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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 6 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania
i wyp∏acania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop.

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99,
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489,
Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11,
poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegó∏o-
wych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, usta-
lania i wyp∏acania wynagrodzenia za czas urlopu oraz
ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Je˝eli okresy nieobecnoÊci w pracy wymie-
nione w art. 1552 § 1 Kodeksu pracy obejmu-
jà cz´Êci miesi´cy kalendarzowych, przy pro-
porcjonalnym obni˝eniu wymiaru urlopu
wypoczynkowego, zgodnie z art. 1552 § 2 Ko-
deksu pracy, za miesiàc uwa˝a si´ ∏àcznie
30 dni.

§ 3. Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczyn-
kowego w roku kalendarzowym, w którym
pracownik naby∏ u danego pracodawcy pra-
wo do urlopu wypoczynkowego w wy˝szym
wymiarze, ustala si´ uwzgl´dniajàc wy˝szy
wymiar tego urlopu.”;

2) uchyla si´ § 4;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W okolicznoÊciach uzasadniajàcych przesu-
ni´cie urlopu na inny termin ni˝ okreÊlony
w planie urlopów lub ustalony po porozumie-
niu z pracownikiem, pracodawca udziela pra-
cownikowi niewykorzystanego urlopu w ter-
minie z nim uzgodnionym.”;

4) w § 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) nagród z zak∏adowego funduszu nagród, do-
datkowego wynagrodzenia rocznego, nale˝no-
Êci przys∏ugujàcych z tytu∏u udzia∏u w zysku lub
w nadwy˝ce bilansowej,”;

5) w § 9 uchyla si´ ust. 2;

6) uchyla si´ § 13;

7) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wspó∏czynnik ustala si´ odejmujàc od liczby
dni w danym roku kalendarzowym ∏àcznà licz-
b´ przypadajàcych w tym roku niedziel i Êwiàt
oraz dni wolnych od pracy wynikajàcych z roz-
k∏adu czasu pracy w pi´ciodniowym tygodniu
pracy, a otrzymany wynik dzieli si´ przez 12.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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