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Urlopy wypoczynkowe  
– odpowiedzi na pytania z praktyki

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w da-
nym roku jednorazowo w pełnym wymiarze, czyli w zależności od stażu ur-
lopowego w wymiarze 20 lub 26 dni. Jedynie na wniosek pracownika urlop 
może zostać udzielony w częściach, jednak przynajmniej jedna z nich powinna 
obejmować co najmniej 14 dni kalendarzowych wypoczynku. Za czas urlopu 
wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymał-
by, gdyby w tym czasie pracował. Nie może on dostać ani mniej, ani więcej 
tylko z tego powodu, że w danym okresie korzystał z płatnego wypoczynku.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące problematyki urlo-
pów wypoczynkowych. 

(?) Pracownik miał umowę na 1-miesięczny okres próbny do końca kwietnia 2017 r. 
Z początkiem maja br. przedłużyliśmy ją. W związku z tym, czy 1 maja 2017 r. nali-

czyć pracownikowi kolejne 1,66 dnia urlopu wypoczynkowego, czy zrobić to dopiero 
1 czerwca br., po miesiącu pracy? Pracownik jest w pierwszym roku pracy. 

Pracownik, który pierwszą pracę w życiu rozpoczął 1 kwietnia 2017 r. (umowa zawarta na 
1-miesięczny okres próbny), z upływem 30 kwietnia br. nabył prawo do 1/12 z 20-dniowego 
wymiaru urlopu wypoczynkowego (1,66 dnia), którą będzie mógł wykorzystać począwszy 
od maja br. Jeżeli 1 maja br. został nawiązany z tym pracownikiem kolejny stosunek pracy 
(na podstawie umowy o pracę na czas określony albo na czas nieokreślony), to po miesiącu 
pracy, tj. z upływem 31 maja br., pracownik nabędzie prawo do kolejnej 1/12 z przysługują-
cego mu 20-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął 
pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wy-
miaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku (art. 153 § 1 Kodeksu pracy). Przy 
ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego takiego pracownika nie należy zarówno zaokrą-
glać niepełnego miesiąca pracy w górę do pełnego miesiąca pracy, jak i zaokrąglać niepeł-
nego dnia urlopu wypoczynkowego w górę do pełnego dnia w przypadku ustalania propor-
cjonalnego wymiaru urlopu wypoczynkowego za część roku kalendarzowego.

Należy podkreślić, że pracodawca może postąpić na korzyść pracownika i zaokrąglić 
w górę ustalony wymiar urlopu do pełnych godzin lub do pełnych dni, z takim zastrzeżeniem, 
aby wymiar urlopu pracownika w roku kalendarzowym nie przekroczył przysługującego mu 
wymiaru, czyli 20 dni (160 godzin). 

Przykład
Pracownik jest zatrudniony na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. na 1/4 etatu. Wymiar 
jego urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy należy obliczać następująco:
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Wskazówka 1. Oblicz wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi
Obliczając wymiar urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym dla pracownika za-
trudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, uwzględniamy zasadę, zgodnie z którą 
wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy tego pracownika, natomiast niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do 
pełnego dnia (art. 154 § 2 Kodeksu pracy). A zatem:
20 x 1/4 = 5 dni = 40 godzin (liczba godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego 
w roku kalendarzowym pracownikowi zatrudnionemu pierwszy raz w życiu w wymiarze 
1/4 etatu).
Wskazówka 2. Ustal okres zatrudnienia, za który pracownikowi przysługuje urlop 
wypoczynkowy
Okres pracy pracownika od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. wynosi 3 miesiące. Zatem 
pracownik z upływem 30 czerwca 2017 r. nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowe-
go za 1 miesiąc, z upływem 31 lipca 2017 r. – za drugi miesiąc i z upływem 31 sierpnia 
2017 r. – za trzeci miesiąc pracy. 
Wskazówka 3. Ustal wymiar urlopu wypoczynkowego za 1 miesiąc pracy
Wymiar urlopu wypoczynkowego za 1 miesiąc pracy ustalamy następująco:
1/12 x 5 dni = 1/12 x 40 godzin = 3,33 godziny (bez zaokrąglania) = 3 godziny 
i 19,8 minuty 
Zatem pracownikowi zatrudnionemu po raz pierwszy w życiu w wymiarze 1/4 etatu 
za 1 miesiąc pracy będą przysługiwały 3 godziny i 19 minut urlopu wypoczynkowe-
go (niecelowe jest dokonywanie dalszych obliczeń, tj. przeliczanie 0,8 minuty na 
sekundy).

W omawianym przypadku nie trzeba wypłacać ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzy-
stany urlop wypoczynkowy nabyty za kwiecień br., może bowiem zostać zawarte porozumie-
nie między pracownikiem i pracodawcą o tym, że urlop za ten miesiąc (1,66 dnia) zostanie 
wykorzystany w naturze w kolejnym stosunku pracy. Porozumienie w sprawie przeniesienia 
urlopu wypoczynkowego na kolejne zatrudnienie u tego samego pracodawcy jest dopusz-
czalne pod warunkiem, że do zawarcia kolejnej umowy o pracę dojdzie bezpośrednio – bez 
jednego dnia przerwy – po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny. Takie porozumienie 
najlepiej podpisać razem z kolejną umową o pracą zawieraną z pracownikiem. Ze względu 
na konieczność rozliczenia się z pracownikiem z urlopu wypoczynkowego najpóźniej w dniu 
ustania stosunku pracy zawarcie takiego porozumienia musi nastąpić jeszcze przed dniem 
rozwiązania poprzedniej umowy o pracę.

Na podstawie przepisów prawa pracy zasady obliczania okresu pracy warunkującego 
nabycie uprawnień pracowniczych, w tym uprawnienia do urlopu, odbiegają od reguł prawa 
cywilnego. Pogląd ten wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1996 r. (I PKN 47/96, 
OSNP 1997/17/310), w którym stwierdził, że:

(...) sposób liczenia terminów określonych w art. 112 k.c. nie ma zastosowania do 
okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych – np. określonych 
w art. 153 czy 156 § 1 k.p.

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 10(322)
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W związku z tym okres pracy powinien być ustalony z uwzględnieniem potocznego spo-
sobu liczenia terminów, a zatem upływ terminu następuje w dniu bezpośrednio poprzedza-
jącym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym rozpoczęto liczenie okresu. 

Ponadto w postanowieniu z 11 grudnia 2009 r. (II PK 223/09) Sąd Najwyższy, przywołując 
wcześniej powołany wyrok oraz uchwałę SN z 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91, OSNC 1992/1/10), 
zauważył, że w uzasadnieniach do tych orzeczeń wskazano, iż:

(...) w prawie pracy ustanowione są odrębne od cywilnych reguły liczenia terminów 
(okresów), zwłaszcza w związku z wprowadzeniem ustawowych okresów i terminów 
wypowiedzenia umów w celu doprowadzenia do takiego stanu, aby dzień, w którym 

zwyczajowo zatrudnia się pracowników, nie nakładał się (nie pokrywał się) na dzień, w którym 
rozwiązuje się stosunek pracy, a jedynie dzień ten bezpośrednio poprzedzał. Prawidłowość 
tę należy mieć na względzie także wtedy, gdy nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, 
a jedynie powstaje potrzeba ustalenia upływu okresu pracy o znanej długości. 

Zgodnie z zaprezentowanym powyżej orzecznictwem należy zatem uznać, że dla celów 
obliczania okresów pracy warunkujących nabycie uprawnień pracowniczych miesiąc pra-
cy upływa w dniu poprzedzającym upływ miesięcznego terminu obliczonego stosownie do 
przepisów Kodeksu cywilnego. 

Przykład
Stosunek pracy został nawiązany z pracownikiem 1 kwietnia 2017 r. Zatem miesiąc pra-
cy, po upływie którego nabywa on prawo do urlopu wypoczynkowego, upłynie 30 kwiet-
nia 2017 r., a rok pracy 31 marca 2018 r.

Natomiast gdy dojdzie do powstania przerw w zatrudnieniu, przy obliczaniu wymaganego 
okresu pracy zastosowanie znajdzie art. 114 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przy-
padku gdy termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wyma-
gana, za miesiąc uważa się 30 dni, a za rok 365 dni. 

Prawo do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy powstaje z upływem każde-
go miesiąca pracy do końca roku kalendarzowego, w którym pracownik rozpoczął pierwszą 
pracę. Wymiar pierwszego urlopu stanowi 1/12 z wymiaru przysługującego pracownikowi po 
przepracowaniu roku, czyli z 20 lub 26 dni.

Podstawa Prawna:
●● art. 153, art. 154, art. 1542 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; 

ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

●● art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 933

(?) Zwolniliśmy dyscyplinarnie pracownika 10 kwietnia 2017 r. z powodu długotrwałej 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej od 1 lutego do 10 kwietnia 

2017 r. Czy za te 3 miesiące przysługuje mu urlop wypoczynkowy? W tym roku pracownik 
nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. 
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Tak. W omawianym przypadku pracodawca nie może obniżyć pracownikowi wymiaru urlo-
pu wypoczynkowego za okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, ponieważ pracow-
nik nie powrócił do pracy po okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca 
mógłby to zrobić, gdyby pracownik powrócił do pracy choćby na 1 dzień.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypo-
czynkowego (art. 152 Kodeksu pracy). Uprawnienia do urlopu wypoczynkowego nie uzależnia 
się od wykonywania pracy ani obowiązku pozostawania w gotowości do świadczenia pracy. 
Jedynym warunkiem jest posiadanie statusu pracownika. Zatem za okresy nieświadczenia 
pracy, takie jak: zwolnienie lekarskie (niezależnie od tego, czy pracownik pobiera wynagro-
dzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy), okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, 
dni opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, 
urlop ojcowski czy urlop wypoczynkowy – pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynko-
wego, a jego wymiar nie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Potwierdził to Sąd Najwyższy 
w uchwale z 4 kwietnia 1995 r. (I PZP 10/95, OSNP 1995/18/228), stwierdzając, że:

(...) pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z dniem 1 stycz-
nia danego roku, mimo że pozostając w stosunku pracy nie przepracował w tym 
roku kalendarzowym ani jednego dnia w związku z pobieraniem świadczenia 

rehabilitacyjnego.

Przepisy prawa pracy regulują ponadto sytuacje, w których pracodawca obniża proporcjonal-
nie wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu nieobecności w pracy (art. 1552 

Kodeksu pracy). Proporcjonalnemu obniżeniu ulega wymiar urlopu wypoczynkowego pracow-
nika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego 
po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie m.in. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jeżeli okres ten przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku 
kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego 
roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu, chyba że przed rozpoczęciem 
tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

Jeśli zatem pracownik po okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie powrócił 
do pracy nawet na 1 dzień i rozwiązano z nim umowę o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy, 
pracodawca nie może obniżyć proporcjonalnie wymiaru urlopu pracownika.

Przykład
Pracownik miał nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy przez 2,5 miesiąca, tj. od 1 lu-
tego do 10 kwietnia 2017 r. Z dniem 10 kwietnia 2017 r. pracownik został z tego powodu 
zwolniony dyscyplinarnie. Zatem będzie uprawniony do 4/12 z przysługującego mu wy-
miaru urlopu wypoczynkowego (7 lub 9 dni w zależności od tego, czy przysługuje mu 
20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego). Pracownik ten nie powrócił do pracy nawet na 
1 dzień, zatem nie ma podstaw do obniżenia jego wymiaru urlopu.

Odmiennie ustala się wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który miał nieuspra-
wiedliwioną nieobecność w pracy i wrócił do pracy. Jeżeli taka nieobecność trwała co najmniej 
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1 miesiąc, pracodawca obniża pracownikowi proporcjonalnie wymiar jego urlopu wypoczyn-
kowego o 1/12 za każdy miesiąc takiej nieobecności.

Przykład
Pracownik zatrudniony od 2015 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony w okre-
sie od 8 marca do 26 kwietnia 2017 r. miał nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy. 
Pracodawca z uwagi na szczególną sytuację życiową tego pracownika nie zdecydował 
się na zwolnienie go w trybie dyscyplinarnym, jeżeli wróci on do pracy do końca kwiet-
nia. Pracownik nieoczekiwanie stawił się do pracy 27 kwietnia br. Z dniem 1 stycznia 
nabył on prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego i do 26 kwietnia br. nie wykorzystał 
ani jednego dnia urlopu. Jednocześnie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
w pracy pracodawca obniży mu proporcjonalnie wymiar urlopu wypoczynkowego w na-
stępujący sposób:
●■ 8 marca – 26 kwietnia 2017 r. (okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy), czyli 
1 miesiąc liczony w potoczny sposób (8 marca – 7 kwietnia 2017 r.) i 19 dni (8–26 kwiet-
nia 2017 r.). Zatem pracodawca obniży pracownikowi jego wymiar urlopu wypoczyn-
kowego o 1/12 z 26 dni urlopu za 1 pełny miesiąc nieusprawiedliwionej nieobecności,
●■ 1/12 x 26 dni = 2,166 dnia – wymiar urlopu, o jaki zostanie obniżony proporcjonalnie 
urlop pracownika za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
●■ 26 dni – 2,166 dnia = 24 dni (po zaokrągleniu) – wymiar urlopu wypoczynkowego 
w 2017 r. po proporcjonalnym obniżeniu przysługujący pracownikowi po powrocie 
do pracy.

Jeżeli pracownik w 2017 r. będzie miał kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność w pra-
cy, po zakończeniu której powróci do pracy, to pozostałe 19 dni nieobecności w pracy 
za okres 8–26 kwietnia 2017 r. będzie mu zaliczone przy dokonaniu kolejnego propor-
cjonalnego obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku do obli-
czania terminu miesięcznego nieobecności będzie miał zastosowanie art. 114 Kodeksu 
cywilnego, zgodnie z którym za miesiąc uważa się 30 dni, a ciągłość terminu nie jest 
wymagana.

Podstawa Prawna:
●● art. 152, art. 154, art. 1552 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 962

●● art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 459; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 933

(?) Zatrudniamy pracownika w punkcie handlowym, w którym jest jedynym pracow-
nikiem. Praca odbywa się w systemie równoważnym wydłużonym do 12 godzin 

pracy na dobę. Pracownik potrzebuje 2 dni urlopu, a drugi pracownik z innego nasze-
go sklepu, który go zastępuje w czasie urlopów, teraz nie może go w te dni zastąpić. 
Czy w takim przypadku pracodawca może odmówić pracownikowi urlopu na 
żądanie?
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Tak. Mogą Państwo odmówić udzielenia urlopu na żądanie, jeżeli według Państwa udzie-
lenie urlopu w danym dniu jest niemożliwe z punktu widzenia zapewnienia sprawnego dzia-
łania zakładu pracy. W przypadku odwołania się kwestionującego taką decyzję pracownika 
do sądu pracy zapadnie rozstrzygnięcie, czyj interes: pracodawcy czy pracownika był istot-
niejszy i czy pracodawca faktycznie miał podstawy do odmowy udzielenia urlopu na żądanie. 

Pracownicy zatrudnieni w równoważnym systemie czasu pracy powinni być traktowani przy 
udzielaniu urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach jak pracownicy zatrudnieni 
w podstawowym systemie czasu pracy. Mają oni prawo do urlopu wypoczynkowego w takim 
samym wymiarze jak pracownicy zatrudnieni w podstawowym systemie czasu pracy (tj. przez 
8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo). Ze względu na to, że tacy pracownicy 
mają różny dobowy wymiar czasu pracy, tzn. mogą pracować przez różną liczbę godzin w róż-
nych dobach, wymiar ich urlopu wypoczynkowego powinien być przeliczony na godziny od 
początku roku albo od pierwszego dnia zatrudnienia. Pracodawca udziela pracownikowi za-
trudnionemu w równoważnym systemie czasu pracy urlopu na pełne dni pracy, niezależnie od 
liczby godzin, jaką miał on do przepracowania w danym dniu, i następnie „zdejmuje” tę liczbę 
godzin z ogólnej puli urlopowej tego pracownika.

Należy przyjąć, że w przypadku gdy pracownik miał zaplanowany dzień urlopu w planie 
urlopów, to pracodawca nie powinien odmówić pracownikowi jego udzielenia. Jest to nato-
miast możliwe w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracow-
nika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy, np. nie ma innego pracownika, któ-
ry mógłby go zastąpić w tym dniu.

Należy pamiętać, że urlopu zawsze udziela pracodawca, zatem pracownik nie może samo-
wolnie rozpocząć urlopu wypoczynkowego. Potwierdza to wiele orzeczeń Sądu Najwyższego, 
w szczególności:
●■ uzasadnienie do wyroku SN z 19 maja 1997 r. (I PKN 172/97, OSNP 1998/8/242), w którym 

stwierdzono, że samowolne udanie się pracownika na urlop może być kwalifikowane jako 
ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i skutkować rozwiązaniem umowy o pracę 
w trybie art. 52 Kodeksu pracy;
●■ wyrok SN z 13 maja 1998 r. (I PKN 99/98, OSNP 1999/10/331), zgodnie z którym w przy-

padku braku planu urlopów wypoczynkowych samo złożenie wniosku o udzielenie urlopu 
wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecności w pracy,
●■ wyrok SN z 5 grudnia 2000 r. (I PKN 121/00, OSNP 2002/15/353), w którym stwierdzono, że 

pracownik nie jest uprawniony do rozpoczęcia urlopu bez zgody pracodawcy, nawet jeżeli 
pracodawca naruszył wobec niego obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego za dany 
rok do końca I kwartału (obecnie do końca III kwartału) następnego roku kalendarzowego.

Planem urlopów nie obejmuje się natomiast urlopu na żądanie. Pracodawca jest zobo-
wiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 
4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Takie 4 dni urlopu na żądanie należy traktować jak 
4 dni wolne od pracy niezależnie od liczby godzin zaplanowanych w rozkładzie czasu pra-
cy na dany dzień.
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Sposób wykorzystania 4-dniowego urlopu na żądanie zależy od pracownika, co oznacza, 
że to pracownik decyduje, czy wykorzysta te dni łącznie czy w różnych terminach oraz ja-
kie to będą terminy.

Wprawdzie pracodawca jest zobowiązany, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, udzielić pracow-
nikowi urlopu na żądanie we wskazanym przez niego terminie, jednak ostatecznie to on musi tego 
urlopu udzielić. Pracownik zaś nie ma obowiązku uzasadniać konieczności czy chęci skorzystania 
z urlopu w tym trybie. Jeżeli pracodawca nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu wobec takiego zgłosze-
nia, to nieobecność pracownika w danym dniu nie może zostać uznana za nieusprawiedliwioną i sta-
nowić podstawy do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. W tej sprawie wypowiedział się także Sąd 
Najwyższy w wyroku z 26 stycznia 2005 r. (II PK 197/04, OSNP 2005/17/271), w którym stwierdził, że:

(...) nieobecność w pracy po zgłoszeniu przez pracownika żądania udzielenia urlopu 
w trybie art. 1672 k.p., na które pracodawca nie udzielił odpowiedzi, nie uzasadnia 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

Zatem tylko wyraźny sprzeciw pracodawcy w odniesieniu do chęci wykorzystania przez 
pracownika urlopu na żądanie oznacza, że pracodawca nie udzielił tego urlopu.

Sąd Najwyższy w wyroku z 15 listopada 2006 r. (I PK 128/06, OSNP 2007/23–24/346) wy-
jaśnił ponadto, że:

(...) wniosek o udzielenie urlopu „na żądanie” (art. 1672 KP) powinien być zgłoszony 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia 
pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy. Jednocześnie 

zdaniem SN  (przyp. red.) regulamin pracy albo przyjęta u pracodawcy praktyka zakładowa (zwy-
czaj) mogą przewidywać późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu „na żądanie”. 

Powstaje wątpliwość, w jakich przypadkach pracodawca może odmówić udzielenia urlo-
pu na żądanie, jeżeli przepisy Kodeksu pracy zobowiązują go do udzielania takiego urlopu.

Należy uznać, że pracodawca musi mieć na względzie art. 8 Kodeksu pracy, zgodnie z któ-
rym nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodar-
czym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub 
zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. 
Zatem w przypadku gdy pracodawca wie, że np. pracownik ma w domu awarię wody albo 
miał stłuczkę samochodową w drodze do pracy, to kierując się zasadami współżycia spo-
łecznego nie powinien odmawiać urlopu pracownikowi, ponieważ znalazł się on w nadzwy-
czajnej sytuacji. Natomiast w przypadku akcji strajkowej polegającej na tym, że większość 
załogi danego zakładu pracy w jednym dniu zgłasza pracodawcy żądanie udzielenia urlopu, 
pracodawca mógłby odmówić jego udzielenia ze względu na nadużycie prawa i naruszenie 
przepisów o obowiązku dbania przez pracowników o dobro zakładu pracy.

Przykład
Pracownik zwrócił się do pracodawcy o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Pracodawca 
nie udzielił mu urlopu z powodu braku możliwości zapewniania zastępstwa. Obecność 
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pracownika jest konieczna, ponieważ w sklepie pracuje tylko dwóch pracowników, 
z których jeden jest na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli drugi z pracowników skorzysta 
w tym czasie z urlopu, pracodawca będzie musiał zamknąć sklep na jeden dzień. Jeśli 
pracownik wystąpi o urlop na żądanie na ten dzień, pracodawca będzie mógł odmówić 
udzielenia tego urlopu.

Podobnie wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z 28 października 2009 r. 
(II PK 123/09, OSNP 2011/11–12/148). SN stwierdził, że:

(...) udzielenie urlopu wypoczynkowego, także na żądanie (art. 1672 k.p.), pracowni-
kowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby jest niezgodne z prawem. Zdaniem 
SN: (...) obowiązek udzielenia urlopu „na żądanie” nie jest bezwzględny, a praco-

dawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które 
powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika 
w pracy. Niezdolność do pracy wyłącza możliwość korzystania z urlopu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, w związku z czym udzielenie urlopu w okresie niezdolności do pracy jest prawnie 
niedopuszczalne, także wówczas, gdy pracownik wyraził na to zgodę.

Jeżeli pracownik mimo nieudzielenia mu urlopu na żądanie nie stawi się w pracy, praco-
dawca może zwolnić go dyscyplinarnie.

Podstawa Prawna:
●● art. 8, art. 52, art. 100 § 2 pkt 4, art. 1542, art. 161, art. 1672, art. 1673, art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

(?) Pracownik zatrudniony na pełny etat, 8 godzin na dobę, 40 godzin w tygodniu, po-
prosił o udzielenie urlopu wypoczynkowego: jednego dnia na 4 godziny i następ-

nego dnia na 4 godziny. Pracodawca nie wyraził zgody na udzielenie urlopu w taki sposób. 
Czy postąpił prawidłowo? Czy sytuacja byłaby inna, gdyby pracownik wystąpił o ten urlop 
jako o urlop na żądanie?

Tak. Pracodawca postąpił prawidłowo. Urlopu wypoczynkowego udziela się na całe dniów-
ki pracy pracownika. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy jest to zwykły urlop wypoczyn-
kowy czy urlop na żądanie. 

Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgod-
nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadają-
cym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu (tj. w dniu, na który zo-
stał udzielony urlop).

Na część dnia można udzielić pracownikowi urlopu tylko wtedy, gdy pula godzinowa ur-
lopu jest już tak wyczerpana, że zostały np. tylko 4 czy 2 godziny urlopu i nie ma możliwo-
ści udzielenia urlopu pracownikowi na cały dzień (art. 1542 § 4 Kodeksu pracy). Dopiero po 
spełnieniu tej przesłanki można udzielić urlopu wypoczynkowego na część dnia pracy. Taka 
sytuacja w praktyce będzie jednak dotyczyć głównie pracowników zatrudnionych np. w sy-
stemie równoważnego czasu pracy, którzy mają różne dobowe wymiary czasu pracy.
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Natomiast jeżeli pracownik ma jeszcze całe 8 godzin urlopu do wykorzystania (albo wię-
cej), to pracodawca nie może udzielić mu urlopu na część dnia pracy, czyli nie może zrobić 
tego, o co wnioskuje pracownik, o którym mowa w pytaniu. Zasada ta nie ulegnie zmianie, 
nawet gdyby pracownik wystąpił o ten urlop jako o urlop na żądanie (art. 1672 Kodeksu pra-
cy). Urlop na żądanie stanowi część „zwykłego” urlopu wypoczynkowego. Różnica polega 
tylko na sposobie występowania o ten urlop (żądanie pracownika). Natomiast także ten urlop 
powinien być udzielony na całą dniówkę pracownika. W tej kwestii wypowiedział się już Sąd 
Najwyższy w wyroku z 16 września 2008 r. (II PK 26/08, OSP 2009/12/129), stwierdzając, że:

(...) urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego przysługującego pra-
cownikowi, wobec czego ma identyczny do urlopu wypoczynkowego charakter 
prawny i poza wyjątkami przewidzianymi wyraźnie w ustawie (art. 168 in fine k.p., 

art. 163 § 1 zdanie trzecie k.p.), jak również wynikającymi z charakteru tego uprawnienia 
(np. możliwość dzielenia tego urlopu na części, czy obowiązek udzielenia urlopu w terminie 
wskazanym przez pracownika), stosują się do niego wynikające z Kodeksu pracy regulacje 
urlopowe.

Podstawa Prawna:
●● art. 152, art. 1542 § 1 i 4, art. 1672 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; 

ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

(?) Pracownica po wykorzystaniu całego urlopu za 2017 r. wzięła urlop wychowawczy 
od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. Czy jeśli w styczniu 2018 r., zamiast pojawić się 

w pracy, skorzysta z dni opieki na dziecko lub będzie miała zwolnienie lekarskie, a później 
wystąpi o drugą część urlopu wychowawczego, to nabędzie prawo do urlopu wypoczyn-
kowego za 2018 r.?

Tak. Jeżeli pracownica od początku stycznia 2018 r. nie będzie korzystała z urlopu wy-
chowawczego, to nabędzie z 1 stycznia 2018 r. prawo do urlopu wypoczynkowego za bie-
żący rok kalendarzowy w pełnym przysługującym jej wymiarze, tj. 20 albo 26 dni. Nie ma 
przy tym znaczenia, że pracownica będzie w styczniu 2018 r. korzystała z płatnej nieobec-
ności w pracy, np. zwolnienia lekarskiego, opieki na dziecko albo urlopu macierzyńskiego 
lub rodzicielskiego.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wy-
poczynkowego. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku 
kalendarzowym, co oznacza, że z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego naby-
wa prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, tj. 20 albo 26 dni, w zależności od 
ogólnego stażu pracy.

Przykład
Pracownica w okresie od 1 do 31 stycznia 2017 r. wykorzystała cały przysługujący jej wy-
miar urlopu wypoczynkowego (do którego nabyła prawo 1 stycznia 2017 r.). Następnie 
skorzystała z urlopu wychowawczego w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. i nie 
wystąpiła o kolejną część urlopu wychowawczego (który rozpocząłby się 1 stycznia 
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2018 r.). Zatem z dniem 1 stycznia 2018 r. nabędzie ona prawo do pełnego wymiaru ur-
lopu wypoczynkowego za 2018 r. Od tego dnia bowiem zostają „odwieszone” jej prawa 
i obowiązki, bo już nie korzysta z urlopu wychowawczego. Pracownica od 1 stycznia 
2018 r. będzie już objęta harmonogramem czasu pracy u swojego pracodawcy i nie ma 
znaczenia, że akurat w Nowy Rok ma dzień wolny od pracy. Nie ma przeszkód, aby pra-
cownica np. 2 stycznia 2018 r. złożyła wniosek o kolejną część urlopu wychowawczego 
i rozpoczęła korzystanie z tego urlopu od 24 stycznia 2018 r. W okresie przerwy w korzy-
staniu z urlopu wychowawczego pracownica powinna normalnie wykonywać pracę na 
swoim stanowisku, ale może też w tym czasie skorzystać z dni opieki nad dzieckiem, ur-
lopu wypoczynkowego albo w razie choroby być na zwolnieniu lekarskim na siebie bądź 
z tytułu opieki np. nad chorym dzieckiem. Od 1 stycznia 2018 r. pracownica nabywa 
bowiem prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego i nie ma w tym przypadku 
znaczenia, że od 24 stycznia 2018 r. rozpocznie urlop wychowawczy. 

Od 1 października 2013 r., jeżeli pracownik 
korzysta z urlopu wychowawczego po dniu 
nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego, 
np. od 1 marca 2017 r., a następnie powraca 
do pracy w tym samym roku kalendarzowym, 
np. 31 maja 2017 r., to wymiar jego urlopu wy-
poczynkowego nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu za czas nieobecności spowodowanej 
korzystaniem z urlopu wychowawczego.

Przykład
Pracownica nabyła prawo do pełnego, 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowe-
go za 2017 r. i do dnia rozpoczęcia urlopu wychowawczego wykorzystała 6 dni tego 
urlopu. Po zakończeniu urlopu wychowawczego – w tym samym roku kalendarzowym, 
w którym urlop ten się rozpoczął, pracownica powróciła do pracy. Nadal będzie upraw-
niona do 20 dni urlopu wypoczynkowego (26 dni – 6 dni). Wymiar jej urlopu nie zostanie 
obniżony proporcjonalnie do okresu nieobecności. Jeżeli pracownica nie rozpocznie 
1 stycznia 2018 r. kolejnej części urlopu wychowawczego, to w tym dniu nabędzie prawo 
do kolejnego, 26-dniowego urlopu wypoczynkowego (w sumie będzie miała na 1 stycz-
nia 2018 r. 46 dni urlopu wypoczynkowego).

Nie trzeba spieszyć się z wykorzystywaniem urlopu wypoczynkowego, ponieważ na czas 
korzystania z urlopu wychowawczego ulega zawieszeniu bieg terminu przedawnienia urlo-
pu wypoczynkowego.

Przykład
Pracownica rozpoczęła korzystanie z urlopu wychowawczego 4 października 2014 r., 
bezpośrednio po zakończeniu płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka. 
W dniu rozpoczęcia urlopu wychowawczego była uprawniona do bieżącego urlopu 

UWAGA!
Urlop wypoczynkowy nie ulega proporcjonal-
nemu obniżeniu za czas korzystania z urlopu 
wychowawczego.
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wypoczynkowego w pełnym wymiarze 26 dni za 2014 r., a także do urlopu zaległego 
w wymiarze 26 dni za 2013 r. Bieg terminu przedawnienia zaległego urlopu uległ więc za-
wieszeniu, a urlopu bieżącego nie rozpoczął się, zatem po powrocie do pracy w 2017 r. 
po urlopie wychowawczym pracownica będzie mogła skorzystać z 52 dni urlopu wypo-
czynkowego oraz z bieżącego urlopu wypoczynkowego, do którego nabędzie prawo po 
zakończeniu urlopu wychowawczego.

Podstawa Prawna:
●● art. 152, art. 1551 § 1 i 2, art. 2931 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; 

ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

(?) Pracuje u nas stażystka na 3-miesięcznym stażu finansowanym z urzędu pracy. Ile 
dni wolnego przysługuje jej w ciągu tych 3 miesięcy?

Stażystka jest uprawniona do 6 dni wolnego. Na wniosek bezrobotnego odbywającego 
staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 
30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca 
jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Stażyście zatrudnionemu w ramach umowy podpisanej z urzędem pracy nie przysługuje 
prawo do urlopu wypoczynkowego. Stażysta nie jest bowiem traktowany przez prawo pra-
cy jak pracownik. Umowa o staż nie stanowi podstawy nawiązania stosunku pracy, którego 
istnienie przesądza o prawie do płatnego urlopu wypoczynkowego. Osoba odbywająca staż 
nadal ma status osoby bezrobotnej. Stosunek pracy może bowiem powstać na podstawie: 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 
6 miesięcy do określonego ustawą pracodawcy. Starosta może skierować do odbycia sta-
żu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Staż odbywa 
się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określo-
nego w umowie. 

Prawo do czasu wolnego stażysta nabywa dopiero z chwilą odbycia 30-dniowego (cho-
dzi o dni kalendarzowe) okresu stażu (poza ostatnim miesiącem – wówczas dni wolne przy-
sługują „z góry”). Stażysta może więc albo skorzystać z dwóch dni wolnych po zakończeniu 
każdego 30-dniowego okresu stażu, albo wykorzystać je jednorazowo w ostatnim miesiącu 
stażu. Dni wolne udzielane są tylko na wniosek zainteresowanego. Pracodawca jest związa-
ny wnioskiem. Za dni wolne stażyście przysługuje prawo do stypendium, zatem jest to płat-
ne zwolnienie od pracy. Wykorzystanie przysługujących dni wolnych nie powoduje obniże-
nia stypendium.

Przykład
Osoba odbywająca w firmie handlowej staż na podstawie skierowania z urzędu pracy 
przepracowała 1,5 miesiąca w okresie od 1 kwietnia do 15 maja 2017 r. W związku z tym 
na 15 maja br. stażysta ten jest uprawniony do 2 dni wolnego z tytułu przepracowa-
nia 30 dni (tj. 1–30 kwietnia br.), z których może skorzystać począwszy od 1 maja br. 
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Natomiast przepracowanie w ramach stażu kolejnych 15 dni, tj. od 1 do 15 maja br., nie 
będzie uprawniało stażysty do kolejnych 2 dni wolnego.

Podstawa Prawna:
●● art. 53 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 645; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962 

(?) Mam problem z udzieleniem urlopu pracownicy, która w czerwcu 2017 r. odcho-
dzi na emeryturę. W naszym przedszkolu urlopy są wykorzystywane w sierpniu 

(zgodnie z uchwałą rady gminy). W związku z tym w sierpniu 2016 r. pracownica (kuchar-
ka) wykorzystała cały urlop za zeszły rok. Czy przed odejściem na emeryturę muszę jej 
udzielić całego urlopu za ten rok czy proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy 
tego roku, czy też muszę liczyć jej urlop proporcjonalnie od września 2016 r. do czerw-
ca 2017 r.?

Pracownik, który rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę w trak-
cie roku kalendarzowego, jest uprawniony w tym roku do urlopu wypoczynkowego ustalone-
go proporcjonalnie do okresu przepracowanego u tego pracodawcy. Zatem w omawianym 
przypadku pracownica będzie uprawniona do 6/12 z 26-dniowego wymiaru, tj. do 13 dni ur-
lopu, za okres od stycznia do czerwca 2017 r.

Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzo-
wym, tj. z dniem 1 stycznia bieżącego roku kalendarzowego. 

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca 
(w tym przypadku plan urlopów został przyjęty w drodze uchwały gminy), biorąc pod uwagę 
wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów 
nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi w trybie „na żądanie”.

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu 
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do 
kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy – w wy-
miarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania 
stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przy-
sługującym mu lub wyższym wymiarze.

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wy-
korzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z okresu zatrudnienia u poprzedniego 
pracodawcy, u kolejnego pracodawcy przysługuje urlop w odpowiednio niższym wymiarze. 
Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być jednak niższy niż wynikający 
z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców.

Zasadę, że urlop przysługuje w wymiarze:
●■ proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie 

zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
●■ proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – w razie zatrud-

nienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
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– stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy 
w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzed-
nim pracodawcą.

Zatem pracownica zatrudniona jako kucharka w przedszkolu, niezależnie od tego, że 
rozwiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, jest uprawniona do ur-
lopu wypoczynkowego za bieżący rok kalendarzowy w wymiarze proporcjonalnym do 
okresu przepracowanego. Urlop powinien być udzielony w naturze, a w przypadku gdy 
jest to niemożliwe, pracodawca musi wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany 
urlop wypoczynkowy z dniem rozwiązania umowy o pracę. Bez znaczenia pozostaje fakt, 
że zgodnie z planem urlopów, gdyby pracownica nie odchodziła z pracy, wykorzystywała-
by taki urlop w sierpniu br.

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca udzielił pracownikowi przed rozwiązaniem 
stosunku pracy (np. w okresie wypowiedzenia) całego urlopu wypoczynkowego, do którego 
pracownik nabył prawo 1 stycznia danego roku.

Przykład
Pracownik zatrudniony na umowę na czas nieokreślony z dniem 31 sierpnia 2017 r. roz-
wiązuje stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Pracodawca jest zo-
bowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8/12 z 26 dni 
wymiaru urlopu wypoczynkowego, tj. 18 dni. Nie ma przeszkód, aby pracodawca udzie-
lił pracownikowi pełnego, 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego, do którego 
nabył on prawo z dniem 1 stycznia 2017 r. Jeżeli jednak tak się stanie, pracownik ten 
w przypadku podjęcia innej pracy w tym samym roku kalendarzowym nie będzie już miał 
prawa do urlopu wypoczynkowego. Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego w roku ka-
lendarzowym nie może bowiem przekraczać 26 dni.

Podstawa Prawna:
●● art. 153 § 2, art. 1551, art. 163 § 1, art. 171 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

(?) Pracownica pracuje na podstawie umowy o pracę na pełny etat, na czas nieokre-
ślony. Od 1 lipca 2017 r. uzyska prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy za 

ten rok przysługuje jej 26 dni urlopu wypoczynkowego, czy urlop ten liczymy proporcjo-
nalnie w ten sposób, że ma 10 dni urlopu za styczeń–czerwiec i 13 dni za 
lipiec–grudzień?

Pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 6 dni urlopu za cały 
rok, niezależnie od tego, w którym miesiącu nabył prawo do urlopu w wyższym wymiarze.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał 
w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający 
(art. 158 Kodeksu pracy). Urlop ten przysługuje w wysokości różnicy między wyższym a do-
tychczasowym wymiarem urlopu wypoczynkowego.
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Przykład
Pracownik uprawniony do 20 dni urlopu wypoczynkowego 15 maja 2017 r. osiągnie 
10-letni staż pracy. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2017 r. nabył on prawo do 20 dni 
urlopu, natomiast z dniem 15 maja 2017 r. nabył prawo do 6 dni urlopu uzupełniającego.

Przykład
Pracownik podjął pierwszą w życiu pracę 1 stycznia 2008 r. i tym samym z dniem 
31 grudnia 2017 r. nabędzie prawo do 26-dniowego urlopu wypoczynkowego w związ-
ku z osiągnięciem 10-letniego stażu pracy. W związku z tym pracownik ten 1 stycznia 
2017 r. nabył prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Natomiast z dniem 31 grudnia 
2017 r. nabędzie prawo do 6 dni urlopu uzupełniającego. Wprawdzie pracownik nie bę-
dzie już miał możliwości wykorzystania tego urlopu w tym roku, ale będzie mógł wyko-
rzystać te 6 dni urlopu do końca września 2018 r.

Jeżeli natomiast w trakcie roku kalendarzowego następuje rozwiązanie stosunku pracy 
z pracownikiem, któremu upływa 10-letni staż pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego będzie 
uzależniony od chwili rozwiązania umowy o pracę oraz momentu nabycia prawa do urlopu 
w wyższym, 26-dniowym wymiarze i tym samym do urlopu uzupełniającego.

Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynko-
wego w roku kalendarzowym, w którym pracow-
nik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu 
wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala 
się, uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu (§ 3 
rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wy-
płacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwi-
walentu pieniężnego za urlop). Zatem pracownik, 
który jeszcze przed rozwiązaniem umowy o pracę nabędzie prawo do wyższego wymiaru 
urlopu wypoczynkowego, będzie miał ustalany proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynko-
wego z 26 dni. Natomiast jeżeli pracownikowi rozwiąże się stosunek pracy przed nabyciem 
prawa do wyższego wymiaru (nawet jeden dzień wcześniej), to proporcjonalny wymiar urlo-
pu wypoczynkowego takiego pracownika będzie ustalany od 20-dniowego wymiaru urlopu.

Przykład
Pracownik zatrudniony w zakładzie produkcyjnym osiągnie 10-letni staż pracy 3 sierpnia 
2017 r. Jednocześnie 30 września br. umowa o pracę z tym pracownikiem zostanie rozwią-
zana. W związku z tym pracownik na 30 września br. będzie miał ustalany wymiar urlopu 
jako 9/12 z przysługującego mu 26-dniowego wymiaru urlopu. Zatem jeżeli w tym roku 
nie korzystał jeszcze z urlopu wypoczynkowego, będzie mu przysługiwało 20 dni urlopu.

Analogiczne zasady należy stosować w przypadku nabywania prawa do wyższego wymiaru 
urlopu wypoczynkowego do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

UWAGA!
Prawa do urlopu uzupełniającego w roku kalen-
darzowym nie nabywa się w wymiarze propor-
cjonalnym do okresu zatrudnienia, zatem bez 
znaczenia pozostaje to, czy pracownik nabył to 
prawo w styczniu czy w grudniu danego roku.
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Podstawa Prawna: 
●● art. 154, art. 158 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 962

●● § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 16; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353 

(?) Nasz pracownik odmawia wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych. Czy 
pracodawca może jednostronnie zmusić (wysłać) pracownika do wykorzystania 

zaległego urlopu (za 2015 r., a także za 2016 r.), czy powinien to zrobić w porozumieniu 
z pracownikiem?

Należy przyjąć, że pracodawca jest uprawniony do jednostronnego udzielenia pracowniko-
wi zaległego urlopu do końca września następnego roku kalendarzowego. Pracodawca jest 
bowiem odpowiedzialny za organizację pracy w zakładzie, zobligowany przepisami Kodeksu 
pracy do udzielenia urlopu wypoczynkowego i ponosi odpowiedzialność za jego nieudzie-
lenie we właściwym terminie.

Co do zasady urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany do końca roku kalenda-
rzowego, w którym pracownik nabył do niego prawo, zgodnie z planem urlopowym sporzą-
dzonym przez pracodawcę. 

Wprawdzie przepisy Kodeksu pracy dopuszczają możliwość wykorzystania urlopu wypo-
czynkowego do końca września następnego roku kalendarzowego, jednak należy to trak-
tować jako wyjątek ograniczony do szczególnych sytuacji, z powodu których wcześniejsze 
wykorzystanie urlopu było niemożliwe. 

Takie szczególne przypadki zostały wymienione w przepisach art. 164–166 Kodeksu pra-
cy. Są to np.: przesunięcie terminu urlopu na umotywowany ważnymi przyczynami wniosek 
pracownika, czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby, urlop macierzyński, powołanie 
pracownika na ćwiczenia wojskowe albo przeszkolenie wojskowe na 3 miesiące. W takich 
przypadkach pracodawca musi przesunąć urlop na inny termin, przy czym przesunięcie na 
kolejny rok kalendarzowy skutkuje tym, że urlop ten staje się urlopem zaległym. Wystarczy, 
aby taki zaległy urlop rozpoczął się najpóźniej 30 września następnego roku kalendarzowe-
go. Nie jest natomiast konieczne, aby zaległy urlop wypoczynkowy został w całości wyko-
rzystany do 30 września.

Jeżeli pracownik nie wykazuje chęci wykorzystania całego przysługującego mu zaległego 
urlopu wypoczynkowego, wówczas pracodawca może wysłać go na przymusowy wypoczy-
nek. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2006 r. (I PK 124/05), stwier-
dzając, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża 
na to zgody. Należy zatem przyjąć, że urlop zaległy powinien być uwzględniony w planie ur-
lopowym na rok bieżący i wykorzystywany przez pracownika w pierwszej kolejności. Choć 
poglądy w tym zakresie nie są jednolite, można przyjąć, że termin wskazany w planie urlopów 
jest wiążący dla stron, zatem pracownik musi wykorzystać urlop we wskazanym terminie.

Jeżeli jednak z różnych przyczyn okaże się niemożliwe wykorzystanie zaległego urlopu 
wypoczynkowego do końca września następnego roku kalendarzowego, to urlop ten nie 
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przepada i może być wykorzystany w ciągu 3 lat od dnia, w którym stał się wymagalny, tj. od 
końca roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do niego prawo, lub – jak niektórzy 
przyjmują – od 1 października następnego roku kalendarzowego, jeżeli został przesunięty 
na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy. Takie stanowisko 
potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. (I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38).

Nieudzielenie pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego do końca września na-
stępnego roku kalendarzowego przez pracodawcę stanowi wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika, za które może być nałożona kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł (art. 282 § 1 
pkt 2 Kodeksu pracy).

Podstawa Prawna:
●● art. 161, art. 163–166, art. 168, art. 282 § 31 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

odpowiedzi na pytania udzieliła
Małgorzata Podgórska – specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, od wielu lat zaj-
muje się problematyką prawa pracy, autorka wielu publikacji z tej tematyki

(?) Z powodu przejściowych trudności ekonomicznych mamy problemy z wypłatą do-
datkowych zmiennych składników wynagrodzenia zaliczanych do podstawy wymia-

ru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za ten urlop. Czy wyrównanie tych 
składników wynagrodzenia powoduje konieczność przeliczenia wynagrodzenia i ekwiwa-
lentu urlopowego?

Tak. Po wypłacie wyrównania zaległych składników pensji należy przeliczyć wynagrodze-
nie urlopowe i ekwiwalent za urlop. 

Wyrównanie zmiennych składników wynagrodzenia może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy 
pracownik uzyskał podwyżkę wynagrodzenia z mocą wsteczną lub gdy w okresie, z którego 
jest liczona podstawa urlopowa, nie otrzymał wszystkich należnych składników z powodu 
niedotrzymania przez pracodawcę przyjętych terminów ich wypłaty.

Zasadą jest, że zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe 
niż 1 miesiąc uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysoko-
ści wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających mie-
siąc rozpoczęcia urlopu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy występują znaczne wahania wysoko-
ści tych składników. Wówczas można przyjąć okres dłuższy, maksymalnie 12-miesięczny. 

Kluczowe znaczenie przy ustalaniu pensji urlopowej ma określenie „składniki wypłacone 
w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu”. Nie chodzi tu jednak 
o zmienną płacę należną za te miesiące, lecz o faktycznie wypłaconą w tym czasie. Jeśli 
pracownikowi wypłacono np. jedną czy dwie zmienne premie, zamiast trzech, to pozostaje 
ustalić podstawę urlopową z tych dokonanych wypłat. Z punktu widzenia pracownika sytua-
cja jest niekorzystna, ponieważ niewypłacenie przez pracodawcę składnika wynagrodzenia 
zaliczanego do podstawy urlopowej zaniża tę podstawę. Jednak z tego powodu nie nale-
ży ustalać wynagrodzenia urlopowego z dłuższego okresu. Okoliczności, kiedy pracownik 
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z winy pracodawcy otrzymuje zmienną pensję nieregularnie, nie można uznać za znaczne 
wahania jej wysokości.

Obliczając wysokość wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych, podstawę wy-
miaru należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę 
w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, czyli przez łączną liczbę godzin wypraco-
wanych, co do zasady, w 3-miesięcznym okresie (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia urlopowe-
go). W konsekwencji jednak zostaje naruszona zasada, że pracownik nie powinien stracić fi-
nansowo, korzystając z płatnego wypoczynku. W tej sytuacji rekomendowanym rozwiązaniem 
dla pracodawcy jest wyrównanie wynagrodzenia urlopowego po wypłacie zaległości. Gdyby 
nie zwłoka pracodawcy, pracownik otrzymałby od razu poprawnie obliczone, wyższe wyna-
grodzenie za urlop. Zatem w miesiącu, w którym pracownikowi zostaną wypłacone zaległe 
składniki wynagrodzenia, trzeba ponownie przeliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia urlo-
powego i dokonać jego wyrównania. W przeciwnym razie pracownik może wystąpić do praco-
dawcy z roszczeniem o wyrównanie zaległego wynagrodzenia urlopowego lub domagać się 
tego przed sądem. 

Przykład
Pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego w czerwcu 2017 r. Wynagrodzenie za 
pracę otrzymuje ostatniego dnia miesiąca. Oprócz pensji w stałej miesięcznej wyso-
kości pracownik ma prawo do zmiennej miesięcznej premii regulaminowej. Zdarza się, 
że pracuje w godzinach nadliczbowych przypadających głównie w dniach ustalonych 
dla niego jako pracujące. U pracodawcy obowiązuje 1-miesięczny okres rozliczeniowy. 
W okresie marzec–maj 2017 r. otrzymał za każdy z tych miesięcy i w ustalonym terminie 
wynagrodzenie zasadnicze, ale tylko jedną premię, tj. za maj 2017 r., mimo że za marzec 
i kwiecień zostały one przyznane pracownikowi. Pracownik nie otrzymał też wynagro-
dzenia ani dodatków za pracę w nadgodzinach dobowych, które miały miejsce w marcu. 
Pracodawca obliczy wynagrodzenie urlopowe za czerwiec 2017 r., uwzględniając pre-
mię za maj, a po wypłacie dwóch zaległych premii oraz wynagrodzenia i dodatków za 
nadgodziny dokona jego wyrównania. Takie postępowanie będzie prawidłowe. 

Podstawa Prawna:
●● art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

●● § 9–10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

(?) Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy możemy uwzględ-
nić składniki wynagrodzenia należne za okresy 1-miesięczne, ale wypłacone za 

okres np. kilku miesięcy?
Jeżeli w okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy urlopowej pracownikowi wypłacono 

jednorazowo zmienne składniki wynagrodzenia za kilka okresów miesięcznych, to uwzględ-
nienie ich w tej podstawie może wynikać ze swobodnej decyzji pracodawcy.
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Podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego stanowi łączna wysokość zmiennych 
składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaconych pracow-
nikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. 
Można przyjąć dłuższy okres rozliczeniowy, np. 5-, 6- czy 9-miesięczny, jeśli składniki zali-
czane do podstawy urlopowej ulegają znacznym wahaniom. Zdarza się, że pracownikowi co 
prawda przysługują zmienne składniki za okresy miesięczne, ale w okresie uwzględnianym 
przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego zostały one wypłacone raz, 
ale za kilka miesięcy. Taka sytuacja może zaistnieć, jeżeli pracodawca nie wywiązał się z wy-
płaty należnych składników i skumulowana wypłata przypadła właśnie na okres, z którego 
obliczane jest wynagrodzenie urlopowe. Mogą to być np. zaległe premie, dodatki za pracę 
w nocy czy za godziny nadliczbowe. 

Skoro składniki te zostały wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc roz-
poczęcia urlopu, to mylnie można uznać, że istnieje konieczność uwzględnienia ich w pod-
stawie urlopowej. Jednak wtedy pracownik znacznie zyskuje na wynagrodzeniu urlopowym, 
ponieważ stawka za 1 godzinę pracy jest wyższa. Z jednej strony jest to sytuacja korzystna 
dla pracownika, ale z drugiej – niezgodna z zasadą, która wskazuje, że wynagrodzenie za 
urlop powinno być zbliżone do wynagrodzenia, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby pracował. 
Dlatego w tej sytuacji można dopuścić dwa rozwiązania, przy czym o tym, które z nich pra-
codawca będzie stosował, decyduje on sam, tj.:
●■ pominięcie zaległych składników zmiennych i przyjęcie tylko tych, które są powiązane 

z okresem, z którego jest ustalana podstawa wymiaru wynagrodzenia urlopowego, lub
●■ naliczenie podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego ze wszystkich wypłaconych 

składników.

Wybór jednej z metod obliczenia wynagrodzenia urlopowego we wskazanej sytuacji zo-
bowiązuje pracodawcę do jej stosowania w tym samym zakresie do wszystkich pracow-
ników. Zaleca się w tym celu uregulowanie tych kwestii przez pracodawcę w przepisach 
wewnątrzzakładowych. 

Przykład
Pracownik, który korzystał z urlopu wypoczynkowego w maju 2017 r., oprócz płacy 
zasadniczej w stałej wysokości otrzymuje zmienne składniki miesięczne. W okresie 
luty–kwiecień 2017 r. oprócz bieżących wypłat wypłacono mu zaległe dodatki za pracę 
w nocy (za grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.) oraz część zaległej premii (za listopad 
2016 r.). Zarówno premie, jak i dodatki za pracę w nocy stanowią składniki uwzględnia-
ne w podstawie urlopowej. Pracodawca przyjął wszystkie składniki wypłacone w przyj-
mowanym okresie, bez względu na to, za jaki okres przysługiwały. Takie postępowanie 
należy uznać za prawidłowe. 

Podstawa Prawna:
●● art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

●● § 9–10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
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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

(?) Zdarza się, że nasi pracownicy wynagradzani zmiennymi składnikami korzystają 
z urlopu wypoczynkowego w tym samym lub w następnym miesiącu po miesiącu 

zatrudnienia. Z jakiego okresu powinniśmy ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 
tych osób?

Podstawę wynagrodzenia urlopowego należy ustalić z wynagrodzenia uzyskanego przez 
pracowników za czas faktycznie przepracowany. 

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy pracownik przed rozpoczęciem urlopu wy-
poczynkowego otrzymał wynagrodzenie za okres krótszy niż przyjęty do ustalenia podstawy 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Chodzi tu głównie o krótko pracujących pracowników, 
którzy niedawno podjęli pracę i nie zdążyli jeszcze przepracować 3 miesięcy, a otrzymują 
zmienne składniki płacowe. W takim przypadku podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop 
stanowi wynagrodzenie zmienne wypłacone pracownikowi za okres faktycznie przepraco-
wany (§ 11 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).

Przykład
Pracownica została zatrudniona 1 czerwca 2017 r. Jest wynagradzana wyłącznie prowi-
zyjnie. 29 i 30 czerwca 2017 r. skorzystała z 2 dni urlopu wypoczynkowego (16 godzin). 
Pracodawca wypłaca wynagrodzenia ostatniego dnia miesiąca. Do 28 czerwca 2017 r. 
wynagrodzenie pracownicy wyniosło 2180 zł i w okresie od 1 do 28 czerwca 2017 r. prze-
pracowała 152 godziny. Wynagrodzenie za urlop należy obliczyć w następujący sposób:
●■ 2180 zł : 152 godz. = 14,34 zł,
●■ 14,34 zł x 16 godz. = 229,44 zł.

Przykład
Pracownik pracujący na akord został zatrudniony 15 maja 2017 r., a wynagrodzenie za 
pracę otrzymuje 10. dnia następnego miesiąca. W czerwcu 2017 r. korzystał z 3 dni 
(24 godzin) urlopu wypoczynkowego. Wynagrodzenie urlopowe należy obliczyć z wyna-
grodzenia wypłaconego za maj 2017 r., czyli za czas faktycznie przepracowany, mimo że 
jest to okres krótszy niż 3 miesiące (w maju br. pracownik nie otrzymał wynagrodzenia 
z powodu przesuniętego terminu płatności wynagrodzeń). Za 104 godziny przepracowa-
ne w maju pracownik otrzymał 9 czerwca 2017 r. wynagrodzenie w kwocie 1352 zł. Za 
24 godziny urlopu wykorzystanego w czerwcu pracownikowi przysługuje wynagrodze-
nie urlopowe w wysokości 312 zł, zgodnie z wyliczeniem: 
●■ 1352 zł : 104 godz. = 13 zł,
●■ 13 zł x 24 godz. = 312 zł.

Podstawa Prawna:
●● art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

●● § 8–11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
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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

(?) Podczas audytu dokumentacji płacowej przez firmę zewnętrzną zarzucono nam, 
że ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powinniśmy wypłacać w ostatnim dniu za-

trudnienia pracownika. Mamy jednak wątpliwości, ponieważ nie wynika to wprost z żadne-
go przepisu Kodeksu pracy, a ponadto zawsze wypłacaliśmy ekwiwalent razem z ostatnim 
wynagrodzeniem. Kto ma rację?

Rację ma firma dokonująca audytu. Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu za urlop 
w dniu rozwiązania stosunku pracy i w tym dniu powinien go otrzymać. 

Ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi w przypadku niewykorzystania urlopu 
w całości lub w części z powodu rozwiązania (lub wygaśnięcia) stosunku pracy (art. 171 
Kodeksu pracy). Obowiązek wypłaty ekwiwalentu powstaje niezależnie od rodzaju umowy 
o pracę, czasu trwania zatrudnienia, trybu czy przyczyny ustania stosunku pracy. Pracodawca 
nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego tylko wówczas, gdy strony postano-
wią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na pod-
stawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po roz-
wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym podmiotem. Zatem o wypłacie 
ekwiwalentu przesądzają:
●■ rozwiązanie stosunku pracy oraz 
●■ niewykorzystanie przysługującego urlopu w naturze. 

Pracownik nabywa prawo do ekwiwalentu w dniu ustania zatrudnienia i tego dnia praco-
dawca ma obowiązek wypłacić mu wskazane świadczenie. Dopiero wtedy bowiem prawo 
do urlopu w postaci czasu wolnego przeistacza się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego 
(wyrok SN z 29 marca 2001 r., I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14). W razie gdy wypłata ekwiwa-
lentu nastąpi z opóźnieniem, pracodawca naraża się na dodatkowe koszty w postaci odse-
tek z tytułu nieterminowej wypłaty, których pracownik ma prawo zażądać. Za urlop zaległy, 
a nieprzedawniony ekwiwalent przysługuje w pełnej wysokości.

Jeśli ostatni dzień zatrudnienia (rozwiązania stosunku pracy) przypada w dniu wolnym, 
np. w sobotę, niedzielę czy święto, w piśmiennictwie dopuszcza się wypłatę ekwiwalentu 
w pierwszym dniu roboczym, czyli już po ustaniu zatrudnienia. Należy jednak przyjąć, że ta-
kiej wypłaty można dokonać wcześniej, w ostatnim dniu roboczym przypadającym przed dniem 
wolnym, np. w piątek. Wtedy bowiem wiadomo, że pracownik nie wykorzysta urlopu w naturze, 
bo nie ma takiej możliwości, skoro sobota czy niedziela są dla niego dniami wolnymi (urlopu 
udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkła-
dem czasu pracy).

Podstawa Prawna:
●● art. 152, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 962

●● § 18–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353
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(?) W najbliższych miesiącach zamierzamy zrezygnować z wypłaty składników wyna-
grodzenia wliczanych do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego. Czy to 

oznacza, że składniki te nie mogą być już uwzględniane w tej podstawie po dniu zaprze-
stania ich wypłaty? 

Jeżeli w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego dany składnik już nie przy-
sługuje (został zlikwidowany), nie powinien być wliczany do podstawy wymiaru tego świad-
czenia. Bez znaczenia pozostaje, że wskazane składniki były wypłacane w okresie uwzględ-
nianym w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego. 

W razie zmiany zmiennych składników wynagrodzenia lub zmiany wysokości takich skład-
ników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, wpro-
wadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu wypoczynkowego lub w miesią-
cu wykorzystywania tego urlopu, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem 
tych zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego). 

Przykład
Do końca maja 2017 r. pensja zasadnicza pracownika wynosiła 4500 zł, a premia regula-
minowa była przyznawana w wysokości od 50 zł do 500 zł. Od 1 czerwca 2017 r. praco-
dawca zmodyfikował zasady wynagradzania pracowników, likwidując premię regulami-
nową zmienną i wprowadzając premię kwotową w stałej wysokości 200 zł. W czerwcu 
2017 r. pracownik korzystał z 10 dni (80 godzin) urlopu wypoczynkowego. Za czerwiec 
pracownik otrzyma płacę zasadniczą oraz premię kwotową bez wynagrodzenia urlopo-
wego obliczonego ze zmiennych premii regulaminowych. 

Podstawa Prawna:
●● art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

●● § 9–10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

(?) Zdarza się, że na czas długotrwałych nieobecności niektórych pracowników po-
wierzamy ich zadania do wykonania innym pracownikom. Z tego tytułu osoby te 

otrzymują w różnej (zmiennej) wysokości dodatki do wynagrodzenia za zwiększenie obo-
wiązków, ale tylko na czas tych nieobecności. Czy w podstawie wymiaru ekwiwalentu za 
urlop można uwzględnić tego rodzaju dodatki do wynagrodzenia? 

Tak. W podstawie wymiaru ekwiwalentu można uwzględnić zmienne dodatki do wynagro-
dzenia przyznawane okresowo, jeżeli nie mają one jednorazowego charakteru. 

W sytuacji nałożenia na pracowników dodatkowych obowiązków pracodawcy często przy-
znają im dodatkowe wynagrodzenie (np. dodatki specjalne często wypłacane w jednostkach 
sfery budżetowej). Niewątpliwie jest to składnik wynagrodzenia, jednak bywają trudności 
z zaliczaniem go do podstawy urlopowej z tego względu, że może być przyznany na jeden 
miesiąc, a innym razem nawet na rok. Należy przyjąć, że taki składnik podlega uwzględ-
nieniu w podstawie urlopowej, jeżeli nie posiada cech któregoś z elementów płacowych 
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wyłączonych z tej podstawy i wymienionych w § 6 rozporządzenia urlopowego. Chodzi m.in. 
o jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za okre-
ślone osiągnięcie. Jeżeli dodatek ma charakter zmienny, został przyznany na kilka miesięcy 
(nawet na 2 miesiące) i w miesiącu, w którym pracownik korzystał z urlopu, nadal mu przy-
sługuje, powinien być wliczony do podstawy urlopowej.

Podstawa Prawna:
●● art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

●● § 6, § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

(?) Nasi pracownicy wykonują pracę w różnych systemach czasu pracy i w różnych 
rozkładach czasu pracy. Czy do obliczania ekwiwalentu za urlop możemy użyć kil-

ku różnych współczynników urlopowych w zależności od rozkładu czasu pracy tych osób? 
Zasadniczo powinni Państwo ustalić i stosować współczynnik urlopowy w tej samej wy-

sokości do wszystkich pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby obliczyć jego wysokość, 
biorąc pod uwagę rozkład czasu pracy, jaki obowiązuje różne grupy pracowników, i stoso-
wać go do obliczania należnego im ekwiwalentu za urlop. 

Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu ustala się odrębnie 
w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik 
nabył prawo w ciągu roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Współczynnik 
ustala się w następujący sposób:

Krok 1. Od liczby dni w danym roku kalendarzowym należy odjąć łączną liczbę przypada-
jących w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu 
pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy.

Krok 2. Otrzymany wynik należy podzielić przez 12. 
Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość współ-

czynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Współczynnik 
urlopowy określa więc przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania 
w danym roku kalendarzowym i służy do obliczania ekwiwalentu za 1 dzień niewykorzysta-
nego urlopu wypoczynkowego. Dni, w które przypada zarówno niedziela, jak i inne święto 
wskazane w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, powinny być uwzględ-
niane przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop tylko jako niedziele. Natomiast ustalając liczbę 
świąt do celów obliczania ekwiwalentu za urlop, należy liczyć wyłącznie te dni świąteczne, 
które przypadają w dniu innym niż niedziela. Jeśli chodzi o dni wolne od pracy z tytułu prze-
ciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, należy kierować się zasadą wynikającą z art. 147 Kodeksu 
pracy. Przepis ten stanowi, że w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład 
czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną licz-
bę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej 
liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy 
przypadających w tym okresie.
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Zwykle takimi dniami są soboty, przy czym pracodawca może wyznaczyć inny dzień jako 
wolny, aby zachować przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy. 

Podstawa Prawna:
●● art. 147, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 962

●● § 18–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

(?) Czy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatek z tego tytułu i dodatek za 
pracę w nocy należy uzupełnić przy ustalaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu za 

urlop, jeżeli pracownik, któremu przysługuje ta rekompensata, nie przepracował pełnego 
okresu 3 lub 12 miesięcy? 

Tak. Uzupełnienie wymienionych składników będzie zgodne z przepisami rozporządze-
nia urlopowego.

Zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 
1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia 
prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego 
okresu. Natomiast składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc są uwzględniane 
w średniej wysokości, ale z okresu 12 miesięcy. Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego 3-mie-
sięcznego okresu, wynagrodzenie faktycznie wypłacone mu w tym okresie dzieli się przez liczbę 
dni pracy, za które przysługiwało, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik 
przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy (§ 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego). Jest to uzupełnienie podstawy wymia-
ru ekwiwalentu do kwoty, jaka przysługiwałaby pracownikowi, gdyby przepracował cały okres 
uwzględniany w podstawie wymiaru tego świadczenia. Rozporządzenie urlopowe nie określa, 
które zmienne składniki można uzupełniać, a których nie należy uzupełniać. Zarówno dodatek 
za pracę w porze nocnej, jak i wynagrodzenie oraz dodatki za nadgodziny stanowią ruchome 
elementy płacowe i są uwzględniane w podstawie ekwiwalentu. Jednak dodatki za nadgodziny 
wynikające z przekroczenia normy średniotygodniowej traktuje się jak składniki przysługujące 
za okresy miesięczne w przypadku stosowania 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego, a w ra-
zie wydłużenia tego okresu – jak składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc. Zatem 
z jednej strony takie składniki też powinny być uzupełniane na takich samych zasadach jak pre-
mie czy inne zmienne dodatki. Jednak z drugiej strony są to wynagrodzenia, które – po pierwsze 
– są związane z pracą z góry nieplanowaną (nadgodziny) i – po drugie – przysługują tylko wtedy, 
gdy taka praca została pracownikowi zlecona, np. w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. 
Dlatego uzupełnianie tych składników wydaje się nieuzasadnione, szczególnie w przypadkach, 
gdy jeden z pracowników miałby nieobecności i taką samą liczbę nadgodzin jak inny pracownik, 
który był w pracy każdego dnia. Wówczas pierwszy z pracowników przez dopełnienie uzyska 
wyższą podstawę ekwiwalentu niż drugi, u którego należałoby przyjąć faktycznie wypłacone 
nadgodziny, np. tylko w jednym czy dwóch miesiącach z 3-miesięcznego okresu. 
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Przykład
Umowa o pracę z pracownikiem rozwiązała się 31 maja 2017 r. Osoba ta ma prawo do 
ekwiwalentu pieniężnego za 10 dni (80 godzin) niewykorzystanego urlopu wypoczynko-
wego. Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową w wysokości 15 zł/godzinę oraz 
otrzymuje miesięczną zmienną prowizję, uzależnioną od wyników sprzedaży. W okresie 
luty–kwiecień 2017 r. prowizje zostały wypłacone odpowiednio w wysokościach 880 zł, 
450 zł i 1030 zł. W marcu 2017 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 
14 dni kalendarzowych (10 dni roboczych). Ponadto w kwietniu 2017 r. otrzymał wy-
nagrodzenie i dodatek za 5 godzin nadliczbowych dobowych, w wysokości 112,50 zł. 
W okresie uwzględnianym w podstawie ekwiwalentowej wynagrodzenie pracownika 
wyniosło: 
●■ w lutym: 2400 zł (15 zł x 160 godz.) + 880 zł = 3280 zł, 
●■ w marcu: 1560 zł (15 zł x 104 godz. przepracowane) + 450 zł = 2010 zł,
●■ w kwietniu: 2280 zł (15 zł x 152 godz.) + 1030 zł + 112,50 zł = 3422,50 zł.

Pracownik otrzymał łącznie 8712,50 zł (3280 zł + 2010 zł + 3422,50 zł).
Podstawę do obliczenia ekwiwalentu z okresu 3 miesięcy poprzedzających należy uzu-
pełnić o dni nieprzepracowane w marcu 2017 r. W tym miesiącu pracownik powinien 
przepracować 23 dni. Zatem wynagrodzenie faktycznie osiągnięte za wskazany okres 
należy podzielić przez rzeczywiście przepracowaną w tym czasie liczbę dni, tj. 52 dni 
(20 dni + 13 dni + 19 dni):
8712,50 zł : 52 dni = 167,55 zł.
Otrzymany wynik należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik powinien przepra-
cować we wskazanym okresie zgodnie z nominalnym czasem pracy, czyli 62 dni (20 dni  + 
+ 23 dni + 19 dni):
167,55 zł x 62 dni = 10 388,10 zł.
Otrzymaną podstawę należy podzielić przez 3, aby otrzymać przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie do obliczenia ekwiwalentu, tj.:
10 388,10 zł : 3 = 3462,70 zł.

Podstawa Prawna:
●● art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 962

●● § 8, § 14–16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwa-
lentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

(?) Zatrudniamy pracowników niepełnosprawnych. Czy obliczając wynagrodzenie ur-
lopowe i ekwiwalent za dodatkowy urlop przysługujący takim pracownikom powin-

niśmy stosować te same zasady, które dotyczą pozostałych pracowników? 
Tak. Przepisy rozporządzenia urlopowego nie zawierają odrębnych, szczególnych roz-

wiązań dotyczących obliczania wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu urlopowego dla 
pracowników z niepełnosprawnością. Należy jednak mieć na uwadze, że dobowa norma 
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czasu pracy, której należy użyć przy obliczaniu ekwiwalentu za 1 godzinę urlopu w przypad-
ku pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, wynosi 7 go-
dzin (nie 8 godzin). 

Zasadniczo czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
i 40 godzin tygodniowo, analogicznie jak pozostałych pracowników. Krócej w danej dobie 
pracują jednak osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stop-
nia niepełnosprawności. Ich czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin 
tygodniowo, chyba że na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania pro-
filaktyczne pracownika lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wy-
raził zgodę na dłuższą pracę lub osoba jest zatrudniona przy pilnowaniu. Wtedy takich pra-
cowników obowiązują normy ogólne wynikające z przepisów Kodeksu pracy, a nie z ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoby ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem mają prawo do dodatkowego urlopu i przy obliczaniu 
ekwiwalentu również za ten urlop stosuje się normę dobową 7-godzinną.

Przykład
Z pracownikiem niepełnosprawnym, wobec którego zastosowanie ma skrócona norma 
czasu pracy, uprawnionym do urlopu dodatkowego, 31 maja 2017 r. rozwiązano umowę 
o pracę. Był on zatrudniony na 1/2 etatu i pracował po 3,5 godziny dziennie. Pracownik 
nie wykorzystał 42 godzin urlopu wypoczynkowego. Osoba ta otrzymywała wynagro-
dzenie zasadnicze w kwocie 1500 zł miesięcznie. Ekwiwalent za urlop należy obliczyć 
w następujący sposób:
●■ 1500 zł (podstawa wymiaru ekwiwalentu),
●■ 1500 zł : 10,42 (współczynnik w 2017 r. dla 1/2 etatu) = 143,95 zł (ekwiwalent za jeden 
dzień urlopu),
●■ 143,95 zł : 7 godz. = 20,56 zł (ekwiwalent za jedną godzinę urlopu),
●■ 20,56 zł x 42 godz. = 863,52 zł (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy).

Podstawa Prawna:
●● art. 171–172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 962

●● art. 15–16 ustawy 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 935

●● § 8, § 14–16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwa-
lentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

(?) Wypłacamy pracownikom, oprócz stałej płacy, miesięczne prowizje zaliczane do 
podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za ten urlop. Zdarza 

się, że w niektórych miesiącach pracownicy nie wypracują prowizji, prowizja może być 
bardzo niska lub bardzo wysoka. Czy w tej sytuacji w podstawie wynagrodzenia za urlop 
możemy uwzględnić prowizje wypłacone w okresie dłuższym niż 3 miesiące?
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Tak. Należy uznać, że w przedstawionej sytuacji zasadne będzie przyjęcie do podstawy 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego okresu dłuższego niż 3 miesiące, jednak nieprzekra-
czającego 12 miesięcy.

W sytuacji gdy wysokość składników zmiennych wypłaconych w podstawowym 3-mie-
sięcznym okresie różni się znacząco, przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego 
dopuszcza się wydłużenie tego okresu maksymalnie do 12 miesięcy.

Jednak ani Kodeks pracy, ani rozporządzenie urlopowe nie definiują pojęcia „znaczne wa-
hania” wysokości składników. Główny Inspektorat Pracy w piśmie z 9 sierpnia 2010 r. (znak: 
GPP–110-4560-50-1/10/PE/RP) wyjaśnił jedynie, że w przypadku konieczności ustalenia wy-
nagrodzenia urlopowego pracownika, które składa się ze składników stałych i zmiennych, 
podlegających dużym wahaniom, to pracodawca decyduje, z jakiego okresu ustali podstawę 
wymiaru. Duże różnice w wynagrodzeniach pojawiają się szczególnie w przedsiębiorstwach, 
gdzie pracownicy są zatrudnieni np. w systemie akordowym, a intensywność produkcji zale-
ży od pory roku, sezonu, a także u pracowników wynagradzanych prowizyjnie, w przypadku 
których na wysokość tego składnika wpływa wynik sprzedaży. Trzeba wówczas pamiętać 
o zasadzie, zgodnie z którą za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, ja-
kie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował (art. 172 Kodeksu pracy). Zgodnie z tą regułą 
w razie dużych różnic w wysokościach zmiennych składników przyjęcie dłuższego okresu 
rozliczeniowego urealnia wynagrodzenie, z którego jest następnie obliczane wynagrodzenie 
urlopowe. Należy jednak zaznaczyć, że nawet w przypadku znacznych dysproporcji w wyso-
kościach zmiennych składników pracodawca nie ma obowiązku wydłużenia okresu, z które-
go oblicza wynagrodzenie za urlop.

Decyzja pracodawcy w sprawie wydłużenia okresu, z jakiego będzie obliczana podstawa 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego, powinna wynikać z wewnętrznych przepisów obowią-
zujących w zakładzie, np. z obwieszczenia, regulaminu wynagradzania lub układu zbioro-
wego pracy. Warto zwrócić uwagę, że pracownicy mogą być różnie wynagradzani, według 
innych systemów. Przykładowo w dziale produkcyjnym mogą obowiązywać stawki akordo-
we, a w administracyjnym – stawki miesięczne ze stałymi lub zmiennymi premiami. Eksperci 
prawa pracy przestrzegają jednak przed wydłużaniem okresu, z którego jest naliczane wy-
nagrodzenie za urlop, tylko w stosunku do niektórych pracowników. Taka praktyka może bo-
wiem spotkać się z zarzutem nierównego traktowania w zatrudnieniu. Aby zatem w praktyce 
stosowanie wydłużonego okresu było faktycznie zasadne, można przyjąć pewną zakładową 
definicję znacznych wahań.

Przykład
Spółka jawna zatrudniająca handlowców wypłaca im wynagrodzenie podstawowe i pro-
wizję, w niektórych miesiącach znacznie przewyższającą wynagrodzenie podstawowe. 
Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego pracodawca w przepisach wewnątrzzakła-
dowych przyjął następujące założenie: „Składniki miesięczne uwzględniane w podstawie 
wymiaru wynagrodzenia urlopowego ulegają znacznym wahaniom, jeżeli różnica w ich 
wysokości w poszczególnych miesiącach przekracza 100%. Jeśli różnica w składnikach 
wynosi nie więcej niż 150%, to okres, z którego składniki zmienne są uwzględniane 
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w wynagrodzeniu urlopowym, wynosi 6 miesięcy, a jeżeli jest wyższa – 12 miesięcy”. 
Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Przyjęcie dłuższego okresu rozliczeniowego oznacza automatycznie stosowanie go przy 
obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Oznacza to m.in. odpowiednie dostosowanie zasad 
obliczania wynagrodzenia urlopowego do wydłużonego okresu, z którego liczymy składniki 
zmienne. Obliczając bowiem stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę pracy, podstawę wy-
miaru, a więc sumę zmiennych składników wypłaconych pracownikowi w przyjętym okresie, 
należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych w tym dłuższym okresie. Przykładowo 
jeśli przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego pracodawca przyjmie do podstawy wymia-
ru okres 4 miesięcy, wówczas podstawę tę dzieli się przez liczbę godzin, w czasie których 
pracownik wykonywał pracę w okresie tych 4 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu.

Przykład
Pracownik zatrudniony w fabryce świec, zniczy i lampionów jest wynagradzany akordo-
wo. Oprócz pensji zasadniczej otrzymuje zmienne premie regulaminowe w wysokości od 
5% do 20% płacy zasadniczej. Firma osiąga szczególny wzrost produkcji w okresie od 
października do stycznia i w tych miesiącach zarobki pracowników głównego działu są 
znacznie wyższe niż w pozostałych. W regulaminie wynagradzania pracodawca wprowa-
dził 12-miesięczny okres, z którego są obliczane wynagrodzenia urlopowe, przy różnicach 
w poziomie zmiennych składników występujących co najmniej w ciągu 5 miesięcy roku 
kalendarzowego wynoszących 100%. Pracownik korzystał z 40-godzinnego urlopu wypo-
czynkowego w czerwcu 2017 r. W okresie 12 miesięcy poprzedzających czerwiec, tj. od 
czerwca 2016 r. do maja 2017 r., otrzymał następujące wynagrodzenia i premie za przepra-
cowane godziny (pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od 
poniedziałku do piątku i w tym czasie nie pracował w godzinach nadliczbowych):

M-c/rok Wynagrodzenie za akord Premia Liczba przepracowanych godzin

06/2016 1890,00 zł 95,00 zł 176

07/2016 3000,00 zł 300,00 zł 168

08/2016 5000,00 zł 1000,00 zł 176

09/2016 7500,00 zł 1500,00 zł 176

10/2016 6500,00 zł 975,00 zł 168

11/2016 6000,00 zł 1200,00 zł 160

12/2016 2200,00 zł 220,00 zł 168

01/2017 4000,00 zł 600,00 zł 168

02/2017 1900,00 zł 95,00 zł 160

03/2017 1800,00 zł 360,00 zł 184

04/2017 2000,00 zł 100,00 zł 152

05/2017 1780,00 zł 267,00 zł 168

Suma 43 570,00 zł 6712,00 zł 2024



urlopY wYpoCZYNkowE  
– odpowIEdZI NA pYTANIA Z prAkTYkI 29

MONITOR PPiU nr 11(323) 20 czerwca 2017 r.
IFK

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 11(323)
IFK

Sumę wynagrodzeń akordowych i premii wypłaconych w okresie 12 miesięcy, tj. 50 282 zł 
(43 570 zł + 6712 zł), należy podzielić przez sumę godzin przepracowanych w tym okre-
sie, tj. przez 2024:
●■ 50 282 zł : 2024 godz. = 24,84 zł – stawka za 1 godzinę pracy,
●■ 24,84 zł x 40 godz. urlopu = 993,60 zł – wynagrodzenie urlopowe.

Za czas urlopu pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie ze składników zmiennych 
w kwocie 993,60 zł.

Podstawa Prawna:
●● art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

●● § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353

(?) Z jednym z naszych pracowników zatrudnionych na pełny etat rozwiązaliśmy umo-
wę o pracę z końcem maja 2017 r. Termin wypłat wynagrodzeń w naszej firmie przy-

pada na 29. dzień miesiąca i w tym dniu osoba ta otrzymała pensję. Po wypłacie okazało 
się, że pracownik miał nierozliczone zaliczki na zakup materiałów na kwotę ok. 200 zł. 
31 maja naliczyliśmy mu ekwiwalent za urlop, który wyniósł ok. 150 zł, ale potrąciliśmy go 
w całości na spłatę zaliczki. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

Tak. Państwa postępowanie było prawidłowe. Ekwiwalent za urlop podlega zajęciu na za-
sadach właściwych dla wynagrodzenia za pracę.

Oprócz wynagrodzenia, egzekucji podlegają również inne świadczenia ze stosunku pracy, 
przy zachowaniu ograniczeń wynikających z Kodeksu pracy. Oznacza to, że, przykładowo, 
ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy może być przezna-
czony na spłatę zadłużeń, ale jest jednocześnie chroniony przed nadmiernymi potrąceniami, 
tak jak zwykłe wynagrodzenie za pracę. Konieczne jest zatem przestrzeganie granic potrą-
ceń i kwot wolnych od potrąceń. Nie wynika to jednak wprost z przepisów Kodeksu pracy, 
lecz z orzecznictwa. W wyroku z 29 stycznia 2007 r. (II PK 181/06, OSNP 2008/5–6/64) Sąd 
Najwyższy uznał, że:

(...) z ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie mogą 
być potrącane, bez zgody pracownika wyrażonej na piśmie, inne należności, niż 
określone w art. 87 § 1 k.p.

Z wynagrodzenia za pracę, w tym także z ekwiwalentu urlopowego, po odliczeniu składek 
na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz-
nych – podlegają potrąceniu, bez zgody pracownika – tylko należności wprost wymienione 
w art. 87 § 1 Kodeksu pracy, a zatem m.in. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi. Chodzi 
tylko o zaliczki rozumiane jako mienie powierzone z obowiązkiem wyliczenia, czyli takie, które 
pracownik pobrał od pracodawcy na określony cel i z których musi się rozliczyć. Ponieważ 
pracownik nie zwrócił zaliczki otrzymanej na zakup materiałów, zaliczkę można potrącić za-
równo z wynagrodzenia za pracę, jak i z ekwiwalentu bez pisemnej zgody zatrudnionego.
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W przypadku dokonywania w jednym miesiącu w różnych terminach więcej niż jednej 
wypłaty, np. wynagrodzenia za pracę i innych jego składników, w tym np. ekwiwalentu za 
urlop, potrąceń należy dokonywać z każdej wypłaty odrębnie, ale ostatecznie sumuje się 
należności w celu ustalenia granicy potrąceń. W tej sytuacji należy stosować tylko jedną 
kwotę wolną, bez względu na liczbę należności wypłacanych w tym samym miesiącu, ale 
w różnych terminach.

Ostatecznie należy porównać ustalone limity potrąceń dla wszystkich należności z potrą-
coną kwotą i ewentualnie dokonać odpowiedniej korekty potrącenia. Reasumując, przy wy-
płacie wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego w tym samym miesiącu, ale w różnych 
dniach, pracodawca powinien:
1)  przy wypłacie wynagrodzenia za pracę:

●■ obliczyć podstawę potrącenia, tj. wynagrodzenie do wypłaty,
●■ ustalić granicę potrącenia dla zaliczki, tj. 1/2 wynagrodzenia do wypłaty,
●■ ustalić kwotę wolną, która w 2017 r. w przypadku zaliczki wynosi 1094,61 zł, tj. 75% wy-

nagrodzenia minimalnego do wypłaty (w przypadku podstawowych kosztów uzyskania 
przychodów oraz miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek – PIT-2),
●■ dokonać potrącenia zaliczki uwzględniając podane wyżej limity;

2) przy wypłacie ekwiwalentu pieniężnego:
●■ obliczyć podstawę potrącenia, tj. ekwiwalent urlopowy do wypłaty (bez ponownego obli-

czania kosztów uzyskania oraz kwoty zmniejszającej podatek, gdyż zostały zastosowa-
ne przy obliczaniu wynagrodzenia za pracę, a można je potrącić tylko raz w miesiącu),
●■ zsumować wynagrodzenie za pracę oraz ekwiwalent w celu ponownego wyznaczenia 

granicy potrącenia,
●■ dokonać ewentualnego potrącenia korygującego z ekwiwalentu z uwzględnieniem po-

trącenia dokonanego z wynagrodzenia za pracę, przy zastosowaniu jednej kwoty wolnej 
od potrąceń.

Przykład
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy za maj 
2017 r. wyniosło do wypłaty 1400 zł. Przelewu wynagrodzenia dokonano 29 maja 2017 r., 
a 31 maja naliczono pracownikowi ekwiwalent urlopowy w wysokości netto 250 zł. 
Pracownik ma nierozliczoną zaliczkę na zakup materiałów w wysokości 250 zł, którą pra-
codawca potrąci z ekwiwalentu. Suma należności do wypłaty wynosi 1650 zł. Granica 
potrącenia wynosi 825 zł (1/2 z 1650 zł), a kwota wolna 1094,61 zł (75% z 1459,48 zł). 
Po zajęciu całego ekwiwalentu, tj. 250 zł nie została naruszona kwota wolna. Pracownik 
otrzymał wynagrodzenie minimalne przewyższające tę kwotę. Nie została też naruszona 
kwota graniczna (250 zł < 825 zł). Gdyby pracodawca wcześniej zauważył zadłużenie 
ciążące na pracowniku, z jego wynagrodzenia za pracę mógłby potrącić zaliczkę w ca-
łości, tj.:
1400 zł – 250 zł = 1150 zł – kwota do wypłaty nienaruszająca kwoty wolnej, tj. 1094,61 zł.
Kwota zaległości wobec pracodawcy nie naruszyłaby też granicy potrącenia, która wy-
nosi 700 zł, tj. 1/2 z 1400 zł.
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Jeżeli zaliczka zostałaby zaspokojona z wynagrodzenia za pracę, to pracownik otrzy-
małby ekwiwalent w pełnej wysokości.

Podstawa Prawna:
●● art. 87 § 1 i § 3, art. 871 § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; 

ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962

(?) W maju 2017 r. zdarzyło się nam odwołać dwóch pracowników z  urlopu wypoczyn-
kowego, natomiast jednemu przesunąć ten urlop. Na jakiej podstawie powinniśmy 

ustalić zwrot dla tych pracowników kosztów odwołania z urlopu i przesuniętego urlopu 
wypoczynkowego?

Zaleca się, aby dowodami poniesienia kosztów z tytułu urlopu, z którego pracownicy nie 
mogli w pełni skorzystać, były np. rachunki, faktury, paragony czy umowy. Na tej podstawie 
będą Państwo mogli prawidłowo ustalić wysokość zwrotu kosztów. 

Mimo że urlop powinien być wykorzystywany nieprzerwanie, przepisy dopuszczają moż-
liwość odwołania pracownika z wypoczynku. Może się to jednak odbyć tylko w uzasadnio-
nych przypadkach. Pracodawca może przerwać pracownikowi urlop tylko wówczas, gdy jego 
obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlo-
pu. Chodzi o nagłe sytuacje (np. awarie), w których odpoczywający pracownik jest potrzeb-
ny w pracy ze względu na swoje kompetencje bądź kwalifikacje i dzięki niemu funkcjonowa-
nie organizacji nie zostanie zakłócone lub nie zostanie ona narażona na szkody. Jeśli okaże 
się, że pracownik musi powrócić z urlopu z całą rodziną (pracownik nie może zostawić ich 
na miejscu), pracodawca ma obowiązek zwrócić koszty poniesione w związku z powrotem 
również tych osób. Jednak nie wszystkie wydatki dokonane w związku z urlopem pracodaw-
ca musi zwrócić. Zwrotowi nie podlegają wydatki na inne zakupy związane z odpoczynkiem, 
np. elementy wyposażenia biwaku, sprzęt sportowy, kamery, walizki czy koszty szczepień 
przeciwko chorobom zakaźnym w razie wyjazdu do egzotycznego kraju. 

Przykład
Pracownik gazowni wykupił tygodniowe, rodzinne wczasy na Malcie (koszt 7000 zł). 
Pojechał tam z żoną i trojgiem dzieci. Podczas urlopu otrzymał od pracodawcy wia-
domość z poleceniem powrotu do pracy ze względu na konieczność uczestni-
czenia w akcji spowodowanej wybuchem gazu. Do tej akcji zostali zaangażowa-
ni wszyscy pracownicy. Rodzina zdecydowała, że wszyscy wrócą do Polski (po 
3 dniach pobytu). Należy przyjąć, że pracodawca musi w tej sytuacji zwrócić kosz-
ty niewykorzystanych wczasów i powrotu całej rodziny do kraju, dzieląc całkowi-
ty koszt poniesiony przez pracownika przez liczbę dni pobytu i mnożąc przez licz-
bę dni niewykorzystanego wypoczynku na Malcie, tj. 7000 zł : 7 dni x 3 dni = 3000 zł;  
7000 zł – 3000 zł = 4000 zł. Pracownikowi należy zwrócić kwotę 4000 zł.

Pracownik powinien okazać pracodawcy dowody potwierdzające wysokość poniesio-
nych kosztów wczasów (np. bilety komunikacji, umowy, pokwitowania, dowody wpłat). 
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W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zwrotu kosztów pracownik może 
wystąpić z roszczeniem do sądu pracy. Jeśli pracownik nie dysponuje rachunkami, innymi 
dowodami zapłaty czy skorzystania z danej usługi, pracodawca zwraca koszty takiej podró-
ży jak w przypadku podróży służbowych. Po powrocie pracownika i stawieniu się w pracy 
pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika, będące w bez-
pośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Do kosztów tych można zaliczyć np. wydatki 
związane z podróżą powrotną, rezerwacją hotelu, biletów, zaliczką wpłaconą na wczasy czy 
wycieczkę zorganizowaną. Fakt odwołania pracownika z urlopu powinien być udokumento-
wany, z wyszczególnieniem przyczyn tego odwołania oraz zwróconych kosztów. Tego ro-
dzaju zwrot nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy.

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany waż-
nymi przyczynami (art. 164 § 1 Kodeksu pracy). Kodeks pracy nie precyzuje jednak, jak zde-
finiować ważne przyczyny. Ważność powodów podanych przez pracownika w celu przesu-
nięcia terminu urlopu ocenia pracodawca. Od pracodawcy zależy więc, czy je uwzględni 
i przyjmie wniosek pracownika o wykorzystanie urlopu w innym terminie. Jako ważną przy-
czynę można wskazać np. śmierć członka rodziny czy odwołanie zaplanowanej wcześniej 
wycieczki przez jej organizatora.

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić także z inicjatywy pracodawcy, z powodu 
szczególnych jego potrzeb, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłó-
cenia w toku pracy (np. w sytuacji spiętrzenia zwolnień lekarskich). Zatem jeżeli zagrożony 
jest interes pracodawcy, może on postanowić o przesunięciu urlopu. Kodeks pracy nie mówi 
o tym, czy pracownikowi przysługuje w takim przypadku jakikolwiek zwrot wydatków. Jeśli 
jednak pracodawca je zrekompensuje, nie będą stanowiły przychodu dla pracownika (wyrok 
WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 kwietnia 2010 r., sygn. SA/Go 56/10). 

Kodeks pracy wymienia natomiast okoliczności, zdarzenia, które powodują obowiązek 
przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu, a jeżeli wystąpią w trakcie jego trwania – prze-
rwanie wypoczynku. Pracownik nie może bowiem rozpocząć urlopu w ustalonym terminie 
z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, np. z powodu: czasowej niezdolno-
ści do pracy wskutek choroby czy urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu ma-
cierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego. 

W takich przypadkach pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na późniejszy ter-
min. Natomiast części urlopu niewykorzystanej z wymienionych powodów pracodawca ma 
obowiązek udzielić w terminie późniejszym, uzgodnionym z pracownikiem.

Podstawa Prawna:
●● art. 164, art. 165, art. 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 962

odpowiedzi na pytania udzieliła 
Izabela nowacka –  ekonomistka, od wielu lat zajmująca się tematyką wynagrodzeń 

i rozliczaniem płac, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych


