	co	najmniej	10	lat.

Do	okresu	zatrudnienia,	od	którego	zależy	prawo	do	urlopu	i	wymiar	urlopu,	wlicza	się	
okresy	poprzedniego	zatrudnienia	bez	względu	na	przerwy	w	zatrudnieniu	oraz	sposób	usta-
nia	stosunku	pracy	(art.	1541	k.p.).	Ponadto	do	okresu	pracy,	od	którego	zależy	wymiar	urlo-
pu,	wlicza	się	okresy	nauki	w	szkołach.	Z	tytułu	ukończenia:

■■ zasadniczej	 lub	 innej	 równorzędnej	 szkoły	 zawodowej	 –	 przewidziany	 programem	 na-
uczania	czas	trwania	nauki	–	wlicza	się	nie	więcej	jednak	niż	3	lata,

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

■■ średniej	szkoły	zawodowej	dla	absolwentów	zasadniczych	(równorzędnych)	szkół	zawo-
dowych	–	wlicza	się	5	lat,

■■ średniej	szkoły	ogólnokształcącej	–	wlicza	się	4	lata,
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■■ szkoły policealnej – wlicza się 6 lat,
■■ szkoły wyższej – wlicza się 8 lat.

Wskazane okresy nauki nie podlegają sumowaniu, a więc do stażu warunkującego wy-
miar urlopu wypoczynkowego nie zalicza się wszystkich podlegających wliczeniu okresów 
nauki pobieranej przez pracownika w kolejnych szkołach. Zaliczeniu podlega okres najko-
rzystniejszy dla pracownika, a więc wynikający z ukończenia przez pracownika szkoły stoją-
cej w hierarchii wyżej niż szkoła poprzednio ukończona (np. jeśli pracownik ukończył szkołę 
policealną, to zaliczeniu podlega okres 6 lat i w tej liczbie zawiera się okres zaliczany z tytu-
łu nauki np. w średniej szkole ogólnokształcącej).

   Okresy nauki w szkołach nie podlegają sumowaniu.

Obliczając staż urlopowy, uwzględnia się tylko te okresy nauki, które pracownik zakoń-
czył w sposób zgodny z przepisami, a więc otrzymał świadectwo, dyplom lub odpowiednie 
zaświadczenie o jego ukończeniu.

W praktyce liczne problemy budzi kwestia zaliczania do wymiaru urlopu okresu trwania 
studiów licencjackich. Mianowicie osoby, które uzyskały stopień licencjata, ukończyły studia 
wyższe (szkołę wyższą) i posiadają wykształcenie wyższe zawodowe. Ustalając zatem wy-
miar urlopu, należy zaliczyć im 8 lat do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu. 
To rozstrzygnięcie jest korzystne dla absolwentów tych studiów, gdyż trwają one 3 lata i po 
ich ukończeniu mają oni zaliczoną do stażu pracy warunkującego wymiar urlopu taką samą 
liczbę lat jak absolwenci studiów wyższych trwających 5 czy 6 lat.

Ustalając staż warunkujący wymiar urlopu, nie można dokonywać sumowania okresu 
zaliczanego z tytułu nauki i okresu zatrudnienia, w którym pobierano tę naukę. A zatem, je-
żeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy 
wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź 
okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Przykład
Pracownik po ukończeniu szkoły średniej ogólnokształcącej rozpoczął pracę i jednocześnie 
podjął studia licencjackie. Jeśli po ukończeniu tych studiów będzie pracował przez 2 lata, 
to będzie mu przysługiwało 26 dni urlopu wypoczynkowego (tj. 8 lat za ukończone studia + 
2 lata pracy). A zatem po 5 latach od momentu rozpoczęcia pracy i studiów będzie miał prawo 
do urlopu w wyższym wymiarze.
Jeśli natomiast nie ukończy tych studiów, to prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wy-
miarze nabędzie po przepracowaniu w sumie 6 lat (4 lata za ukończoną średnią szkołę ogólno-
kształcącą + 6 lat pracy).

AnnA Ryl
doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa pracy i finansów publicznych
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 Kiedy można odmówić udzielenia pracownikowi 
urlopu na żądanie

Jeden z moich pracowników zadzwonił do mnie z informacją, że chce skorzystać z 4 dni urlopu 
na żądanie. Odmówiłem mu, ponieważ w przypadku udzielenia mu wszystkich dniu urlopu 
na żądanie nie mógłbym udzielić mu w tym roku urlopu na 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
Czy postąpiłem słusznie?

Postąpił	Pan	nieprawidłowo.	Pracodawca	ma	obowiązek	udzielenia	pracownikowi	urlopu	na	
żądanie	w	terminie	przez	niego	wskazanym,	mimo	że	spowoduje	to	nieudzielenie	co	najmniej	
14	kolejnych	dni	kalendarzowych	urlopu.

Urlop	 wypoczynkowy	 powinien	 być	 udzielony	 pracownikowi	 w	 sposób	 nieprzerwany	
w	pełnym	wymiarze.	Może	on	jednak	zostać	podzielony	na	części	tylko	na	wniosek	pracow-
nika.	W	przypadku	takiego	podziału	co	najmniej	jedna	część	wypoczynku	powinna	trwać	nie	
mniej	niż	14	kolejnych	dni	kalendarzowych.	Wynika	z	 tego,	że	pracownik	może	dowolnie	
dzielić	swój	urlop,	jednak	jedna	jego	część	w	ciągu	roku	kalendarzowego	powinna	wynosić	
14	dni,	wliczając	w	to	niedziele,	święta	i	dni	wolne	od	pracy.	Pracodawca	nie	powinien	dopu-
ścić,	aby	doszło	do	takiego	podziału	urlopu	wypoczynkowego,	który	pozbawiałby	pracowni-
ka	14-dniowego	wypoczynku.

Wyjątek	od	reguły	nieprzerwanego	urlopu	stanowi	urlop	na	żądanie,	gdyż	z	jego	istoty	
wynika	możliwość	wykorzystania	każdego	z	4	dni	oddzielnie.	Regulacja	urlopu	na	żądanie	
jest	 regulacją	szczególną,	a	więc	będzie	mieć	pierwszeństwo	stosowania	przed	przepisami	
o	14	nieprzerwanych	dniach	urlopu.

   pracownikowi będzie przysługiwał urlop na żądanie, nawet 
gdyby wskutek jego wykorzystania pozostała część wypoczynku 
wynosiła mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Postąpił	Pan	niesłusznie,	odmawiając	pracownikowi	prawa	do	urlopu	na	żądanie.	Pracodaw-
ca	może	odmówić	pracownikowi	udzielenia	urlopu	na	żądanie	tylko	wówczas,	gdy	wystąpią	
jakieś	 nadzwyczajne	 okoliczności,	 np.	 gdyby	 nieobecność	 pracownika	 mogła	 spowodować	
szkodę	materialną	w	mieniu	zakładu	pracy	albo	gdyby	działanie	pracownika	występującego	
o	urlop	na	żądanie	można	było	uznać	za	nadużycie	prawa	przez	korzystanie	z	niego	w	sposób	
sprzeczny	z	jego	społeczno-gospodarczym	przeznaczeniem	lub	zasadami	współżycia	społecz-
nego,	np.	kiedy	wszyscy	pracownicy	danego	zakładu	pracy	tego	samego	dnia	biorą	urlop	na	
żądanie,	co	paraliżuje	działalność	zakładu.

Konsekwencją	nieudzielenia	przez	Pana	urlopu	na	żądanie	pracownikowi	może	być	od-
powiedzialność	za	wykroczenie	przeciwko	prawom	pracownika.	Pracodawca,	który	wbrew	
obowiązkowi	nie	udziela	przysługującego	pracownikowi	urlopu	wypoczynkowego	lub	bez-
podstawnie	obniża	jego	wymiar,	podlega	karze	grzywny	od	1	tys.	zł	do	30	tys.	zł.	W	przy-
padku	urlopu	na	żądanie	wykroczenie	będzie	polegać	zarówno	na	nieudzieleniu	pracowni-
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kowi	w	ogóle	urlopu	na	żądanie,	 jak	 i	na	udzieleniu	go	w	innym	terminie	niż	wskazany	
przez	pracownika.

Przysługujących	w	danym	roku	4	dni	urlopu	na	żądanie	nie	zaznacza	się	w	planie	urlopów	
na	dany	rok.	Jeśli	więc	pracownikowi	przysługuje	w	danym	roku	26	dni	urlopu,	to	do	planu	
urlopowego	wpisuje	on	tylko	22	dni,	z	czego	jedna	część	urlopu	powinna	wynosić	co	naj-
mniej	14	kolejnych	dni	kalendarzowych.	Pozostałe	4	dniu	urlopu	na	żądanie	może	wykorzy-
stać	w	dowolnym	terminie.

PIOtR KORZUch
specjalista z zakresu prawa pracy

 Na jakiej podstawie wliczać do stażu urlopowego 
dodatkowe zatrudnienie

Od 1 maja 2015 r. zatrudniliśmy na pełny etat pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu u innego 
pracodawcy, u którego pracuje od 2 lat. Chcemy ustalić wysokość przysługującego mu urlopu 
wypoczynkowego. Pracownik ten ukończył szkołę wyższą. Na jakiej podstawie powinniśmy zali-
czyć mu do stażu urlopowego okres pracy u innego pracodawcy, skoro umowa o pracę się nie 
zakończyła i pracownik nie ma świadectwa pracy?

Jeśli	pracownik	chce,	aby	staż	pracy	u	dotychczasowego	pracodawcy	(u	którego	nadal	pozo-
staje	w	 stosunku	pracy)	wliczał	mu	 się	 do	 stażu	urlopowego	u	Państwa,	 powinien	 złożyć	
oświadczenie	o	długości	okresu	zatrudnienia	u	tego	pracodawcy.

Do	okresu,	od	którego	zależy	prawo	do	urlopu	i	wymiar	urlopu,	wlicza	się	okresy	po-
przedniej	pracy	bez	względu	na	przerwy	w	zatrudnieniu	oraz	sposób	ustania	stosunku	pracy.	
Jednak	 w	 przypadku	 jednoczesnego	 pozostawania	 w	 dwóch	 lub	 więcej	 stosunkach	 pracy	
wliczeniu	podlega	także	okres	poprzedniego	niezakończonego	zatrudnienia	w	części	przypa-
dającej	przed	nawiązaniem	drugiego	lub	kolejnego	stosunku	pracy.	Przepisy	prawa	pracy	nie	
przewidują	jednak,	w	jaki	sposób	pracodawca,	zatrudniający	pracownika	pozostającego	już	
w	innym	stosunku	pracy,	może	ustalić	wymiar	jego	urlopu.	Pracownik	nie	dysponuje	bowiem	
świadectwem	pracy,	ponieważ	jego	dotychczasowy	stosunek	pracy	trwa.	W	takim	przypadku	
nie	ma	on	obowiązku	informowania	nowego	pracodawcy	o	swoim	równoległym	zatrudnie-
niu,	ale	musi	liczyć	się	z	tym,	że	w	takiej	sytuacji	nowy	pracodawca	nie	będzie	miał	podstaw	
do	uznania,	że	staż	pracy	pracownika,	o	którym	mowa	w	pytaniu,	wynosi	już	2	lata.

Poinformowanie	pracodawcy	o	równoległym	zatrudnieniu	może	mieć	dla	pracownika	zna-
czenie	w	kontekście	wymiaru	urlopu.	Jeśli	pracownik	jest	zatrudniony	krócej	niż	10	lat,	wymiar	
jego	urlopu	wynosi	20	dni.	Jeżeli	jednak	pracownik	jest	zatrudniony	co	najmniej	10	lat,	wymiar	
jego	urlopu	wynosi	26	dni.	Do	stażu	pracy,	od	którego	zależy	wymiar	urlopu,	wlicza	się	także	
okresy	nauki.	Jeśli	pracownik	ukończył	studia	wyższe,	do	stażu	pracy	wliczamy	mu	8	lat.

Z	uwagi	na	to,	że	Państwa	pracownik	u	dotychczasowego	pracodawcy	pozostawał	w	za-
trudnieniu	2	lata	po	ukończeniu	studiów,	jego	staż	pracy	wynosi	10	lat,	a	wymiar	urlopu	26	dni.	
Nie	ma	znaczenia,	że	pracownik	jest	zatrudniony	w	innej	firmie	w	wymiarze	1/4	etatu.
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Jeśli	 nowy	 pracodawca	 ma	 wątpliwości,	 czy	 pracownik	 w	 swoim	 oświadczeniu	 o	 okresie	
równoległego	zatrudnienia	podał	prawdę,	może	zażądać	od	pracownika	udokumentowania	
okresu	tego	zatrudnienia.	Dotychczasowy	pracodawca	ma	obowiązek	wydać	pracownikowi	
zaświadczenie	o	okresie	zatrudnienia.

eDytA KOłKOwSKA
radca prawny

PODSTAWA PRAWNA:
■f art. 14, art. 29 § 3 pkt 3, § 32 i 33, art. 361 § 2, art. 51 § 2, art. 130 § 2, art. 152–1542, art. 155, art. 1551, art. 1552, art. 1552a, 
art. 1553, art. 158, art. 163–167, art. 1671, art. 1672, art. 1673, art. 168, art. 171–172, art. 1741 § 2, art. 1865, art. 205, art. 291, 
art. 2931, art. 302 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662),

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

■f art. 2, art. 3 ust. 3–6, art. 5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 111),
■f art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 i pkt 78, art. 30 ust. 1 pkt 4, art. 31, art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 699),

■f art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; 
ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 689),

■f art. 15, art. 19, art. 20c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 493),

■f art. 42 ust. 3, art. 53 ust. 1a, art. 64–67 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191; ost. zm. 
z 2015 r. poz. 357),

■f art. 10, art. 17 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. 
Nr 221, poz. 1737),

■f art. 25 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 167),
■f art. 79 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; ost. zm. 
Dz.U. z 2015 r. poz. 357),

■f art. 120 i art. 124 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 144; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 529),

■f art. 36 ustawy z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1027; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198),
■f art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy 
(Dz.U. Nr 54, poz. 310),

■f art. 9–10 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 693),

■f § 1, § 2 ust. 1 pkt 20, pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1967),

■f § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 416; ost. zm. z 2014 r. poz. 922),

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

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

■f § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzo-
nych przez organy administracji rządowej (Dz.U. Nr 60, poz. 494; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 572),

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

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