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Jak kalkulować ekwiwalent za
niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent urlopowy wyraża kwotę pieniędzy, jaką pracownik powinien otrzymać
za dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w sytuacji, gdy dochodzi do
rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zasadniczo staje się on należny
w ostatnim dniu zatrudnienia (także wtedy, gdy pensja za dany miesiąc wypłacana jest
do 10 dnia miesiąca kolejnego) i z tym dniem rozpoczyna bieg termin przedawnienia
roszczenia o ekwiwalent.
W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części
z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi należy się
ekwiwalent pieniężny. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2001 r.
(sygn. akt I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14): „(…) z dniem rozwiązania stosunku
pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się
w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu
rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za
niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe. Prawo
pracownika do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
powstaje z chwilą rozwiązania umowy o pracę albo jej wygaśnięcia (…)”.
W uzasadnieniu wyroku SN z 1 marca 2017 r. (sygn. akt II BP 11/15) czytamy z kolei,
że: „(...) Z przepisu art. 171 § 1 K.p. w sposób niebudzący wątpliwości można wywieść,
że prawo do ekwiwalentu staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia)
stosunku pracy. Zdarzenie to należy postrzegać, jako »oznaczenie« terminu
w rozumieniu art. 455 K.c. Z datą zakończenia zatrudnienia nie ma możliwości
wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, z punktu widzenia stron staje
się, zatem jasne, że jego rozliczenie może mieć miejsce wyłącznie przez zapłatę
ekwiwalentu. Pracodawca powinien go wypłacić, a pracownik ma prawo wystąpić
do sądu o jego zasądzenie. Oznacza to, że z dniem rozwiązania umowy o pracę
sytuacja prawna stron w kwestii ekwiwalentu za urlop staje się klarowna, nie ma,
zatem żadnych przeciwwskazań, aby bezczynność pracownika lub pracodawcy nie
rodziła konsekwencji prawnych (w interesie pracodawcy w postaci rozpoczęcia
biegu terminu przedawnienia, a na rzecz pracownika przez naliczanie ustawowych
odsetek). (...)”.
Ważne!
Roszczenie o ekwiwalent przedawnia się zatem z upływem 3 lat,
liczonych od dnia rozwiązania stosunku pracy, o ile nie przedawnił się
jeszcze urlop wypoczynkowy, z którym związany jest ekwiwalent.

Dniem nabycia prawa do ekwiwalentu za urlop jest dzień, w którym ustaje stosunek
pracy. Potwierdzono to chociażby w odpowiedzi resortu pracy z 16 września 2010 r. na
interpelację poselską nr 17841, w której wyjaśniono, że: „(...) prawo pracownika do
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest regulowane
przepisem art. 171 § 1 KP. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku niewykorzystania
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przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
Także zatem i w tym przypadku dzień ustania zatrudnienia powinien być dniem
wypłaty ekwiwalentu. (...) w dniu, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia,
należy pracownikowi wypłacić np. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy czy odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia. Zatem
pracodawca powinien odpowiednio wcześniej podjąć stosowne działania w celu
przygotowania i dokonania takiej dodatkowej wypłaty przypadającej najczęściej
w innym terminie niż ustalony w regulaminie pracy stały termin wypłaty
wynagrodzenia za pracę. Taka dodatkowa wypłata powinna także obejmować
wynagrodzenie należne pracownikowi do dnia ustania zatrudnienia. (...)”.
Co istotne, stosownie do art. 171 § 3 K.p., pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (mimo rozwiązania stosunku pracy) w przypadku,
gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika
w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym
pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę
z tym pracodawcą.

Wyliczanie ekwiwalentu urlopowego można podzielić na następujące
etapy:
Etap 1. Ustalenie, jakie składniki powinny wejść do podstawy
ekwiwalentowej.
Etap 2. Wyznaczenie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (z
zastosowaniem tzw. dopełnienia podstawy).
Etap 3. Obliczenie stawki za godzinę ekwiwalentu poprzez podzielenie
uzyskanej podstawy przez współczynnik ekwiwalentowy ustalany
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
Etap 4. Podzielenie otrzymanej w wyniku powyższego przeliczenia kwoty
przez liczbę godzin odpowiadającej dobowej normie czasu pracy
obowiązującej danego pracownika.
Dobowa norma czasu pracy to najczęściej 8 godz., ale dla pewnych grup
pracowniczych na bazie odrębnych przepisów wynosi ona mniej: np. 7 godz.
w przypadku niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym będzie
lub 7 godzin i 35 minut w odniesieniu do pracowników objętych ustawą
o działalności leczniczej.
Zaznaczmy, że normy czasu pracy nie są pomniejszane w stosunku do wymiaru
czasu pracy pracownika.
Etap
5. Pomnożenie
wyznaczonej
stawki
przez
ilość
niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
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Współczynnik ekwiwalentowy w 2021 r.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2021 r. wynosi 21.
Przy wyliczeniach współczynnika urlopowego wykorzystywanego do kalkulowania
kwoty ekwiwalentu należnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy powinniśmy
w 2021 r. uwzględnić:
1) 52 niedziele,
2) 52 dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy,
3) 9 świąt przypadających w inny dzień niż niedziela, tj.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stycznia (piątek) – Nowy Rok,
6 stycznia (środa) – Trzech Króli
5 kwietnia (poniedziałek) – Drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja (sobota) – Święto Pracy,
3 maja (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja,
3 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,
1 listopada (poniedziałek) – Wszystkich Świętych,
11 listopada (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości,
25 grudnia (sobota) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Przy ustalaniu omawianego współczynnika pojawia się wątpliwość odnośnie tego, ile
razy w procesie wyliczenia należy uwzględniać tzw. świąteczne niedziele (czyli święta
wypadające w niedzielę): dwa razy – oddzielnie jako święto i niedzielę, czy tylko raz.
Niestety żaden powszechnie obowiązujący akt prawny nie daje tu jednoznacznej
odpowiedzi. W opinii autora, przy wyznaczaniu współczynnika ekwiwalentowego
w liczbie dni świątecznych powinno się uwzględniać wyłącznie te dni, które przypadały
na dzień inny niż niedziela. Przyjęcie założenia, w myśl którego niedziela świąteczna
byłaby uwzględniana zarówno jako niedziela jak i święto, skutkować będzie zawsze
niższym współczynnikiem.
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje, obliczenie współczynnika
urlopowego w 2021 r. powinno wyglądać następująco:
[365 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych wypadających w inne dni niż niedziela
+ 52 dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym
tygodniu pracy)] ÷ 12 = 21.
Jeśli pracownik pracuje na część etatu, wówczas wartość współczynnika ulega
proporcjonalnemu obniżeniu. Przykładowo współczynnik dla pracownika
zatrudnionego:
• na 3/4 etatu wynosi: 21 x 3/4 = 15,75;
• na 1/2 etatu wynosi: 21 x 1/2 = 10,50;
• na 1/3 etatu wynosi: 21 x 1/3 = 7,00;
• na 1/4 etatu wynosi: 21 x 1/4 = 5,25.
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Ważne!
Ustalając to, w jakiej wysokości zastosować w danej sytuacji współczynnik przy
kalkulowaniu ekwiwalentu urlopowego, należy brać pod uwagę moment zyskania
przez pracownika uprawnienia do ekwiwalentu. Właściwy jest zatem współczynnik
z tego roku, w którym powstało prawo do ekwiwalentu. Nie ma znaczenia, czy chodzi
o urlop bieżący, czy też zaległy.
Jeżeli więc pracownik nabywa przykładowo w styczniu 2021 r. prawo do ekwiwalentu
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2020 r., to stosujemy współczynnik
z 2021 r. Z kolei jeśli pracownik zyskał uprawnienie do ekwiwalentu jeszcze w 2020
r., ale jego wypłata nastąpiła dopiero w styczniu 2021 r., to trzeba zastosować
współczynnik obowiązujący w 2020 r.

Wartość współczynnika ekwiwalentowego w latach 2004–2020
Rok

Wartość współczynnika

2020

21,08

2019

20,92

2018

od 1 stycznia 2018 r. do
7 listopada 2018 r. - 20,92,
zaś od 8 listopada 2018 r. (a
więc od dnia ustanowienia
Święta Narodowego w dniu
12 listopada) – 20,83

2017

20,83

2016

21

2015

21

2014

20,83

2013

20,92

2012

21

2011

21

2010

21,08

2009

21,08

2008

21

2007

21

2006

21,08

2005

21

2004

21,17
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Ustalenie, jakie składniki powinny wejść do podstawy
ekwiwalentowej
Do podstawy ekwiwalentu nie wchodzą te same należności, co w przypadku wyznaczania
podstawy wynagrodzenia za urlop, z tą różnicą, że przy obliczaniu ekwiwalentu
uwzględniamy składniki za okresy dłuższe niż miesiąc, o czym w dalszej części
opracowania.
Uwzględnieniu
składniki:
•
•
•

w bazie

obliczeniowej

przedmiotowego

ekwiwalentu

podlegają

określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości;
przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc;
przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Różnice pomiędzy sposobem kalkulowania wynagrodzenia urlopowego a ekwiwalentu
za urlop pokazuje poniższa tabela:
Wynagrodzenie za urlop
wypoczynkowy

Ekwiwalent za urlop
wypoczynkowy

Składniki
w stałej
stawce
miesięcznej

Często nie wlicza się ich do
podstawy wymiaru, lecz wypłaca
się je w kwocie faktycznie
należnej w miesiącu korzystania
z urlopu, bez żadnych przeliczeń.

Wlicza się je do podstawy
wymiaru w pełnej kwocie
miesięcznej należnej w dniu
ustania zatrudnienia

Podstawa
wymiaru

Podstawa ma odzwierciedlać
pensję za czas faktycznie
przepracowany, a wlicza się do
niej tylko zmienne składniki
za okresy nie dłuższe niż miesiąc
– w łącznej wysokości wypłaconej
w ciągu od 3 do 12 miesięcy
poprzedzających miesiąc
rozpoczęcia wypoczynku,
w których pracownik
przepracował choćby jeden dzień.
Nie uwzględniamy tu składników
za okresy dłuższe niż miesiąc, lecz
wypłacamy je w zwykłych
terminach, urlop wypoczynkowy
traktując jak okres faktycznie
przepracowany.

Wchodzą do niej nie tylko
składniki za okresy nie dłuższe niż
miesiąc, ale również elementy
płacowe przysługujące za okresy
dłuższe niż miesiąc.
Te, za okresy nie
dłuższe niż miesiąc przyjmujemy
w średniej kwocie wypłaconej
w 3 miesiącach poprzedzających
ostatni miesiąc pracy, w których
pracownik przepracował choćby
jeden dzień.
Jeśli w okresie, z którego
podstawa jest ustalana,
pracownik przez pewien czas był
nieobecny w pracy, wówczas
trzeba dokonać tzw. uzupełnienia
(dopełnienia), które sprowadza
się do:
• podzielenia faktycznie
otrzymanego przez pracownika
wynagrodzenia przez liczbę dni
pracy, za które przysługiwało oraz
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• pomnożenia uzyskanego wyniku
przez liczbę dni, jakie pracownik
przepracowałby (w ciągu 3 lub 12
miesięcy) w ramach normalnego
czasu pracy, zgodnie
z obowiązującym go rozkładem
czasu pracy.
Godzinowa
stawka

Uzyskujemy ją, dzieląc podstawę
wymiaru przez liczbę godzin
faktycznie przepracowanych
przez zatrudnionego w okresie,
z którego przyjmowane są
składniki pensji do podstawy.

Uzyskujemy ją, dzieląc podstawę
wymiaru przez współczynnik
ekwiwalentu, a potem jeszcze
przez normę dobową
obowiązującą pracownika.

Rachunki
końcowe

Stawkę godzinową mnożymy
przez liczbę godzin, jakie
podwładny powinien
przepracować w trakcie urlopu
wypoczynkowego.

Godzinową stawkę mnożymy
przez liczbę godzin
niewykorzystanego urlopu
wypoczynkowego.

Składniki o charakterze stałym
Składniki stałe (np. wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną) uwzględnia
się w podstawie wyliczeń w pełnej wysokości należnej w dniu nabycia prawa do
ekwiwalentu, a więc jeśli przykładowo stosunek pracy kończy się w trakcie miesiąca, to
do podstawy wliczamy pełne miesięczne wynagrodzenie przysługujące w dniu
zakończenia trwania stosunku pracy, a nie jego część, ustaloną stosownie do faktycznego
okresu zatrudnienia.
Przykład
W dniu 12 marca 2021 r. rozwiązana została za porozumieniem stron umowa
o pracę z pełnoetatowym pracownikiem:
•
•

zatrudnionym w podstawowym systemie czasu pracy,
otrzymującym co miesiąc wyłącznie stałe składniki pensji, takie jak:
wynagrodzenie zasadnicze: 3000 zł, premia regulaminowa: 500 zł, dodatek
funkcyjny 300 zł.

Z uwagi na fakt, iż w rozstrzyganym przypadku zatrudnienie trwało tylko przez
część marca, to wynagrodzenie stałe za ten miesiąc zostało odpowiednio
pomniejszone. Jednak do podstawy ekwiwalentowej przyjęte powinny zostać ww.
elementy płacy w pełnej miesięcznej wysokości.
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Składniki zmienne miesięczne i za okresy dłuższe niż
miesiąc
Składniki zmienne za okresy miesięczne wlicza się do podstawy w przeciętnej
wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc
nabycia prawa do ekwiwalentu (niezależnie od tego za jaki okres one przysługują).
Podobnie jest ze składnikami zmiennymi należnymi za okresy dłuższe niż miesiąc (np.
z premiami kwartalnymi), tyle że uwzględnia się je w podstawie w średniej wysokości
wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia
uprawnienia do ekwiwalentu.
Do zmiennych składników miesięcznych należy zaliczyć m.in. wypłacane co miesiąc
premie uzależnione od efektów pracy, prowizję, dodatki stażowe i funkcyjne czy
normalne wynagrodzenie za nadgodziny, zaś np. premie kwartalne, półroczne roczne
oraz dodatki za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczeń średniotygodniowych
przy okresie rozliczeniowym dłuższym niż miesiąc kwalifikujemy jako elementy płacy za
okresy dłuższe niż miesiąc.

Czasami pracodawcy zastanawiają się, czy w podstawie ekwiwalentu można
uwzględniać miesięczne składniki zmienne z okresu 12 miesięcy, jeśli ich wysokość
ulega znacznym wahaniom? Odpowiedź brzmi: nie. Przepis § 8 ust. 1 rozporządzenia
urlopowego taką możliwość przewiduje wszakże tylko w odniesieniu do wynagrodzenia
za urlop wypoczynkowy. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 16 lipca
2013 r. (sygn. akt III APa 23/12), w którym czytamy:
„(…) Przepis § 8 ust. 1 (dla wynagrodzenia urlopowego) odpowiada wprawdzie treści
§ 16 ust. 1 rozporządzenia (dla ekwiwalentu), ale jedynie w przypadku § 8 w ust.
2 wprowadzono zapis, że w razie znacznych wahań wynagrodzeń można okres
ustalania składników wydłużyć do 12 miesięcy. Możliwości takiej nie przewiduje § 16
rozporządzenia odnoszący się do ustalania ekwiwalentu, choć rozporządzenie
nowelizowano wielokrotnie. Tylko wówczas, gdy pracownikowi przysługiwały
składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe, niż jeden miesiąc, które zostały
wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia
prawa do ekwiwalentu, składniki te uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu
w średniej wysokości z tego okresu. W praktyce przepis ten ma zastosowanie głównie
do premii otrzymywanych za okresy roczne, półroczne czy kwartalne. (…)”.

Podkreślmy, że w ocenie autora, jeśli dany składnik należny za okres
dłuższy niż miesiąc (np. premia kwartalna lub roczna) wypłacony był tylko
za część roku (np. z powodu rozwiązania umowy o pracę po zaledwie kilku
miesiącach zatrudnienia), wówczas ustalając finalną kwotę podstawy
ekwiwalentowej należy podzielić go przez faktyczną liczbę miesięcy, za
które przysługiwał.
W piśmiennictwie można spotkać się z poglądem, że składniki za okresy dłuższe niż
miesiąc powinno dzielić się przez liczbę miesięcy faktycznie przepracowanych
bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (nawet jeśli np.
dany element płacy należny za okresy dłuższe niż miesiąc był wypłacony tylko za część
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z przepracowanych miesięcy). Pogląd ten należy jednak uznać za błędny, gdyż jego
stosowanie zaniżałoby podstawę ekwiwalentu.
Przykład
Pełnoetatowy pracownik zatrudniony był w podstawowym systemie czasu pracy
w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 maja 2021 r. za wynagrodzeniem określonym
w stałej miesięcznej kwocie wynoszącej 4400 zł. W kwietniu wypłacono mu
regulaminową premię kwartalną (za I kwartał 2021 r.) w wysokości 1200 zł
(innych składników zmiennych nie otrzymywał).
Ponieważ w ostatnim dniu pracy (31 maja) miał on niewykorzystane 40 godz.
urlopu wypoczynkowego, a w I kwartale 2021 r. przepracował wszystkie dni
robocze, wyliczenie należnego mu ekwiwalentu urlopowego powinno wyglądać
następująco:
•
•
•
•

4400 zł + (1200 zł : 3 miesiące) = 4800 zł;
4800 zł : 21 = 228,57 zł;
228,57 zł : 8 godz. = 28,57 zł;
28,57 zł x 40 godz. = 1142,80 zł.

Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej
Niekiedy trzeba uzupełnić podstawę wyliczeń ekwiwalentu. Taka konieczność
pojawia się wtedy, gdy w okresie, z którego ta podstawa jest ustalana, pracownik przez
pewien czas był nieobecny w pracy (np. z powodu choroby lub urlopu bezpłatnego).
Uzupełnienie (dopełnienie) sprowadza się do:
•

podzielenia faktycznie otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia przez
liczbę dni pracy, za które przysługiwało oraz

•

pomnożenia uzyskanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik
przepracowałby (w ciągu 3 lub 12 miesięcy) w ramach normalnego czasu pracy,
zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Ważne!
Dopełnienie podstawy ekwiwalentowej obowiązuje nie tylko w stosunku
do składników za okresy nie dłuższe niż miesiąc, ale również względem
składników za okresy dłuższe niż miesiąc, np. premii kwartalnych czy
dodatków za nadgodziny tygodniowe w dłuższym niż miesiąc okresie
rozliczeniowym (§ 17 ust. 2 rozporządzenia urlopowego).
Przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy
należy rozumieć liczbę dni pracy, jaką pracownik przepracowałby zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czas pracy, na podstawie wymiaru czasu pracy,
obliczonego zgodnie z art. 130 K.p. Tak wyjaśniono w stanowisku resortu pracy z 27
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lipca 2016 r., które zostanie szerzej omówione w dalszej części niniejszego
podrozdziału.
Przykład
Pełnoetatowy pracownik, pracujący w podstawowym systemie czasu pracy od
poniedziałku do piątku po 8 godzin, w dniu 30 kwietnia 2021 r. zakończył
zatrudnienie w jednej z łódzkich firm handlowych. Z tego tytułu przysługuje mu
ekwiwalent pieniężny za 15 dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego (120
godz.). Co miesiąc otrzymywał on następujące składniki płacy (wypłacane zawsze
na koniec miesiąca, za który są należne):
• wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3800 zł brutto;
• zmienne miesięczne premie regulaminowe, które wyniosły łącznie 1690 zł
w okresie od stycznia do marca 2021 r., w którym pracownik na 62
nominalne dni pracy pracował faktycznie 55 dni (przez 7 dni chorował).
Dodatkowo pracownik był uprawniony do premii rocznej (o charakterze
roszczeniowym), która za 2020 r. została wypłacona w lutym 2021 r. w kwocie
3480 zł, a została naliczona za 234 dni pracy w 2020 r. (przy 253. dniach
nominalnie do przepracowania).
W przedstawionych okolicznościach ekwiwalent urlopowy należy obliczyć
w następujący sposób:
Krok 1. Uzupełnienie zmiennych premii miesięcznych:
● 1690 zł : 55 dni pracy w okresie od stycznia do marca 2021 r. = 30,73 zł,
● 30,73 zł x 62 dni nominalnie do przepracowania w okresie od stycznia do marca
2021 r. = 1905,26 zł.
Krok 2. Uzupełnienie premii rocznej:
● 3480 zł : 234 dni pracy w 2020 r. = 14,87 zł,
● 14,87 zł x 253 dni nominalnie do przepracowania w 2020 r. = 3762,11 zł.
Krok 3. Ustalenie średniego wynagrodzenia zmiennego:
● (1905,26 zł : 3 miesiące) + (3762,11 zł : 12 miesięcy) = 635,09 zł + 313,51 zł =
948,60 zł.
Krok 4. Obliczenie kwoty należnego ekwiwalentu:
● (3800 zł + 948,60 zł) : 21 = 226,12 zł,
● 226,12 zł : 8 = 28,27 zł,
● 28,27 zł x 120 godz. niewykorzystanego urlopu = 3392,40 zł.
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Ważne!
Pamiętajmy, że omawianego uzupełnienia dokonuje się w przypadku
wszystkich składników zmiennych, choćby miały charakter incydentalny
(tak jak np. wynagrodzenie i dodatki za sporadycznie świadczoną pracę
nadliczbową lub pracę w porze nocnej) i niezależnie od przyczyn
absencji w pracy, a zatem także w odniesieniu do nieobecności
nieusprawiedliwionych.
Słuszność przedstawionego poglądu znalazło potwierdzenie w stanowisku MPiPS
z sierpnia 2015 r. w sprawie dopełnienia podstawy ekwiwalentu za urlop, w którym
wyjaśniono, że:
•
•

•

•

ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady
obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, ze
zmianami określonymi w § 15-19 rozporządzenia urlopowego;
w przypadku składników wynagrodzenia przysługujących pracownikowi za
okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (tzw. zmienne składniki wynagrodzenia, np.
wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych), z wyjątkiem
określonych w § 7 rozporządzenia urlopowego, które zostały wypłacone
w okresie trzech (dwunastu) miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc
nabycia prawa do ekwiwalentu, są one uwzględnione w średniej wysokości
z tego okresu (§ 16 ust. 1 rozporządzenia urlopowego);
jeśli pracownik nie przepracował pełnego okresu trzech (dwunastu) miesięcy, to
przy ustalaniu ekwiwalentu ma zastosowanie § 16 ust. 2 rozporządzenia
urlopowego. Na podstawie tego przepisu, wynagrodzenie faktycznie wypłacone
mu w tym okresie dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to
wynagrodzenie, a otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni, jakie pracownik
przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym
go rozkładem czasu pracy;
w opinii resortu pracy przy stosowaniu tych przepisów, także w przypadku
pracownika wynagradzanego stawką miesięczną w stałej wysokości, nie ma
znaczenia częstotliwość wypłacania wynagrodzenia z dodatkiem za pracę
nadliczbową w okresie trzech (dwunastu) miesięcy poprzedzających miesiąc
nabycia prawa do ekwiwalentu, jak i wysokość tego wynagrodzenia.

Miejmy na uwadze, że przepisy nie precyzują, w przypadku jakich nieobecności trzeba
uzupełniać podstawę ekwiwalentu za urlop. § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego:
• stanowi jedynie, że dopełnienia bazy obliczeniowej znajduje zastosowanie jeśli
„pracownik nie przepracował pełnego okresu”, z którego wynagrodzenie
przyjęto do podstawy,
• nie zawiera żadnych dodatkowych warunków.
Stąd należy wnioskować, iż konieczność dopełniania wynagrodzenia stanowiącego
podstawę obliczeń ekwiwalentu występuje również w razie np. nieusprawiedliwionych
nieobecności pracownika w pracy. Tym bardziej, że uwzględnianie tego typu absencji
przy uzupełnianiu podstawy jest działaniem z korzyścią dla podwładnych.
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Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z 28 czerwca 2018
r. (sygn. akt IV Pa 7/17), w którym zaaprobowano konieczność dopełnienia podstawy
ekwiwalentowej za okres urlopu bezpłatnego, podkreślając, że: „(...) Trzeba podkreślić,
że § 16 ust. 2 rozporządzenia nie wskazuje, aby jego zastosowanie było wykluczone,
jeśli niewykonywanie pracy przez wszystkie dni okresu trzymiesięcznego z § 16 ust.
1 było wynikiem korzystania z urlopu bezpłatnego (...)”.
Mimo, iż wskazane rozstrzygnięcie zapadło w sprawie dotyczącej urlopu bezpłatnego,
to jednak przedstawione w nim argumenty można odnieść również do nieobecności
nieusprawiedliwionej.
Przykład
Z końcem października 2021 r. doszło do rozwiązania umowy o pracę
z pracownikiem pracującym na ¾ etatu w podstawowym systemie czasu pracy od
poniedziałku do piątku po 6 godz. dziennie. W związku z tym faktem, pracodawca
musiał wypłacić mu ekwiwalent za 8 dni (48 godz.) niewykorzystanego urlopu.
Wynagrodzenie wypłacone mu w okresie poprzedzającym październik wynosiło:
● wynagrodzenie wynikające ze stawki godzinowej i miesięczne premie należne za
okres od lipca do września 2021 r.: 12690 zł (we wspomnianym okresie pracownik
miał do przepracowania nominalnie 66 dni, a faktycznie z powodu 4 dni choroby,
9 dni
urlopu
wypoczynkowego
i2
dni
nieobecności
z przyczyn
nieusprawiedliwionych wypracował 51 dni);
● premie kwartalne wypłacone w okresie od października 2020 r. do września
2021 r.: 5345 zł (we wspomnianym okresie pracownik miał do przepracowania
nominalnie 252 dni, a faktycznie z powodu 9 roboczych dni choroby, 18 dni urlopu
wypoczynkowego i 3 dni nieobecności z przyczyn nieusprawiedliwionych
wypracował 222 dni).
W przedstawionych okolicznościach ekwiwalent urlopowy należy obliczyć
w następujący sposób:
Krok 1. Uzupełnienie
miesięcznych:

wynagrodzenia

godzinowego

i zmiennych

premii

● 12690 zł : 51 dni pracy w okresie od lipca do września 2021 r. = 248,82 zł,
● 248,82 zł x 66 dni nominalnie do przepracowania w okresie od lipca do września
2021 r. = 16422,12 zł.
Krok 2. Uzupełnienie premii kwartalnej:
● 5345 zł : 222 dni pracy w okresie od października 2020 r. do września 2021 r. =
24,08 zł,
● 24,08 zł x 252 dni nominalnie do przepracowania w okresie od października
2020 r. do września 2021 r. = 6068,16 zł.
Krok 3. Ustalenie średniego wynagrodzenia zmiennego:
391
SerwisKadrowego.pl

Mistrz Kadr i Płac. Jak kalkulować ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

● (16422,12 zł : 3 miesiące) + (6068,16 zł : 12 miesięcy) = 5979,72 zł.

Krok 4. Obliczenie kwoty należnego ekwiwalentu:
● 5979,72 zł : 15,75 (współczynnik ekwiwalentowy określony dla ¾ etatu) = 379,66
zł,
● 379,66 zł : 8 = 47,46 zł,
● 47,46 zł x 48 godz. niewykorzystanego urlopu = 2278,08 zł.

Uzupełnienie podstawy ekwiwalentu a praca w dniach wolnych
Resort pracy w stanowisku z 27 lipca 2016 r. stwierdził, że:
•

przez użyte w treści § 16 ust. 2 rozporządzenia urlopowego:
 sformułowanie „przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to
wynagrodzenie”, należy rozumieć, faktyczną liczbę dni pracy,
a zatem także uwzględnia się liczbę dni wolnych od pracy,
w których praca była (faktycznie) wykonywana, mając na uwadze,
że za taką pracę na podstawie art. 80 K.p. pracownikowi
przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną;
 sformułowanie „przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby
w ramach normalnego czasu pracy” powinniśmy rozumieć liczbę
dni
pracy,
jaką
pracownik
przepracowałby
zgodnie
z obowiązującym go rozkładem czas pracy, na podstawie wymiaru
czasu pracy, obliczonego zgodnie z art. 130 K.p.;
na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia urlopowego składniki wynagrodzenia
przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone
w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do
ekwiwalentu, uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości
z tego okresu, przy czym na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia urlopowego
przepis § 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

•

Przykład
Spółka z o.o. z dniem 24 kwietnia 2021 r. rozwiązała na mocy porozumienia stron
umowę o pracę z pełnoetatowym pracownikiem, który:
•
•
•
•

zatrudnionym
był
w jednomiesięcznym
okresie
rozliczeniowym
w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku (praca po 8 godz.);
opłacany był za pracę stawką w wysokości 23 zł/godz.;
na ostatni dzień zatrudnienia miał 48 godz. niewykorzystanego urlopu
wypoczynkowego;
na polecenie pracodawcy pracował dodatkowo 7 godzin w sobotę 13 lutego
2021 r., za co miał mieć udzielony dzień wolny w piątek 26 lutego, ale z niego
nie skorzystał z powodu choroby, wskutek czego z końcem lutego wypłacono
mu normalne wynagrodzenie powiększone o 100% dodatki za 7 godz.;
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•

w styczniu przepracował 19 dni (152 godz.) za co otrzymał 3496 zł brutto
(152 godz. x 23 zł), w lutym – 18 dni (łącznie z sobotą, co dało 143 godz.), za
co naliczono mu pensję w kwocie 3450 zł brutto (143 godz. x 23 zł +
7 nadgodzin x 23 zł x 100%), zaś w marcu – 23 dni (184 godz.), za co
otrzymał 4232 zł brutto.

W przedstawionych okolicznościach ekwiwalent urlopowy powinien wynieść
1100,16 zł, zgodnie z wyliczeniem:
•
•
•
•
•
•

(3496 zł + 3450 zł + 4232 zł) : (19 dni + 18 dni + 23 dni) = 11178 zł : 60 dni =
186,30 zł;
186,30 zł x (19 dni nominalnego czasu pracy ze stycznia + 20 dni
nominalnego czasu pracy z lutego + 23 dni nominalnego czasu pracy
z marca) = 11550,60 zł;
11550,60 zł : 3 = 3850,20 zł;
3850,20 zł : 21 = 183,34 zł;
183,34 zł : 8 godz. = 22,92 zł;
22,92 zł x 48 godz. niewykorzystanego urlopu = 1100,16 zł.

Jak pokazuje przedstawiony przykład, resort pracy w przywołanym stanowisku z 27
lipca 2016 r. uważa, że przy uzupełnianiu podstawy ekwiwalentowej sumę uzyskanych
składników powinno się dzielić przez liczbę dni faktycznie przepracowanych, za które
przysługiwało to wynagrodzenie (uwzględniając również przepracowane dni wolne),
a wynik mnożyć przez liczbę dni nominalnie do przepracowania zgodnie
z obowiązującym pracownika rozkładem czas pracy. Taki sposób uzupełniania
podstawy jest niekorzystny dla pracownika i dlatego można spotkać się z głosami, że
dokonując uzupełnienia składników płacowych na potrzeby wyznaczenia bazy
obliczeniowej ekwiwalentu urlopowego, powinniśmy uwzględniać dni przepracowane
w ramach nominalnego czasu pracy (czyli z pominięcie dni wolnych, w których
świadczona była praca). Tym bardziej, że praca w niedziele, święta czy w dni wolne
z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, w pierwszej kolejności powinna
być rekompensowana innymi dniami wolnymi, w efekcie czego liczba dni
przepracowanych ponad „nominał” winna być korygowana (pomniejszana) o inne dni
wolne.

Niektóre miesiące pomija się przy budowaniu
podstawy ekwiwalentowej
Jeśli:
o

przez cały czas przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego
poprzedzający miesiąc uzyskania prawa do ekwiwalentu lub

o

przez okres krótszy, lecz obejmujący pełny lub pełne miesiące kalendarzowe,

pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie o charakterze zmiennym, to przy
ustalaniu tej podstawy należy brać pod uwagę najbliższe miesiące, za które zmienne
składniki były należne. Wyłączanie z kalkulacji danego miesiąca
i przyjmowanie w jego miejsce wcześniejszego miesiąca powinno
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