
Zasadą jest, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym

pracownik uzyskał do niego prawo. Urlopu niewykorzystanego należy udzielić pracownikowi do dnia 30 września

następnego roku kalendarzowego. 30 września jest więc ostatnim dniem na rozpoczęcie przez pracownika urlopu

(B. Korczyńska, Zaległy urlop wypoczynkowy, 2019, Legalis). W przypadku powstania urlopu zaległego,

to on pierwszy powinien zostać wykorzystany w nowym roku kalendarzowym (przed urlopem bieżącym) (B.

Korczyńska, Zaległy urlop wypoczynkowy, 2019, Legalis). Niewykorzystany urlop po 30 września nie przepada, a

prawo do niego przedawni się dopiero z upływem 3 lat.

Niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, w przypadku zakończenia stosunku pracy, jak i nieudzielenie

pracownikowi urlopu w terminie, stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Oznacza to, że na pracodawcę

może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1.000 do 30.000 zł. W żadnym wypadku pracownik nie może zrzec się

prawa do urlopu ani przysługującego mu ekwiwalentu.

Często w praktyce występuje jednak problem związany z niechęcią pracowników do wykorzystania takiego zaległego

urlopu. Jednakże pomimo ciążącej na pracodawcy odpowiedzialności wskazanej powyżej, w Kodeksie pracy

nie określono wprost, czy pracodawca może przymusowo wysłać pracownika na urlop zaległy np. z poprzedniego

roku. Część doktryny uważa, że gdy pracownik nie chce złożyć wniosku urlopowego dotyczącego urlopu zaległego,

to nie można mu tego urlopu udzielić przymusowo. Uzasadnia się to, twierdząc, że także do urlopu zaległego należy

stosować ogólne reguły udzielania urlopów, zgodnie z którymi termin urlopu jest wyznaczany po porozumieniu

z pracownikiem. Wspomnieć jednak trzeba, że na ten temat wypowiedział się również Sąd Najwyższy, który

w wyroku z 24 stycznia 2006 r. (sygn. akt I PK 124/05 ) uznał, że pracodawca ma prawo zmusić pracownika, by ten

wziął zaległy urlop wypoczynkowy. W przepisach nie ma jednak gotowej procedury postępowania wobec opornych

pracowników. Wydaje się, że, gdy pracownik – pomimo wielokrotnych nalegań ze strony pracodawcy — nie będzie

chciał wykorzystać zaległego urlopu wypoczynkowego i pojawi się w zakładzie w dniu, w którym urlop zaległy został

mu udzielony, pracodawca może po prostu nie dopuścić go do świadczenia pracy. Pracodawca może jednak

zobowiązać pracowników do określenia terminów, w których chcą wykorzystać zaległe urlopy w określonym

przepisami okresie, na określonych zasadach. A w przypadku, gdy pracownik nie wyznaczy takiego terminu,

pracodawca może wysłać go na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (wyrok SN z 24.1.2006 r., sygn. akt

I PK 124/05).

Czy można nakłonić pracownika do 
wykorzystywania urlopu zaległego za 
2019 r. i urlopu za rok bieżący „bez jego 
zgody”?
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Pełna treść pytania: Jakie jest prawo i możliwość kierowania pracowników bez wyrażania przez nich zgody 
na urlopy i czy istnieje możliwość ich kierowania na te urlopy? Na ile prawo pozwala do wykorzystywania 
urlopu zaległego z 2019 r., jak i bieżącego za 2020 r. Firma chciałaby uniknąć sytuacji, że teraz pracownicy 
np. pracują zdalnie do końca maja, a od czerwca będą sobie wybierali urlopy. Czy mogą pracownika 
nakłaniać do wykorzystywania zaległego urlopu za 2019  r. „bez ich zgody” i do urlopu za rok bieżący?

https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ


Wspomnieć trzeba również, że odmiennie stanowisko w tym zakresie zaprezentował Departament Prawny

Generalnego Inspektora Pracy (sygn. GNP-110-4560-46/07/PE), zgodnie z którym pracodawca może nakazać

wykorzystanie urlopu jedynie w przypadku wypowiedzenia. Samodzielne udzielenie urlopu przez pracodawcę

w innym przypadku – nawet urlopu zaległego – jest niezgodne z prawem.

Z inną sytuacją będziemy mieć do czynienia w odniesieniu do urlopu bieżącego. Jak stanowi kodeks pracy, urlopy

powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski

pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli

zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę; dotyczy to także pracodawcy, u którego nie działa

zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu

z pracownikiem. Niezbędny jest więc tutaj element zgody pracownika. Zarówno orzecznictwo w tym zakresie, jak

i stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy stoją na stanowisku zgodnie z którym, wykorzystanie urlopu

wypoczynkowego jest wyłącznym uprawnieniem pracownika, zaś pracodawca nie może zmusić

go do wykorzystania w sposób zgodny ze swoim oczekiwaniem. Opisaną powyżej sytuację z możliwością

wyegzekwowania wykorzystania urlopu zaległego nawet przy braku chęci pracownika w tym zakresie należy więc

traktować jako swoistego rodzaju wyjątek.
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Skontaktuj się
Skontaktuj się z nami w celu rozwiązania 
konkretnego problemu prawnego. 

Powyższa odpowiedź nie stanowi porady prawnej, która może być udzielona po przedstawieniu szczegółowego stanu faktycznego sprawy.
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