Udzielenie urlopu na żądanie
Postanowienie
Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 11 września 2012 r.
III PK 17/12

Teza
1. Obowiązek udzielenia urlopu "na żądanie" nie jest bezwzględny, a pracodawca może odmówić żądaniu
pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy
interes wymaga obecności pracownika w pracy. Należy zauważyć, iż na pracodawcy ciąży bezwzględny
obowiązek wyraźnego zaakcentowania swojej woli poprzez odmowę udzielania takiego urlopu.
2. Rozpoczęcie urlopu "na żądanie" (art. 167[2] KP) przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane
za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków
pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP. Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego
przysługującego pracownikowi, wobec czego ma identyczny do urlopu wypoczynkowego charakter prawny i poza
wyjątkami przewidzianymi wyraźnie w ustawie (art. 168 in fine KP, art. 163 § 1 zdanie trzecie KP), jak również
wynikającymi z charakteru tego uprawnienia (np. możliwość dzielenia tego urlopu na części czy obowiązek
udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika), stosują się do niego wynikające z Kodeksu pracy
regulacje urlopowe. Zawarte w art. 167[2] KP sformułowanie o obowiązku udzielenia urlopu przez pracodawcę ma
takie samo znaczenie normatywne, jakie przypisuje się takiemu pojęciu w innych przepisach dotyczących reguł
wykorzystywania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, którego część stanowi urlop "na żądanie".
Racjonalny ustawodawca nie odwołałby się w omawianym przepisie do mającego określone znaczenie prawne
pojęcia "udzielania urlopu przez pracodawcę", gdyby miałoby to być bezcelowe. Nie istnieją żadne racjonalne
argumenty dla uzasadnienia stanowiska, że zawartemu w art. 167[2] KP pojęciu "udzielić urlopu" należy nadawać
jakieś inne znaczenie normatywne, a w szczególności, że do wykorzystania tego urlopu uprawnia pracownika
samo złożenie wniosku, będącego żądaniem w rozumieniu art. 167[2] KP. Pracownik nie może zatem rozpocząć
urlopu "na żądanie", dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu.

- Legalis
- Kodeks pracy, Art. 167[2]

Numer 613039

Skład sądu
SSN Krzysztof Staryk

Sentencja
Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Magdaleny L. przeciwko Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w U. o przywrócenie do pracy, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych w dniu 11 września 2012 r., na skutek skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu
Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 25 listopada 2011 r., sygn. akt IV Pa 22/11,
1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania;
2. zasądza od pozwanej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w U. na rzecz powódki Magdaleny L.
kwotę 120 (sto dwadzieścia) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy - Wydział IV Pracy w S. wyrokiem z 27 kwietnia 2011 roku przywrócił powódkę Magdalenę L. do
pracy u pozwanej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w U. na dotychczasowych warunkach pracy i
płacy oraz zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 5.498,40 zł brutto (wraz z wymaganymi odsetkami)
tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, w przypadku podjęcia pracy przez powódkę Magdalenę
L. w wyniku przywrócenia do pracy. Wyrokiem z 25 listopada 2011 roku Sąd Okręgowy w K. (sygn. akt IV Pa
22/11) w zasadniczej części oddalił apelację pozwanej, zmieniając jedynie punkty III i IV zaskarżonego wyroku w
ten sposób, że w miejsce kwoty 1.020 zł zasądził kwotę 360 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,
zaś pozostałymi kosztami procesu obciążył Skarb Państwa.
Wyrok Sądu Okręgowego w K. zaskarżyła skargą kasacyjną pozwana Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w U. - częściowo - w zakresie punktu II, w którym Sąd Okręgowy oddalił apelację w pozostałym
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zakresie. Na podstawie z art. 398 § 1 pkt 1 KPC zarzucił naruszenie przepisu prawa materialnego tj. - „art. 167
kodeksu pracy - poprzez jego błędne zastosowanie i błędną wykładnię oraz pozostającym w związku z tym
naruszeniem art. 52 § 1 pkt 1 KP w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, poprzez ich
niewłaściwe zastosowanie, a w przypadku art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych również jego
niewłaściwą wykładnię z powodu wadliwego przyjęcia, że pracownika przed zwolnieniem na podstawie art. 52 § 1
pkt 1 KP chroni przepis art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, pomimo naruszenia obowiązków
pracowniczych, co stoi w sprzeczności z funkcją ochronną tego ostatniego przepisu”.
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W ocenie skarżącego Sąd Okręgowy najpierw niewłaściwie zastosował przepis art. 167 KP poprzez subsumpcję
go do stanu faktycznego, w którym bezspornie pracownica złożyła zwykły regulaminowy wniosek urlopowy,
podlegający decyzji pracodawcy, wyrażającej bądź odmawiającej zgody na urlop. Samowolne skorzystanie przez
pracownika z urlopu wnioskowanego w zwykłym, regulaminowym trybie odpowiada hipotezie normy 167 KP.
Skoro w ocenie Sądu Okręgowego legalna była sytuacja, w której pracownica nie otrzymuje zgody na urlop w
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zwykłym regulaminowym trybie i stan ten należy automatycznie podciągać wówczas pod art. 167 KP oznacza
2
również podwójny błąd Sądu, polegający również na niewłaściwej wykładni przepisu art. 167 KP. Sąd dokonując
wykładni, w ocenie skarżącego, nie tylko wadliwie przyjął, że ustalony stan faktyczny odpowiada hipotezie tego
przepisu, ale stosując tę normę błędnie odczytał zarówno dyspozycję, jak i sankcję. Naruszenie obu pozostałych
przepisów prawa materialnego art. 52 pkt 1 KP w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych jest
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już tylko konsekwencją wcześniejszego wadliwego zastosowania 167 KP gdyż skoro pracownik korzystał z
urlopu na żądanie to nie mamy do czynienia z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, niemniej - jeśli
nawet mogłoby to wchodzić w grę to i tak pracownika będącego funkcyjnym związkowcem chroni przed
zwolnieniem podstawie art. 52 § 1 pkt 1 KP przepis art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, pomimo
ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, co stoi w sprzeczności z funkcją ochronną tego ostatniego
przepisu. Zdaniem autora skargi kasacyjnej taka wykładania art. 32 ust. 1 ust związkach zawodowych nie wchodzi
w grę, gdyż nie jest rolą tego przepisu ochrona pracownika - związkowca, który rażąco narusza obowiązki.
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Pełnomocnik pozwanej wniósł o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania na podstawie kasacyjnej z art 398 §
1 pkt 1 i 2 KPC, bowiem w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, związane również z potrzebą wykładni
przepisu art. 167 KC, czy w sytuacji nie wyrażenia przez pracodawcę zgody, w regulaminowym trybie na urlop
pracowniczy i mimo tego skorzystania przez pracownicę z urlopu, taka zgoda może być automatycznie zastąpiona
poprzez obowiązek udzielenia urlopu na żądanie, a więc na całkowicie odmiennej podstawie prawnej.
Wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 25 listopada 2011 roku w pkt II i oddalenie
powództwa lub uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w
tym zakresie; zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej Stacji zwrotu kosztów postępowania według norm
przepisanych; rozpoznanie skargi kasacyjnej na rozprawie.
Działając w imieniu powódki jej pełnomocnik w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniósł o odmowę przyjęcia
skargi kasacyjnej do rozpoznania; ewentualnie - oddalenie skargi kasacyjnej w całości; zasądzenie od pozwanej
na rzecz powódki zwrotu kosztów postępowania, w tym postępowania ze skargi kasacyjnej, także w zakresie
kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego, według norm przepisanych.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Skarga kasacyjna odwołującej się nie zasługiwała na przyjęcie jej do rozpoznania. Zwrócić też należy uwagę, że
nieprawidłowo została zaadresowana do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
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Zgodnie z art. 398 § 1 KPC, Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli: 1) w sprawie
występuje istotne zagadnienie prawne, 2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne
wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów, 3) zachodzi nieważność postępowania lub 4)
skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.
Wniosek o przyjęcie do rozpoznania skargi kasacyjnej został oparty na przesłance występowania w sprawie
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istotnego zagadnienia prawnego (art. 398 § 1 pkt 1 KPC), które nie odnosi się jednak wprost do przedmiotu
rozpoznanej sprawy.
Zagadnienie prawne, uzasadniające przyjęcie skargi do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, musi odpowiadać
określonym wymaganiom, a mianowicie: 1) być sformułowane w oparciu o okoliczności mieszczące się w stanie
faktycznym sprawy wynikającym z dokonanych przez sąd ustaleń, 2) być przedstawione w sposób ogólny i
abstrakcyjny tak, aby umożliwić Sądowi Najwyższemu udzielenie uniwersalnej odpowiedzi, niesprowadzającej się
do samej subsumcji i rozstrzygnięcia konkretnego sporu, 3) pozostawać w związku z rozpoznawaną sprawą tak,
aby udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie ułatwiło sądowi odwoławczemu podjęcie decyzji jurysdykcyjnej

co do istoty sprawy, 4) dotyczyć zagadnienia budzącego rzeczywiście poważne wątpliwości, ze względu na użycie
przez ustawodawcę przymiotnika kwalifikującego „istotne”. Istotnym zagadnieniem prawnym jest taki problem z
zakresu wykładni i stosowania prawa, który ma znaczenie precedensowe dla rozstrzygania podobnych spraw lub
rozwoju jurysprudencji. Wskazanie zagadnienia prawnego uzasadniającego wniosek o rozpoznanie skargi
kasacyjnej powinno zatem nastąpić przez określenie przepisów prawa, w związku z którymi zostało
sformułowane, i wskazanie argumentów, które prowadzą do rozbieżnych ocen. Dopiero bowiem wówczas Sąd
Najwyższy ma podstawę do oceny, czy przedstawione zagadnienie jest rzeczywiście zagadnieniem "prawnym"
oraz czy jest to zagadnienie "istotne". Odwołanie się do przesłanki istnienia potrzeby wykładni przepisów
prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów wymaga
wykazania, że określony przepis prawa, mimo że budzi poważne wątpliwości (ze wskazaniem, na czym te
poważne wątpliwości polegają), nie doczekał się wykładni, bądź że jego niejednolita wykładnia wywołuje
rozbieżności w orzecznictwie sądów, które należy przytoczyć.
We wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania pełnomocnik skarżącego jest zobligowany do
przedstawienia odpowiedniego wywodu, zbliżonego do tego, jaki jest przyjęty przy przedstawieniu zagadnienia
prawnego przez sąd odwoławczy na podstawie art. 390 KPC (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9
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stycznia 2012 r., III UK 59/11). W sprawie nie występuje więc istotne zagadnienie prawne w rozumieniu art. 398 §
1 pkt 1 KPC, jeżeli ocena sformułowanego przez skarżącego problemu jest jednoznaczna (por. postanowienia
Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2012 r., I CSK 496/11 oraz z dnia 19 stycznia 2012 r., I UK 325/11).
Konkludując, nie można uznać, aby w sprawie występowało zagadnienie prawne, jeżeli Sąd Najwyższy zajął już
stanowisko w kwestii prawnej prezentowanej przez skarżącego, a nie zachodzą żadne okoliczności uzasadniające
zmianę tego poglądu (por. postanowienia Sądu Najwyższego: z 12 grudnia 2008 r., II PK 220/08).
Odnosząc powyższe rozważania do skargi kasacyjnej wniesionej w niniejszej sprawie należy stwierdzić, że
skarga kasacyjna wyeksponowała znaczenie przywołania przez Sąd Okręgowy w K. instytucji urlopu na żądanie.
Sąd drugiej instancji powyższą okoliczność powołał jednak jedynie jako dodatkowe uzasadnienie argumentacji
prawnej, a nie podstawę rozstrzygnięcia. Ponadto pozwana w skardze kasacyjnej, mimo przywołania podstaw
prawnych nie uzasadniła, na czym miałoby polegać istotne zagadnienie prawne, ani też nie wskazała istnienia
potrzeby wykładni przepisów budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie
sądów dla potrzeb niniejszej sprawy. Uzasadnienie skargi kasacyjnej w tej części zawierało jedynie polemikę z
orzeczeniem Sądu Okręgowego w K. w zakresie ustaleń faktycznych, subsumpcji, a nie wykładni przepisów
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prawa. Dodać wypada, iż samo powołanie się skarżącego na fakt, iż przepis art. 167 KP jest nowym
uregulowaniem wprowadzonym przez ustawodawcę, jest w sposób oczywisty nieprecyzyjne, gdyż przepis ten
został dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1146) i obowiązuje
już od 1 stycznia 2003 r.
Przywołując treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. (II PK 123/09, OSNP 2011/1112/148), gdzie stwierdzono m.in., że: „obowiązek udzielenia urlopu "na żądanie" nie jest bezwzględny, a
pracodawca może odmówić żądaniu pracownika ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego
zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy.", należy zauważyć, iż na
pracodawcy ciąży bezwzględny obowiązek wyraźnego zaakcentowania swojej woli poprzez odmowę udzielania
takiego urlopu, co jednak w niniejszej sprawie nie nastąpiło.
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Judykatura wskazuje również, że rozpoczęcie urlopu "na żądanie" (art. 167 KP) przed udzieleniem go przez
pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem
podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 KP. Urlop na żądanie stanowi część
urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi, wobec czego ma identyczny do urlopu wypoczynkowego
charakter prawny i poza wyjątkami przewidzianymi wyraźnie w ustawie (art. 168 in fine KP, art. 163 § 1 zdanie
trzecie KP), jak również wynikającymi z charakteru tego uprawnienia (np. możliwość dzielenia tego urlopu na
części, czy obowiązek udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika), stosują się do niego
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wynikające z Kodeksu pracy regulacje urlopowe. Zawarte w art. 167 KP sformułowanie o obowiązku udzielenia
urlopu przez pracodawcę ma takie samo znaczenie normatywne, jakie przypisuje się takiemu pojęciu w innych
przepisach dotyczących reguł wykorzystywania przez pracownika urlopu wypoczynkowego, którego część stanowi
urlop "na żądanie". Racjonalny ustawodawca nie odwołałby się w omawianym przepisie do mającego określone
znaczenie prawne pojęcia "udzielania urlopu przez pracodawcę", gdyby miałoby to być bezcelowe. Nie istnieją
2
żadne racjonalne argumenty dla uzasadnienia stanowiska, że zawartemu w art. 167 KP pojęciu "udzielić urlopu"
należy nadawać jakieś inne znaczenie normatywne, a w szczególności, że do wykorzystania tego urlopu uprawnia
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pracownika samo złożenie wniosku, będącego żądaniem w rozumieniu art. 167 KP. Pracownik nie może zatem
rozpocząć urlopu "na żądanie", dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu
(por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2008 r., PK 26/08, OSNP 2010/3-4/36).
Natomiast w przedmiotowej sprawie pozwany, mimo swoich wyłącznych uprawnień w zakresie decyzji o
przyznaniu lub odmowie udzielenia urlopu - nie wyraził swojej woli, mimo, że mógł i powinien był to uczynić.
Powódka, jak to przyjął Sąd Okręgowy, mogła pozostawać w przekonaniu, że idąc na urlop - nie narusza prawa
pracy. Z tego względu Sąd nie uznał, że doszło do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych z winy
umyślnej powódki. Powódka Magdalena L. w dniu wypowiedzenia umowy o pracę (tj. 10 stycznia 2011 r.) była
osobą objętą ochroną związkową przewidzianą w art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Odmowa
przywrócenia jej do pracy, w kontekście naruszenia przez pracodawcę tego przepisu, mogłaby nastąpić tylko w
przypadku szczególnie nagannego zachowania powódki, do czego jednak nie doszło.

Dotychczasowa judykatura nie nasuwa więc żadnych wątpliwości odnośnie wykładni przepisów, wymienionych w
skardze kasacyjnej. W związku z powyższym nie sposób uznać, że skarga kasacyjna jest uzasadniona, a w
sprawie występuje zagadnienie prawne wymagające rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Skarżąca nie zdołała
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zatem wykazać, że zachodzi potrzeba rozpoznania jej skargi przez Sąd Najwyższy, wobec czego z mocy art. 398
§ 2 KPC należało orzec jak w sentencji.
O kosztach wywołanych wniesieniem skargi kasacyjnej rozstrzygnięto w oparciu o art. 98 KPC oraz § 12 ust. 4
pkt 2 w związku z § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie
opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej
przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

