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Dzi! na gro d" jest ksi"# ka pod re -
dak cj" prof. Ro ma na Hau se ra i prof.
Mar ka Wierz bow skie go Pra wo o po -
st! po wa niu przed s" da mi ad mi ni stra -
cyj ny mi – ko men tarz. Otrzy ma j"
trzech czy tel ni ków, któ rzy uwa# nie
prze czy ta j" dzi siej sze „Pra wo i
prak ty k$” i prze !l" pra wi d%o we od -
po wie dzi mi$ dzy 8 a 10 na na st$ pu -
j" ce py ta nia:
! Ja k" za sa d# usta na wia $a ci% ska
pa re mia su per fi cies so lo ce dit? 

! Kie dy na le &y ksi# go wa' za kup to -
wa rów w po dat ko wej ksi# dze przy -
cho dów i roz cho dów?
! W ja kim ter mi nie przedaw nia j"
si# rosz cze nia za na ru sze nie za sa dy
rów ne go trak to wa nia wo bec wspó$ -
pra cu j" cych z fir m" na zle ce niu?

Od po wie dzi pro si my prze sy %a& na
ad res g.piet ka@rp.pl. Na gro dy ufun -
do wa %o wy daw nic two C.H. Beck.

Re gu la min kon kur su pu bli ku je my
pod ad re sem: http://www.rzecz po -

spo li ta.pl/pli ki/do bra fir ma/rk.pdf
Kon kurs dla czy tel ni ków z 9 czerw ca
wy gra li:
! Kin ga Ba dow ska -Zyg mun to wicz z
Byd gosz czy
! An na(wi"t kow ska z No wo gar du
! Sza rif Sa iful lah z Ko sza li na

W na gro d$ otrzy mu j" ksi"# k$
Mo ni ki Cie !lak i Al do ny Sa la mon
P#a ce od A do Z w 2011 z HR Se rvi ces.

Gra tu lu je my!
—

>KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

GRA !Y NA OR DAK 

Co do za sa dy pod w%ad ny okre -
!la da t$ wy po czyn ku w po ro zu -
mie niu z pra co daw c" lub w pla -
nie urlo pów, je #e li ta ki w fir mie
po wsta je. I obej mu je to pe% ny
przy s%u gu j" cy mu wy miar w ro -
ku ka len da rzo wym (art. 163
k.p.), po za urlo pem na #" da nie
(art. 1672 k.p.). 

Pra wo ze zwa la

Dzi$ ki udzie la niu urlo pów na
dni pra cy (z wy %" cze niem wol -
nych np. so bót oraz nie dziel i
!wi"t) na wet przy naj ni# szym ich
wy mia rze ozna cza to nie mal
mie si$cz n" nie obec no!& za trud -
nio ne go w fir mie. Cz$ sto ta ki wy -
jazd jest te# nie do ud'wi gni$ cia
fi nan so wo dla pra cow ni ka. Co -
raz rza dziej tak #e prze %o #e ni go -
dz" si$ na jed no ra zo we i pe% ne
wy ko rzy sta nie wa ka cji, bo wi" #e
si$ to z ko niecz no !ci" in ne go zor -
ga ni zo wa nia pra cy lub usta le nia
za st$p stwa na d%u gie ty go dnie
ab sen cji urlo po wi czów. 

Za zwy czaj tem po pra cy i
ch$& uroz ma ice nia od po czyn ku
oraz je go pór ro ku po wo du j"
wi$c, #e sa mi pra cow ni cy s" za -
in te re so wa ni po dzie le niem na -
le# nych im wa ka cji na dwa, a na -
wet trzy od cin ki. W su kurs idzie
im art. 162 k.p., któ ry do pusz cza
po dzia% urlo pu na cz$ !ci i
wprost wska zu je, #e dzie je si$ to
na wnio sek pra cow ni ka. Z jed -
nej stro ny ini cja ty wa sze fa bez
ta kiej pro! by za in te re so wa ne go
sta no wi na ru sze nie pra wa. 

Zgo da nie ko niecz na

Z dru giej stro ny wnio sek
pod w%ad ne go o po szat ko wa nie
wa ka cji na cz$ !ci nie wi" #e pra -
co daw cy. Na wet je !li prze %o #o ny
otrzy ma ta k" de kla ra cj$, mo #e
da& wy po czy nek w jed nym ter -

mi nie bez dzie le nia go. Nie mu si
te go uza sad nia&, a pra cow nik
nie ma te# pod staw, aby za kwe -
stio no wa& t$ de cy zj$. To jed nak
sy tu acje skraj ne, na ogó% szef
idzie na r$ k$ za trud nio ne mu,
zw%asz cza  gdy ten uza sad ni
wnio sek, cho& nie ma ta kie go
wy mo gu. Nie mu si te# wska zy -
wa&, w ja ki spo sób po dzie li po -
zo sta %" cz$!& wa ka cji. Ma pra wo
to zro bi& lub wy bra& je do wol -
nie. Do ty czy to za rów no licz by
cz$ !ci, jak i ich d%u go !ci, ale co
naj mniej jed na mu si mie& 14 dni
ka len da rzo wych.

Praw do po dob nie prze %o #o ny
b$ dzie do ma ga% si$ wy t%u ma cze -
nia, gdy pra cow nik wy ra zi ch$&
po dzie le nia wa ka cji po spo rz" -
dze niu w fir mie pla nu urlo pów.
Bu rzy to ju# ten wy kaz dla ca %ej
za %o gi i ozna cza ko niecz no!&
prze su ni$ cia ter mi nu wy po -
czyn ku usta lo ne go wcze !niej.

Dni ka len da rzo we, 
a nie ro bo cze

Gdy pra cow nik chce urlo pu
w ka wa% kach, to przy naj mniej
jed na je go cz$!& mu si obej mo -
wa& nie mniej ni# 14 ko lej nych
dni ka len da rzo wych (zda nie
dru gie art. 162 k.p.), a nie ro bo -
czych. Prze pis nie pre cy zu je bo -
wiem, #e ma to by& okres urlo -
pu, ale wy po czyn ku. Dla cze go
wska zu je ta ki okres? Uwa #a si$
go za mi ni mum po trzeb ne do
re ge ne ra cji si% pra cow ni ka i za -
pew nie nia mu ode rwa nia od za -
j$& s%u# bo wych, a ta kie s" g%ów -
ne ce le urlo pu. 

Kie ru j"c si$ ty mi za sa da mi,
pra co daw ca nie mo #e przy sta&
na to, aby ca %y urlop pra cow nik
po szat ko wa% w ta ki spo sób, #e -
by nie by %o w nim jed ne go od -
cin ka trwa j" ce go co naj mniej 
14 ko lej nych dni ka len da rzo -
wych. Uwzgl$d nia j"c na to miast
14-dnio wy okres, wli czy do nie -
go wol ne dni wy ni ka j" ce ze
!wi"t, nie dziel czy te z ra cji pi$ -

cio dnio we go ty go dnia pra cy,
czy li na ogó% so bo ty, przy pa da -
j" ce bez po !red nio przed ter mi -
nem star tu urlo pu, jak i bez po -
!red nio po je go za ko( cze niu. 

PRZYK!AD
Pan Sebastian rozpocznie
dwutygodniowe wakacje
od poniedzia!ku 20 czerwca,
ale z rodzin" nad Ba!tyk
wyje#d#a ju# 18 czerwca
rano. Jego wypoczynek
obejmie 16 dni
kalendarzowych, cho$ tylko
9 roboczych (23 czerwca
wypada %wi&to Bo#ego Cia!a).

Po dob nie jest przy !wiad cze -
niu urlo po wym >patrz ram ka, bo
prze pis po s%u gu je si$ po j$ ciem
„pra cow ni ka ko rzy sta j" ce go w
da nym ro ku ka len da rzo wym z
urlo pu wy po czyn ko we go w wy -
mia rze co naj mniej 14 ko lej nych
dni ka len da rzo wych” (art. 3 ust. 5
usta wy z 4 mar ca 1994 o za k%a do -
wym fun du szu !wiad cze( so cjal -
nych, DzU nr 70, poz. 335 ze zm.).
Ze spo so bu udzie la nia urlo pu
wy ni ka jed nak, #e pra co daw ca
da je go tyl ko na dni ro bo cze pod -
w%ad ne go.

Do wód na pi )mie

Nie ma #ad nych wy mo gów co
do for my wnio sku pra cow ni ka o
po dzia% urlo pu ani je go mi ni -
mal nej za war to !ci. Prze pi sy te -
go nie wska zu j". Pod w%ad ny
mo #e go z%o #y& w do wol ny spo -
sób, za nim ze chce z nie go w ta ki
spo sób sko rzy sta&. Dla ce lów
do wo do wych le piej jed nak, #e -
by mia% po sta& pi sem n" i za wie -
ra% naj istot niej sze dla nie go ele -
men ty, czy li wska zy wa% cz$ !ci i
ter mi ny po dzie lo ne go wy po -
czyn ku >patrz przy k$ad pi sma. )

Za ch# ca my czy tel ni ków do za -
da wa nia py ta% i wska zy wa nia nie -
ja sno )ci prze pi sów urlo po wych
na ad res: urlo py’2011@rp.pl.

UPRAWNIENIA | Szef nie mo$e samodzielnie podzieli# pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Jest to dopuszczalne tylko wtedy,
gdy otrzyma od zatrudnionego taki wniosek, nawet ustny

W cyklu ostatnio ukaza"y si% nast%puj&ce artyku"y „Wakacje obejmuj& tylko czas aktywno!ci zawodowej”
(„PiP” z 7 czerwca), „Od przelicze' czasami przybywa wakacji” („PiP” z 9 czerwca), „Równaj w gór%” 
(„PiP” z 14 czerwca)

Urlopy
wypoczynkowe

2011

Wakacje nie od razu w ca!o"ci

Je%li pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób
w przeliczeniu na pe!ne etaty, musi tworzy$ zak!adowy
fundusz %wiadcze' socjalnych (zf%s). W mniejszych zak!adach
taka decyzja jest dobrowolna. Zamiast organizowa$ fundusz, 
ci pracodawcy mog" te# wyp!aca$ pracownikom tzw.
%wiadczenie urlopowe. To rodzaj finansowego wsparcia
na czas wakacji, je%li firma zdecydowa!a si& na taki bonus. 
(wiadczenie urlopowe przys!uguje raz do roku ka#demu
pracownikowi, który korzysta z urlopu wypoczynkowego
w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Jego wysoko%$ zale#y od poziomu odpisu podstawowego
naliczanego na zf%s na jednego pracownika i ustala si& go
proporcjonalnie do wymiaru etatu (art. 3 ust. 4 ustawy
o zak!adowym funduszu %wiadcze' socjalnych). 
W tym roku kwota odpisu podstawowego, która stanowi
37,5 proc. przeci&tnego wynagrodzenia za poprzedni rok
kalendarzowy, wynosi 1093,93 z!. (wiadczenie nie podlega
sk!adkom na ubezpieczenie spo!eczne pracowników. 
Do jego wyp!aty dochodzi najpó)niej w dniu poprzedzaj"cym
rozpocz&cie wakacji (art. 5a ustawy o zf%s). *

Kasa na wczasy 
>PRACODAWCA P!ACI

Jan Nowaczy'ski Katowice, 27 czerwca 2011
ul. Stalowa 12
Rybnik

Dyrektor Kopalni 
W&gla Kamiennego
Katowice

WNIOSEK PRACOWNIKA 
O PODZIA* URLOPU WYPOCZYNKOWEGO 

NA CZ+(CI

Wnosz& o podzia! nale#nego mi urlopu wypoczynkowego 
za 2011 r. 
Planuj& go wykorzystywa$ w nast&puj"cych cz&%ciach: 
* od 4 do 12 lipca 2011 (7 dni roboczych), 
* od 16 do 26 sierpnia 2011 (w wymiarze 16 dni

kalendarzowych, ale 9 dni roboczych). 
Pozosta!y urlop wypoczynkowy planuj& wykorzysta$ 
na prze!omie wrze%nia i pa)dziernika 2011.
Za 2011 r. przys!uguje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego.

.............................................. 
(podpis pracownika)

>PRZYK!AD WNIOSKU PRACOWNIKA 
O PODZIA! URLOPU WYPOCZYNKOWEGO NA CZ"#CI


