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Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie 
urlopowe najpóźniej w terminie wypłaty pensji. Szczegółowe reguły 
dotyczące obliczania i wypłacania wynagrodzenia urlopowego zosta-
ły określone w  rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej 
z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlo-
pu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas 
urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Wynagrodzenia urlopoWe i ekWiWalent  
za nieWykorzystany urlop  

– reguły ustalania, oboWiązki pracodaWcy

wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za urlop
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