
 

 

 

KORONAWIRUS A ZALEGŁE I AKTUALNE URLOPY ORAZ PRZESTÓJ 

Nasi Klienci w ostatnich kilku dniach co raz częściej zastanawiają się, jakie mają jeszcze prawne 
narzędzia – oprócz pracy zdalnej, która często nie spełnia ich oczekiwań – aby zminimalizować 
koszty wywołane koronawirusem, a jednocześnie już teraz zaplanować zwiększone zapotrzebowanie 
na pracę własnych pracowników po powrocie sytuacji do normy. 

Poniżej sygnalizujemy Państwu trzy następujące zagadnienia: 

1) Zaległy urlop wypoczynkowy za 2019 r. i lata poprzednie: 

Zgodnie z art. 168 Kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w myśl art. 
163 Kodeksu pracy (czyli w terminie ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z 
pracownikiem) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku 
kalendarzowego. Czyli za 2019 r. będzie to termin 30.09.2020 r. Zgodnie z orzecznictwem 
udzielenie urlopu zaległego nie wymaga zgody pracownika. Pracodawca może 
pracownika wysłać na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody (zob. np. wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 24.01.2006 r., I PK 124/05). 

Powyższy pogląd podziela również Państwowa Inspekcja Pracy (dalej: ,,PIP”), zdaniem której 
pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz 
musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w art. 168 Kodeksu pracy. Całość ww. opinii jest 
dostępna pod linkiem: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna-
przeciwdzialanie-covid-19.html. 

Przy czym, jak wskazuje PIP w ww. wyjaśnieniu, ustalając termin wykorzystania urlopu w tym 
trybie, pracodawca, analogicznie jak w przypadku ustalania planu urlopu, obowiązany jest 
wziąć pod uwagę wniosek pracownika i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, ale 
nie wskazuje, że pracodawca jest ww. wnioskiem pracownika związany. 

Reasumując: zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracodawca może wysłać 
pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. 

2) Aktualny urlop wypoczynkowy; plan urlopów: 

Przepisy (art. 163 Kodeksu pracy) przewidują dwa sposoby ustalenia terminu urlopu, tj.: 

 w planie urlopów (pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, gdy nie działa u 
niego zakładowa organizacja związkowa lub gdy działająca organizacja związkowa wyrazi 
zgodę na nieustalanie tego planu). 

 w przypadku braku planu urlopów, na podstawie porozumienia między pracodawcą a 
pracownikiem. 

Urlopu udziela się na wniosek pracownika. Jeżeli z przyjętego planu urlopów wynika, że urlop 
przypada w danym okresie, to oczywiście taki plan wiąże pracownika. 

W przypadku, gdy w firmie nie ma planu urlopów, pracodawca ustala termin urlopu danego 
pracownika po porozumieniu z tym pracownikiem. 

Wysłanie pracownika na urlop z powodu tymczasowego zamknięcia zakładu pracy jest 
niezgodne z prawem. 
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Reasumując: w przypadku urlopu za 2020 r. oraz urlopu bezpłatnego mogą być one 
udzielone przez Spółkę w porozumieniu z danym pracownikiem. Żaden przepis jednak 
nie zezwala pracodawcy na wysłanie pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy. 
Rekomendujemy dokonanie indywidualnych ustaleń, kiedy i czy dany pracownik taki 
urlop weźmie. 

3) Przestój/ wynagrodzenie postojowe: 

Pracownikowi, który jest gotowy do świadczenia pracy, nawet gdy ta nie może być świadczona 
z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego 
zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik 
wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, pracownik 
zachowuje prawo do 60% wynagrodzenia (art. 81 § 1 Kodeksu pracy). Ponieważ w powołanym 
art. 81 Kodeksu pracy użyto pojęcia „przyczyn leżących po stronie pracodawcy”, oznacza to, że 
nie muszą być to przyczyny zawinione przez pracodawcę. Ma on bowiem zastosowanie przede 
wszystkim do sytuacji, w których przedsiębiorstwo traci możliwość normalnego funkcjonowania. 
Takich, jak na przykład właśnie epidemia koronawirusa. Powyższy pogląd podziela również 
PIP, która w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, z dnia 
12.03.2020 r., uznała, że: W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład 
pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania 
pracy zdalnej zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 Kodeksu pracy....Należy bowiem uznać, że 
konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną 
dotyczącą pracodawcy - mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę 
(podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia 
pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.). Całość ww. opinii jest dostępna pod linkiem: 
https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/ 

. 108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html

Z uwagi na to, że obowiązujące przepisy nie definiują pojęcia „stawki osobistego zaszeregowania”, 
sformułowanie to budzi spore wątpliwości w praktyce. Z pomocą w tym zakresie przychodzi 
orzecznictwo, które mówi, że do wynagrodzenia przewidzianego w art. 81 § 1 Kodeksu pracy nie 
mają zastosowania zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop i wobec tego w 
wynagrodzeniu tym nie mogą być uwzględnione inne składniki niż te, które wynikają z 
zaszeregowania pracownika i są określone stawką godzinową lub miesięczną (zob. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 4.04.2012 r., II PK 193/11). Oznacza to, że do omawianej kategorii nie zalicza 
się różnego rodzaju dodatków, tj. premii, wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową, dodatku 
stażowego oraz dodatku za uciążliwe warunki. Sporne jest natomiast to, czy dodatek funkcyjny 
powinien być uwzględniany w wynagrodzeniu za przestój. 

Reasumując: konieczność zamknięcia całego lub części zakładu pracy w celu 
przeciwdziałania COVID-19 należy uznać za uzasadnioną przyczynę przestoju w pracy w 
rozumieniu art. 81 Kodeksu pracy. 

 
 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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