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Przepisy prawa pracy przewidują kilka przypadków, w których urlop 
wypoczynkowy może być udzielony pracownikowi w terminie 
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracownik nie ma możliwości 
odmowy wykorzystania tego urlopu. 
 
Pracodawca może skierować pracownika na urlop bez jego zgody w sytuacji, kiedy 
pracownik jest w okresie wypowiedzenia lub jeżeli pracownik nie chce wykorzystać 
urlopu zaległego. Taka możliwość istnieje również w przypadku, kiedy termin urlopu 
jest ustalony w planie urlopów lub w innym porozumieniu zawartym z 
pracownikiem, a pracownik odmawia wykorzystania tego urlopu. 
 
Urlop w okresie wypowiedzenia 
 
Pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie 
wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 Kodeksu pracy). Nie ma przy tym 
znaczenia, która ze stron stosunku pracy, tj. pracodawca czy pracownik, złożyła 
wypowiedzenie. Wysłanie pracownika na urlop wypoczynkowy w trakcie 
wypowiedzenia nie jest obligatoryjne, zatem pracodawca może nie skorzystać z 
tego uprawnienia. Wówczas z należnego pracownikowi urlopu powinien rozliczyć się 
wypłacając mu ekwiwalent pieniężny. Jednak w przypadkach, gdy w czasie 
wypowiedzenia nie zachodzi konieczność obecności pracownika w pracy, 
pracodawca może wysłać pracownika na urlop. 
 
Przepisy nie przewidują zachowania formy pisemnej skierowania pracownika na 
urlop w okresie wypowiedzenia, zatem pracodawca może udzielić tego urlopu 
ustnie. Jednak do celów dowodowych najlepiej przygotować pismo, z którego będzie 
wynikało, ile dni urlopu wypoczynkowego udziela pracodawca oraz w jakim terminie 
zostaje on udzielony w czasie wypowiedzenia. 
 
W okresie wypowiedzenia pracownik może być zobowiązany do wykorzystania 
całego urlopu zaległego oraz urlopu bieżącego przysługującego w roku, w którym 
kończy się stosunek pracy. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może udzielić 
urlopu bieżącego tylko w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. 
 

PRZYKŁAD 



Pracownikowi z 20-letnim stażem, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu 
pracy, 30 listopada br. upływa okres wypowiedzenia umowy o pracę. Nie ma 
on urlopu zaległego. Pracodawca może zatem wysłać pracownika tylko na 24 
dni urlopu (26 dni x 11 miesięcy : 12 = 23,83 dni, po zaokrągleniu 24 dni). 

 
Nie zawsze okres wypowiedzenia będzie trwał na tyle długo, aby pracownik miał 
możliwość wykorzystania całego zaległego urlopu i urlopu bieżącego. Wówczas za 
niewykorzystaną część urlopu pracodawca musi wypłacić ekwiwalent pieniężny. 
 

PRZYKŁAD 
Pracownikowi zatrudnionemu w podstawowym systemie czasu pracy, którego 
obowiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, przysługuje 20 dni urlopu z 
tego roku oraz 5 dni z roku poprzedniego. W okresie wypowiedzenia zdoła on 
zatem wykorzystać 10 dni urlopu, a za 15 dni należy mu wypłacić ekwiwalent. 

 
Przepisy nie stawiają wymogu, aby wysłanie na urlop wypoczynkowy w trakcie 
wypowiedzenia zostało złożone jednocześnie z wręczonym wypowiedzeniem. 
Pracodawca może wysłać pracownika na urlop już w trakcie trwającego 
wypowiedzenia umowy. 
 

PRZYKŁAD 
Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę, która rozwiąże się 31 
stycznia 2009 r. po upływie 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracownik 
wykorzystał już cały urlop za 2008 r. Pracodawca będzie mógł wysłać 
pracownika na urlop w styczniu przyszłego roku w wymiarze proporcjonalnym 
za ten 1 miesiąc. Pracownik nabędzie bowiem prawo do tego urlopu od 1 
stycznia 2009 r., czyli będąc jeszcze w okresie wypowiedzenia. 

 
Problem może stanowić natomiast ustalenie terminu wykorzystania urlopu 
wypoczynkowego w przypadkach, gdy wypowiedzenie jest wręczane z pewnym 
wyprzedzeniem. 
 

PRZYKŁAD 
Pracownika obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę. 
Pracownik ten miał 40 dni zaległego urlopu wypoczynkowego, a z bieżącego 
roku proporcjonalnie do okresu zatrudnienia 24 dni urlopu. Pracodawca 
wręczył pracownikowi wypowiedzenie 1 października br., udzielając mu od 2 
października do 30 listopada br. 40 dni urlopu. Umowa o pracę rozwiąże się 30 
listopada br. Pracownik nie zgodził się na urlop udzielony w październiku br. 
W tym przypadku pracodawca postąpił nieprawidłowo. Okres wypowiedzenia 



rozpoczyna bowiem swój bieg dopiero od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po dniu wręczenia wypowiedzenia umowy. 
Wypowiedzenie zostało wręczone w październiku, ale właściwy okres 
wypowiedzenia zacznie się dopiero w listopadzie. Zatem udzielenie urlopu w 
październiku wymagało uzgodnienia z pracownikiem. Nie było natomiast 
przeszkód, aby pracodawca wręczając wypowiedzenie w październiku, 
zobowiązał pracownika do wykorzystania 18 dni urlopu w trakcie 
wypowiedzenia, tj. w listopadzie. 

 
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a urlop 
wypoczynkowy 
 
Niejednokrotnie pracodawcy decydują się na zwolnienie pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z obowiązku świadczenia 
pracy nie jest tym samym co udzielenie urlopu wypoczynkowego. Zatem 
pracownika, który został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy, nie będzie 
można wysłać na urlop wypoczynkowy. Tak samo stwierdził sąd apelacyjny w 
Warszawie w wyroku z 21 czerwca 2005 r. (sygn. akt III APa 48/05, OSA 
2006/8/26). Zgodnie z tezą sądu, okres zwolnienia pracownika z obowiązku 
świadczenia pracy nie jest równoznaczny (jakościowo i pojęciowo) z okresem 
wykorzystywania urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca podjął decyzję o 
zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to nie może bez zgody 
pracownika nakazać, by w tym samym okresie wykorzystał urlop wypoczynkowy. 
 
Urlop w okresie wypowiedzenia a dni na poszukiwanie pracy 
 
W przypadku gdy umowę o pracę wypowiada pracodawca, pracownikowi 
przysługują dni na poszukiwanie pracy (art. 37 Kodeksu pracy). Jeżeli pracodawca 
chce udzielić pracownikowi urlopu na cały okres wypowiedzenia, powinien wcześniej 
z nim ustalić, czy pracownik zamierza korzystać z dni na poszukiwanie pracy. Jeżeli 
pracownik wyrazi chęć skorzystania z takich dni wolnych, należy mu wskazać na 
piśmie, że pracodawca udziela dni na poszukiwanie pracy, a w pozostałej części 
okresu wypowiedzenia udziela mu urlopu wypoczynkowego. 
 
Urlop w okresie wypowiedzenia zmieniającego 
 
Przepisy Kodeksu pracy upoważniają pracodawcę do wysłania pracownika na urlop 
w czasie wypowiedzenia umowy o pracę. Nie jest zatem dopuszczalne wysłanie na 
urlop wypoczynkowy pracownika, któremu zostało wręczone wypowiedzenie 



zmieniające. 
 
Jeśli jednak pracownik nie przyjmie proponowanych nowych warunków pracy, a tym 
samym wypowiedzenie zmieniające zmieni się w definitywne, będzie można wysłać 
pracownika na urlop wypoczynkowy w pozostałym do rozwiązania umowy okresie 
wypowiedzenia. 
 
Urlop zaległy 
 
Urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony w roku kalendarzowym, w którym 
pracownik nabył do niego prawo (art. 161 Kodeksu pracy). Jednak z różnych 
przyczyn leżących czy po stronie pracownika, czy pracodawcy urlop wypoczynkowy 
nie zawsze zostanie wykorzystany w całości lub w części w danym roku 
kalendarzowym. Staje się on wówczas urlopem zaległym. 
 
Urlop zaległy powinien zostać udzielony pracownikowi do końca marca następnego 
roku kalendarzowego (art. 168 Kodeksu pracy). Nieudzielenie urlopu do końca I 
kwartału następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika i jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł (art. 
282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). 
 

WAŻNE! 
Udzielenie urlopu zaległego do końca marca następnego roku jest 
obowiązkiem pracodawcy. 

 
Nie ma przeszkód, aby termin zaległego urlopu został uzgodniony z pracownikiem, 
jednak w razie braku porozumienia pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika 
na urlop w wyznaczonym przez siebie terminie. 
 

PRZYKŁAD 
Pracownikowi we wrześniu br. zostało wręczone wypowiedzenie zmieniające, z 
zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Do połowy listopada br. 
pracownik miał czas na podjęcie decyzji, czy przyjmuje nowe warunki. 
Pracownik poinformował pracodawcę 15 października br., że nie przyjmuje 
nowych warunków. Zatem wypowiedzenie zmieniające zmieniło się w 
wypowiedzenie definitywne, a pracodawca mógł wysłać pracownika na urlop 
wypoczynkowy. 

 



 
 

PRZYKŁAD 
 Pięciu pracowników z 7-osobowej komórki informatycznej pozostało z 
zaległym urlopem wypoczynkowym. Nie mogli go wykorzystać w roku, w 
którym nabyli do niego prawo, gdyż wdrażano nowy system wymagający ich 
obecności w pracy. Na przełomie roku rozpoczęto testowanie nowych 
modułów. Pracodawca wysyłał więc pracowników na zaległe urlopy 
pojedynczo, w styczniu, lutym i w marcu. Dwaj ostatni pracownicy zostali 
natomiast wysłani na zaległy urlop od 31 marca do 15 kwietnia. 

 

 
 
Trzeba zwrócić uwagę, że obowiązkowe jest udzielenie urlopu wypoczynkowego do 
końca marca. Pracownik nie musi zatem wykorzystać całego zaległego urlopu w tym 
terminie, ważne jednak, aby w tym okresie rozpoczął urlop. Jest to rozwiązanie 
szczególnie istotne w przypadkach, gdy z zaległym urlopem pozostało kilku 
pracowników, a wysłanie ich prawie jednocześnie mogłoby powodować zakłócenia 
w toku pracy (przykład powyżej). 
 
Nie zawsze jednak jest możliwe udzielenie pracownikowi urlopu w I kwartale (np. z 
powodu choroby czy urlopu macierzyńskiego). Wówczas urlop zaległy powinien być 
udzielony pracownikowi po ustaniu przyczyn nieobecności, w najszybszym 
możliwym terminie. Także w tych przypadkach termin urlopu zaległego nie musi być 
uzgadniany z pracownikiem. 
 
Urlop na żądanie jako urlop zaległy 
 
W każdym roku pracownikom przysługują 4 dni tzw. urlopu na żądanie. Urlop ten 
nie jest obejmowany planem urlopów. Nie zawsze jednak może on być przez 



pracownika wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. 
W takich przypadkach przechodzi on na rok następny i staje się zwykłym urlopem 
zaległym. Jednak nie musi być on, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu 
Pracy, wykorzystany do końca marca (pismo nr GPP-110-4560-170/08/ PE). Jeżeli 
zatem pracownik złoży wniosek o wykorzystanie tych dni urlopu w terminie 
późniejszym, pracodawca powinien ten wniosek uwzględnić. 
 

PRZYKŁAD 
Pracownikowi pozostało 15 dni urlopu zaległego, w tym 2 dniu urlopu, który 
był urlopem na żądanie. Pracodawca może wysłać pracownika na 13 dni 
urlopu w terminie do 31 marca - bez zgody pracownika. Pozostałe 2 dni, w 
razie odmiennego wniosku pracownika, mogą być udzielone w późniejszym 
uzgodnionym terminie. 

 
Nie ma wskazanego końcowego terminu, do którego niewykorzystany urlop na 
żądanie powinien być wykorzystany przez pracownika. Należy przyjąć, że powinien 
on zostać udzielony najpóźniej do końca następnego roku kalendarzowego, za który 
przysługiwał. Leży to w interesie zarówno pracownika (zbyt długie oddalanie 
terminu urlopu może w końcu doprowadzić do jego przedawnienia), jak i 
pracodawcy (gdyż będzie następowała kumulacja dni urlopowych). 
 
Urlop ustalony w planie urlopów lub w innym porozumieniu 
 
Pracodawca ma możliwość wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy w roku, w 
którym nabywa on prawo do tego urlopu, tylko wówczas, gdy termin wynika z planu 
urlopów lub z wcześniejszego uzgodnienia (najlepiej, gdyby takie ustalenia były 
sporządzane w formie pisemnej). Pracownik nie może wówczas odmówić 
wykorzystania urlopu. 
 

PRZYKŁAD 
W planie urlopów został ustalony termin urlopu na listopad br. Jednak tuż 
przed nadejściem terminu urlopu pracownik oświadczył, że nie chce iść na 
urlop w tym czasie, ponieważ wolałby skorzystać z niego w grudniu br. W tym 
przypadku mamy do czynienia z wnioskiem pracownika o przesunięcie terminu 
urlopu (który powinien być umotywowany ważnymi przyczynami), który 
jednak nie musi być uwzględniony przez pracodawcę. W takiej sytuacji 
pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy w terminie 
ustalonym w planie urlopów nawet bez zgody pracownika. 
 

Identycznie wyglądałaby sytuacja pracownika zatrudnionego w zakładzie, w którym 



nie ma planu urlopów, a z którym termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego 
uzgodniono wcześniej (np. w styczniu). 
 
Pytania i odpowiedzi 
 
(?) Czy w br. mogę wysłać na urlop wypoczynkowy pracownicę, która ma 
planowany poród na grudzień br., a wcześniej nie wykorzystała urlopu za 
2008 r., bo była chora? Pracownica nie chce iść na urlop w 2008 r., a ja 
chcę ją wysłać na ten urlop przed porodem, gdyż później pracownica nie 
wykorzysta urlopu do 31 marca 2009 r. ze względu na urlop macierzyński. 
Poza tym chcę jej udzielić urlopu w roku, za który się on należy. 
 
Nie będzie Pan mógł wysłać pracownicy w 2008 r. na urlop wypoczynkowy bez jej 
zgody. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w sprawie wykorzystania urlopu, wówczas 
urlop przejdzie na następny rok i jako zaległy będzie mógł być wykorzystany przez 
pracownicę bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jeżeli po zakończeniu urlopu 
macierzyńskiego pracownica nie złoży wniosku o wykorzystanie zaległego urlopu 
wypoczynkowego, będzie Pan miał prawo wysłać ją na ten urlop. 
• art. 37, art. 42, art. 1671, art. 1673, art. 168, art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, 

• § 5 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz 
ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.). 

Beata Naróg 
specjalista w zakresie prawa pracy,  

były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy 
 


