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OPINIA PRAWNA 

sporządzona na zlecenie Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego 
NSZZ ”Solidarność”-80 

 
 Opinia prawna dotyczy zapytania Zachodniopomorskiego Regionu NSZZ 
”Solidarność”-80 - czy pracodawca może w sposób dowolny odmówić 
pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie, czy istnieje orzecznictwo Sądu 
Najwyższego dopuszczające takie postępowanie po stronie pracodawcy, jak 
również jakie są konsekwencje prawne nieuzasadnionej odmowy udzielenia 
pracownikowi urlopu na żądanie przez pracodawcę. 
 
 Zgodnie z art.  167 [2] kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany udzielić 
na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni 
urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia 
urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. W doktrynie prawa pracy podkreśla 
się, że „Istota urlopu na żądanie wyraża się w obowiązku pracodawcy 
udzielenia na wniosek (żądanie) pracownika i w terminie przez niego 
wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. (…) 
elementem charakteryzującym urlop na żądanie jest obowiązek pracodawcy 
udzielenia pracownikowi tego urlopu. Oznacza to, że – co do zasady – pracodawca 
nie może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w terminie 
wskazanym przez pracownika. Jeśli więc nie występują żadne szczególne 
okoliczności, uzasadniające niezaspokojenie przez pracodawcę zgłoszonego 
żądania, to nieudzielenie urlopu na żądanie lub udzielenie go w innym niż 
wskazany przez pracownika terminie stanowić będzie wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.)”. [tak: A. Kosut [w:] 
Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114-304(5), wyd. V, red. K. W. Baran, 
Warszawa 2020, art. 167(2)]. 
 
 Brak jest orzecznictwa Sądu Najwyższego, z którego miałoby wynikać 
że pracodawca może w sposób dowolny odmówić udzielenia urlopu na 
żądanie.  
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 Sąd Najwyższy dopuszcza możliwość odmowy udzielenia urlopu na żądanie 
w wyjątkowych wypadkach, tj. tylko wtedy, gdy: 
a) podstawą takiej decyzji jest zarzut nadużycia prawa przez pracownika (art. 8 k.p. 

– chodzi tu przede wszystkim o przypadki traktowania urlopu na żądanie jako 
narzędzia do prowadzenia nieformalnej akcji strajkowej lub akcji protestacyjnej 
niejako poza ograniczeniami prawnymi wynikającymi z ustawy o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych),  

b) udzielenie tego urlopu wiązałoby się z zagrożeniem istotnych interesów 
pracodawcy (w uzasadnieniu do wyroku z 26.01.2005 r., II PK 197/04, Sąd 
Najwyższy przyjął, że w razie gdy we wskazanym przez pracownika terminie 
wystąpi spowodowana ważnymi przyczynami potrzeba jego obecności w 
zakładzie pracy, pracodawca może sprzeciwić się wykorzystaniu urlopu w trybie 
art. 167 [2] k.p. i zażądać obecności pracownika w pracy). 

 
 Wbrew poglądowi pracodawcy, w uzasadnieniu do wyroku z 16.09.2008 r., II 
PK 26/08 247, Sąd Najwyższy stwierdził, że pracodawca powinien 
uwzględnić wniosek pracownika o urlop na żądanie, jeśli zwolnienie 
urlopowe we wnioskowanym czasie nie koliduje z koniecznością 
zapewnienia normalnego toku pracy.  Jest to pogląd powszechnie aprobowany 
w piśmiennictwie prawa pracy [A. Kosut [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. 
Art. 114-304(5), wyd. V, red. K. W. Baran, Warszawa 2020, art. 167(2). 
 
 Reasumując, w analizowanej sprawie, jeżeli pracodawca nie motywując tego 
szczególnymi, istotnymi potrzebami po jego stronie, w sposób dowolny odmówił 
udzielenia urlopu na żądanie, istnieją podstawy do skierowania do Państwowej 
Inspekcji Pracy wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie o wykroczenie z art. 
282§1 pkt 2 k.p. Zgodne z tym przepisem, kto, wbrew obowiązkowi nie udziela 
przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża 
wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. 
 
       Wojciech Fraszek, adwokat 
 


