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Rozwiązywanie	umów	o	pracę	
z	pracownikami	–	praktyczne	problemy

Rozwiązanie umowy o pracę powoduje zakończenie stosunku 
pracy łączącego pracodawcę z pracownikiem. Może ono nastą-
pić z mocy samego prawa, na podstawie porozumienia stron, za 
wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Niedopełnienie for-
malności w zakresie rozwiązania umowy o pracę może skutko-
wać przywróceniem pracownika do pracy przez sąd pracy lub 
przyznaniem mu odszkodowania.

Pewne kategorie pracowników podlegają szczególnej ochronie przed wypo-
wiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę, np. pracownice 
w ciąży, pracownicy w wieku przedemerytalnym, członkowie organizacji związ-
kowych wskazani jako podlegający ochronie przed zwolnieniem z pracy. Takich 
ograniczeń nie ma natomiast pracownik, który zawsze może wypowiedzieć umo-
wę pracodawcy. 

I.	Upływ	okresu	umowy	o	pracę
Terminowe umowy o pracę (umowa na czas określony, umowa na okres 

próbny, umowa na zastępstwo, na czas wykonania określonej pracy) rozwią-
zują się z mocy prawa w dniu określonym w tej umowie jako termin zakoń-
czenia jej obowiązywania. Przykładowo, w przypadku umowy na czas okre-
ślony będzie to data wskazana w tej umowie lub upływ okresu, na jaki została 
zawarta. Przy umowie na zastępstwo będzie to powrót do pracy zastępowa-
nego pracownika. Strony stosunku pracy nie muszą zatem składać żadnych 
dodatkowych oświadczeń potwierdzających rozwiązanie takiej umowy o pra-
cę. Dzieje się to z mocy prawa i jedynym obowiązkiem pracodawcy jest rozli-
czenie się z pracownikiem i wydanie mu świadectwa pracy potwierdzającego 
okres zatrudnienia. 

II.	Porozumienie	stron
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest możliwe w każ-

dym czasie i w dogodnym dla stron umowy terminie. Nie ma przy tym zna-
czenia, czy pracownik pozostaje w tym czasie na urlopie wypoczynkowym, 
zwolnieniu chorobowym, czy jest nieobecny w pracy z powodu innej uspra-
wiedliwionej przyczyny. Decydujące znaczenie ma zatem w tym przypadku 
wola stron stosunku pracy. 
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PRzykład
Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od 2 do 17 stycznia 2014 r. 
W trakcie urlopu znalazł bardziej korzystną ofertę pracy i po przeprowadzo-
nej rozmowie kwalifikacyjnej został pozytywnie zaopiniowany jako kandydat 
do pracy u nowego pracodawcy, począwszy od 13 stycznia 2014 r. W związku 
z tym 12 stycznia 2014 r. pracownik zwrócił się do dotychczasowego praco-
dawcy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. 
Pracodawca przychylił się do wniosku pracownika. Za pozostałą niewyko-
rzystaną część urlopu wypłacono mu ekwiwalent pieniężny. Postępowanie 
pracodawcy było prawidłowe.

Nie ma również przeszkód prawnych, aby do takiego rozwiązania doszło w trak-
cie trwającego okresu wypowiedzenia umowy pracownika. Nie ma przy tym zna-
czenia, która ze stron stosunku pracy wypowiedziała umowę oraz jakiej długości 
obowiązywał okres wypowiedzenia. Również w tym przypadku decydująca będzie 
wola stron stosunku pracy. 

PRzykład
Pracodawca firmy kurierskiej wypowiedział pracownikowi umowę o pracę 
z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który miał upłynąć 
25 stycznia 2014 r. Pracownik, w związku z potrzebą pilnego wyjazdu, złożył 
pracodawcy wiosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 
z datą 24 stycznia 2014 r. Pracodawca przychylił się do wniosku pracownika 
i 24 stycznia br. wydano mu świadectwo pracy, w którym jako podstawę po-
dano rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (art. 30 § 1 pkt 1 
Kodeksu pracy). Takie postępowanie jest prawidłowe.

Warto zwrócić uwagę, że zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę 
nie będzie przedłużać ustawowych okresów wypowiedzenia. Jeżeli upływ usta-
wowego okresu wypowiedzenia, biegnącego w związku z prawidłowo złożonym 
wypowiedzeniem, przypada na określony dzień, to zawarcie porozumienia o roz-
wiązaniu umowy o pracę na zasadach porozumienia stron w dniu przypadającym 
po tej dacie nie przedłuży zakończonego okresu wypowiedzenia i nie będzie wy-
woływać żadnych skutków prawnych. 

PRzykład
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę 7 stycznia 2014 r. 
Pracownika obowiązywał 2-tygodniowy okres wypowiedzenia umowy o pra-
cę zawartej na czas określony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ter-
min zakończenia stosunku pracy i rozwiązania umowy przypadł zatem na 
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25 stycznia 2014 r. (sobota). W związku z tym, że zakład nie wykonuje pracy 
w sobotę, pracodawca skierował do pracownika pismo z informacją, że umo-
wa o pracę rozwiąże się 27 stycznia 2014 r. (poniedziałek) na zasadzie po-
rozumienia stron. W takim przypadku do rozwiązania umowy dojdzie jednak 
w sobotę 25 stycznia 2014 r., tj. z upływem terminu wypowiedzenia umowy. 
Dla skutecznego przeniesienia terminu rozwiązania umowy na 27 stycznia 
2014 r. pracodawca powinien bowiem w pierwszej kolejności wycofać zło-
żone wypowiedzenie umowy i uzyskać na to zgodę pracownika. Następnie 
powinien uzyskać kolejną zgodę pracownika na rozwiązanie umowy o pracę 
za porozumieniem stron 27 stycznia 2014 r. 

Jeżeli pracownik składa prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 
w konkretnym dniu, pracodawca może przychylić się do takiej prośby bądź od-
mówić. Gdy pracodawca wyrazi zgodę na porozumienie stron, wskazując jednak 
inną datę rozwiązania umowy niż zaproponowana przez pracownika, to aby do-
szło do rozwiązania umowy za porozumieniem, pracownik będzie musiał wyrazić 
zgodę na zaproponowany przez pracodawcę nowy termin rozwiązania umowy.

PRzykład
Pracownik złożył pracodawcy wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za po-
rozumieniem stron 22 stycznia 2014 r. Pracodawca dokonał na piśmie nastę-
pującej adnotacji: „zgoda w dniu 24 stycznia 2014 r.” i przekazał pismo do 
zakładowego działu kadr. 24 stycznia pracownikowi wystawiono świadectwo 
pracy z terminem rozwiązania umowy na ten dzień w trybie porozumienia 
stron. Takie postępowanie pracodawcy nie było prawidłowe, ponieważ nie 
doszło do rozwiązania umowy o pracę. Dla skutecznego rozwiązania umowy 
w tym dniu adnotacji na tym piśmie musiałby również dokonać pracownik, 
wyrażając zgodę na rozwiązanie umowy o pracę 24 stycznia 2014 r. W prze-
ciwnym razie do rozwiązania umowy nie dochodzi ani 22, ani 24 stycznia 
2014 r., a stosunek pracy pracownika trwa nadal. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie ma ustalonego maksymalnego okre-
su od zawarcia porozumienia – w zakresie rozwiązania umowy o pracę za poro-
zumieniem stron – do tego rozwiązania. Teoretycznie okres ten może być długi 
(nawet kilkumiesięczny) i nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami 
prawa pracy. Jeżeli tylko jest taka wola stron, to mogą one w zawartym porozu-
mieniu wskazać nawet dość odległy termin, w którym chcą, aby łącząca ich umo-
wa o pracę rozwiązała się. 

Przepisy prawa pracy nie przewidują żadnej szczególnej formy rozwiązania 
umowy o pracę za porozumieniem stron. Do takiego rozwiązania dojdzie zatem 



TEMAT NA ŻYCZENIE 5

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 5(245)

nawet w przypadku ustnego porozumienia pracodawcy z pracownikiem w tym 
zakresie. Warto jednak, aby w celach dowodowych takie rozwiązanie było po-
twierdzone na piśmie. Może być ono sporządzone odręcznie przez pracownika 
i nie musi zawierać żadnych szczególnych elementów, uzasadnień ani pouczeń. 
Wystarczy, że wynika z niego wola strony stosunku pracy do rozwiązania umo-
wy o pracę za porozumieniem stron w konkretnie wskazanym dniu. Pracodawca 
może również wspólnie z pracownikiem spisać porozumienie o rozwiązaniu umo-
wy o pracę.

Wzór rozwiązania umowy za porozumieniem stron 

 .................................................
                                                                                                                          (miejscowość i data)

.....................................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)  

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZA POROZUMIENIEM STRON

Na podstawie wspólnego porozumienia pracodawcy i pracownika strony postanowiły 
rozwiązać umowę o pracę z dnia ........................... z dniem .............................................. 
Rozwiązanie następuje w trybie art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksy pracy – na mocy porozu-
mienia stron. Pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy przysługuje odprawa 
w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia.

 ...................................................................... 
  (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej   
 pracodawcę albo osoby  upoważnionej  
 do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy) 
.................................................... 
          (podpis pracownika)

1.		Cofnięcie	oświadczenia	o	chęci	rozwiązania	umowy		
za	porozumieniem	stron

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których jedna ze stron stosunku pracy po 
złożonym wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron chce się z nie-
go wycofać. Obowiązujące przepisy prawa pracy nie regulują tej kwestii, dlatego 
na podstawie art. 300 Kodeksu pracy należy się w tym przypadku posiłkować od-
powiednimi regulacjami Kodeksu cywilnego. 

Zgodnie z nimi, cofnięcie wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem 
stron jest skuteczne bez zgody drugiej strony (czyli osoby, do której zostało 
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skierowane), jeżeli dotarło do niej jednocześnie z tym wnioskiem lub wcześniej 
niż ten wniosek w taki sposób, że adresat mógł się zapoznać z jego treścią. 
Możliwość cofnięcia wniosku o rozwiązanie umowy w tym trybie mają zarówno 
pracodawca, jak i pracownik.

PRzykład
Pracownik zakładu produkcyjnego złożył 2 stycznia 2014 r. na dziennik po-
dawczy w sekretariacie pismo zawierające wniosek o rozwiązanie z nim umo-
wy o pracę za porozumieniem stron z datą 10 stycznia 2014 r. Pracodawca 
z powodu prywatnego wyjazdu nie był obecny w tym dniu w zakładzie – wró-
cił dopiero 7 stycznia 2014 r. W tym też dniu (7 stycznia) pracownik rozmy-
ślił się i złożył pracodawcy pismo wycofujące wniosek o rozwiązanie z nim 
umowy za porozumieniem stron. Takie oświadczenie woli pracownika będzie 
skuteczne, gdyż dotrze do pracodawcy w tym samym dniu, co wniosek o roz-
wiązanie umowy. Pracodawca nie będzie zatem mógł odrzucić wycofania 
przez pracownika tego wniosku i rozwiązać z nim umowy, przychylając się 
do tego wniosku. Gdyby jednak pracownik złożył pismo o wycofaniu wniosku 
o rozwiązanie umowy dopiero 8 stycznia br., to jego uwzględnienie zależało-
by od decyzji pracodawcy. 

Posiłkowanie się przepisami Kodeksu cywilnego jest konieczne również w za-
kresie tzw. wad oświadczenia woli, tj. w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy za po-
rozumieniem stron nastąpiło pod wpływem błędu, groźby bezprawnej albo w sta-
nie wyłączającym świadomość lub swobodne wyrażenie woli (art. 82–87 Kodeksu 
cywilnego). W takim przypadku pracownik lub pracodawca może uchylić się od 
zawarcia porozumienia stron. Jednak sprawę każdorazowo musi ocenić sąd na 
podstawie okoliczności danego przypadku. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego 
wynika jednak, że okolicznościami, które nie mogą być uznane za wystarczające 
do uchylenia się od skutków oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy, nie może 
być np. stres związany z podpisywaniem porozumienia (wyrok SN z 5 grudnia 
2002 r., I PKN 582/01, Pr. Pracy 2003/5/33) czy brak świadomości o wszystkich 
następstwach takiego porozumienia, np. w zakresie prawa do zasiłku dla bezro-
botnych. Taką podstawę może natomiast stanowić naganne zachowanie praco-
dawcy, polegające np. na straszeniu pracownika zwolnieniem dyscyplinarnym, gdy 
ten nie podpisze porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę (wyrok SN z 4 mar-
ca 2004 r., I PK 435/03, Pr. Pracy 2004/6/37, wyrok SN z 22 stycznia 2004 r., I PK 
199/03, OSNP 2004/22/384).

Natomiast pracodawca powinien zgodzić się na wniosek pracownicy dotyczący 
cofnięcia zgody na porozumienie stron, jeżeli podpisując takie rozwiązanie umo-
wy nie miała ona świadomości, że jest w ciąży. 
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III.		Rozwiązanie	umowy	przez	pracodawcę	
za	wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest o wiele bardziej sforma-
lizowane niż porozumienie stron. Ustawodawca wskazał zarówno formę, w jakiej 
ma ono nastąpić, jak i niezbędne elementy, które muszą się znaleźć w piśmie wy-
powiadającym umowę. Pewne różnice występują również w zależności od rodza-
ju umowy, jaka ma być wypowiadana. 

1.	Forma	wypowiedzenia	i	sposób	doręczenia
Bez względu na to, czy umowę o pracę wypowiada pracownik, czy pracodaw-

ca, obowiązuje pisemna forma tej czynności. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego 
rodzaju umowa o pracę podlega wypowiedzeniu (na czas określony, nieokreślony, 
na zastępstwo itd.). Forma pisemna nie została jednak zastrzeżona przez usta-
wodawcę pod rygorem nieważności. Mimo to brak odpowiedniej formy wypowie-
dzenia może zostać zakwestionowany przez jedną ze stron stosunku pracy przed 
sądem pracy. W takim przypadku wypowiedzenie będzie ważne, ale można doma-
gać się odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. 
Ponadto niezachowanie odpowiedniej formy wypowiedzenia przez pracodawcę 
może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. 

W praktyce powstaje problem związany z możliwością dokonania wypowie-
dzenia umowy za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego środ-
ka komunikacji elektronicznej. Stanowisko ekspertów i sądów pracy jest jednak 
w tym zakresie dość zbieżne i każdorazowo wskazuje na skuteczność takiego wy-
powiedzenia umowy (np. wyrok SN z 2 października 2002 r., III PZP 17/02, OSNP 
– wkł. 2002/20/1). Jednak będzie ono wadliwe. Jako uzasadnienie takiego stano-
wiska należy wskazać brak dochowania wymogu własnoręcznego podpisu. Zatem 
takie wypowiedzenie spowoduje rozwiązanie umowy o pracę, ale będzie mogło 
zostać skutecznie zakwestionowane przed sądem pracy. Procedurą bardziej pra-
widłową będzie w tym przypadku potwierdzenie w formie pisemnej wcześniejsze-
go oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem złożone-
go za pomocą faksu, poczty elektronicznej czy nawet ustnie. 

PRzykład
Pracodawca w zakładzie obróbki drewna przechodząc przez halę produk-
cyjną zauważył, że jeden z pracowników kolejny raz wykonuje pracę w spo-
sób zagrażający jego życiu i zdrowiu oraz mieniu pracodawcy. Ponieważ 
pracownik już wcześniej był karany za podobne naruszenia przepisów bhp, 
pracodawca oświadczył mu ustnie, że wypowiada mu umowę o pracę z za-
chowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. Powróciwszy do biura 
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polecił pracownikowi działu kadr przygotować stosowne pismo wypowiada-
jące umowę. Pismo zostało doręczone pracownikowi po weekendzie w po-
niedziałek i potwierdzało wcześniejsze ustne wypowiedzenie umowy o pracę 
złożone pracownikowi w piątek. Taki sposób postępowania pracodawcy bę-
dzie zatem skuteczny i nie ma podstaw do kwestionowania prawidłowości 
formy złożonego wypowiedzenia. 

Zastosowanie pisemnej formy wypowiedzenia umowy o pracę nie oznacza, że 
pracodawca musi każdorazowo osobiście wręczyć pracownikowi pismo wypowia-
dające umowę. Taki sposób jest oczywiście prawidłowy, ale w wielu przypadkach 
nie ma takiej możliwości. Sposób doręczenia pracownikowi pisma wypowiadają-
cego umowę musi być jednak taki, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. Nie 
przesądza to w każdym przypadku tego zapoznania. Wystarczy, aby pracownik 
miał możliwość powziąć wiadomość o treści skierowanego do niego pisma. 

PRzykład
Pracownik odebrał list polecony skierowany do niego z zakładu pracy na 
adres domowy. Odłożył jednak ten list i nie zapoznał się z jego treścią. Mimo 
to wypowiedzenie umowy o pracę znajdujące się w liście zostało pracowni-
kowi doręczone w skuteczny sposób i nie może on powoływać się na nieza-
poznanie z jego treścią. Okres wypowiedzenia umowy o pracę pracownika 
będzie się liczył od dnia odbioru przez niego pisma. 

W przypadku osobistego wręczania pracownikowi wypowiedzenia umo-
wy pracodawca powinien dokonywać tego w obecności innej osoby, np. pra-
cownika działu kadr. Jeśli pracownik odmówi potwierdzenia zapoznania się 
z wręczonym wypowiedzeniem, nie będzie wówczas wątpliwości dowodowych. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że osoba obecna przy wręczaniu wypowiedze-
nia musi być upoważniona przez pracodawcę do przetwarzania danych oso-
bowych zwalnianego, aby nie doszło do naruszenia przepisów o ochronie da-
nych osobowych. 

PRzykład
Pracodawca w obecności kierownika kadr wręczył jednemu z pracowników 
wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik nie przyjął tego pisma i natych-
miast wyszedł z pokoju dyrektora zakładu. Następnie pracownik opuścił te-
ren zakładu pracy i na kolejne dni przysłał zwolnienie lekarskie. Takie postę-
powanie pracownika nie oznacza wadliwości doręczenia mu wypowiedzenia 
umowy o pracę. Miał on bowiem możliwość zapoznania się z treścią tego 
wypowiedzenia. Jest ono zatem skuteczne.
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2.	Okresy	wypowiedzenia	

Okresy wypowiedzenia umów o pracę są uzależnione zarówno od długości zatrud-
nienia pracownika w zakładzie, jak i od rodzaju umowy, jaka go łączy z pracodawcą. 

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę

Rodzaj umowy Długość okresu wypowiedzenia

Umowa na okres 
próbny 

■■ 3 dni robocze, jeżeli umowa nie przekracza 2 tygodni
■■ 1 tydzień, jeżeli umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie
■■ 2 tygodnie, jeżeli umowa została zawarta na 3 miesiące

Umowa na czas 
określony

2 tygodnie, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 mie-
sięcy i strony przewidziały możliwość jej wypowiedzenia 

Umowa na czas  
wykonania  
określonej pracy

umowa ta nie podlega wypowiedzeniu (wypowiedzenie jest dopusz-
czalne tylko w przypadku upadłości i likwidacji pracodawcy oraz 
w razie zwolnień grupowych i indywidualnych przeprowadzanych 
z przyczyn niedotyczących pracodawcy, wówczas pracownika obo-
wiązuje 2-tygodniowy okres wypowiedzenia)

Umowa  
na zastępstwo

3 dni robocze

Umowa na czas 
nieokreślony

■■ 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
■■ 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
■■ 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata 

Ustalając odpowiednie okresy wypowiedzenia ustawodawca wskazał jedno-
cześnie, jak należy liczyć w tym przypadku terminy tygodniowe i miesięczne. 

Okres wypowiedzenia wyrażony w tygodniach (1-tygodniowy, 2-tygodniowy) 
musi się skończyć w sobotę. Jeżeli pracodawca lub pracownik spóźni się z wrę-
czeniem wypowiedzenia, może to oznaczać, że okres wypowiedzenia wydłuży 
się o kolejny tydzień. 

PRzykład
Pracodawca przygotował dla pracownika wypowiedzenie umowy o pracę 
z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, który miał się skoń-
czyć 25 stycznia 2014 r. Pracodawca chciał wręczyć pracownikowi to wy-
powiedzenie 10 stycznia (piątek), jednak pracownik w tym dniu korzystał ze 
zwolnienia od pracy w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem. W związ-
ku z tym pracodawca wręczył mu to wypowiedzenie dopiero w poniedziałek 
13 stycznia 2014 r. W takim przypadku do rozwiązania umowy o pracę doszło 
dopiero 1 lutego 2014 r., tj. po upływie 2 pełnych tygodni od wręczenia pra-
cownikowi pisma wypowiadającego umowę o pracę. 
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Identycznie reguły występują w przypadku okresów wypowiedzenia liczo-
nych w miesiącach (1-miesięcznych, 3-miesięcznych). Taki okres wypowiedzenia 
musi skończyć się w ostatnim dniu miesiąca, a zatem pracownik musi otrzymać 
pismo wypowiadające umowę w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie biegu 
terminu wypowiedzenia. 

PRzykład
Pracownika obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia umowy o pracę 
zawartej na czas nieokreślony. Pracodawca wypowiedział pracownikowi tę 
umowę 15 stycznia 2014 r. Miesięczny okres wypowiedzenia upłynął zatem 
28 lutego 2014 r. 

Okres wypowiedzenia musi bowiem obejmować pełny miesiąc kalendarzowy 
i kończyć się w ostatnim dniu tego miesiąca. Wręczenie wypowiedzenia 1 dnia 
danego miesiąc powoduje, że ten miesiąc nie będzie liczony do okresu wypowie-
dzenia umowy. 

PRzykład
Pracodawca wręczył pracownikowi pismo wypowiadające umowę o pracę 
1 lutego 2014 r. Obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia wynikający 
ze stażu pracy w danym zakładzie to 3 miesiące. Zatem w takim przypadku 
umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu 31 maja 2014 r. 

Przy obliczaniu stażu warunkującego długość okresu wypowiedzenia należy 
uwzględniać także sam okres wypowiedzenia. Dlatego staż pracy pracownika wa-
runkujący długość jego okresu wypowiedzenia należy liczyć nie w dniu wręcza-
nia pracownikowi pisma wypowiadającego umowę, lecz w dniu, w którym miałby 
upłynąć okres wypowiedzenia tej umowy. 

PRzykład
Pracownik został zatrudniony w zakładzie 1 stycznia 2011 r. Pracodawca wręczył 
mu wypowiedzenie umowy o pracę 15 grudnia 2013 r. z zachowaniem 1-mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia. Takie postępowanie pracodawcy jest niepra-
widłowe, gdyż zastosowany okres wypowiedzenia upłynąłby 31 stycznia 2014 r., 
a zatem wtedy, gdy pracownik posiada już 3-letni okres zatrudnienia u tego pra-
codawcy. W związku z tym wypowiadając umowę pracodawca powinien zasto-
sować 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który skończyłby się 31 marca 2014 r. 

W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany, umo-
wa o pracę rozwiązuje się z upływem wymaganego okresu, a pracownikowi 
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przysługuje wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy o pracę. Okres zatrud-
nienia, od którego zależą okresy wypowiedzenia, należy sumować, jeśli dotyczą 
one tego samego (danego) pracodawcy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy 
między poszczególnymi okresami pracy u tego jednego pracodawcy występo-
wały przerwy, czy kolejne umowy były zawierane bezpośrednio jedna po drugiej. 
Problem ten będzie dotyczył wyłącznie umów o pracę na czas nieokreślony, przy 
których długość stażu pracy w danym zakładzie warunkuje okres wypowiedzenia. 

PRzykład
Pracownik pozostawał zatrudniony u tego samego pracodawcy na okres 
próbny od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. Następnie został zatrudniony na 
podstawie umowy na czas określony 2 lat od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 
2012 r. Pracodawca ponownie zatrudnił tego pracownika dopiero od 1 stycz-
nia 2013 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca 
wypowiedział pracownikowi umowę o pracę 15 listopada 2013 r. z powodu 
likwidacji jego stanowiska pracy. Był zobowiązany zastosować 3-miesięczny 
okres wypowiedzenia, który upłynął 28 lutego 2014 r. 

Przepisy Kodeksu pracy nie wskazują jednak, jak liczyć okresy wypowiedze-
nia przewidziane w dniach roboczych. Powoduje to występowanie co najmniej 
dwóch możliwości interpretacyjnych tego zagadnienia. Pierwsza zakłada, że dni 
robocze to wszystkie dni, poza niedzielami i świętami uznanymi za dni wolne od 
pracy. Druga natomiast utożsamia dni robocze z dniami pracy pracownika. 

Za słuszne należy przyjąć, że 3-dniowy okres wypowiedzenia liczony w dniach 
roboczych biegnie we wszystkie dni, z wyjątkiem niedziel i świąt określonych 
w art. 1 ustawy z 18 stycznia 1952 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28; 
ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459). Zgodnie z tym poglądem, okres wy-
powiedzenia powinien być liczony nawet w dniach, w których pracownik nie miał 
obowiązku wykonywania pracy (np. sobota). Takie stanowisko zostało zaprezen-
towane przez Główny Inspektorat Pracy. 

Pismo GIP z 1 marca 2010 r. (nr GPP-517–4560–14–1/10/PE/RP) w sprawie li-
czenia okresów wypowiedzenia w dniach roboczych 

„Niezależnie od rozkładu czasu pracy pracownika, jeżeli sobota nie wypada w święto 
ustawowo uznane za dzień wolny od pracy, należy ją wliczać do 3-dniowego okresu 
wypowiedzenia. Przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni, które nie są nie-
dzielami i świętami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy zgodnie z art. 1519 § 1 
Kodeksu pracy”. 
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Identyczne stanowisko zostało wyrażone przez Departament Prawa Pracy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 1 marca 2010 r. Zgodnie z tym 
stanowiskiem, 3-dniowy okres wypowiedzenia umowy o pracę upłynie w sobotę, 
mimo że jest to w konkretnym przypadku dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dnio-
wego tygodnia pracy. W sprawie interpretacji pojęcia „dni robocze”, występują-
cego w art. 331 oraz w art. 34 pkt 1 Kodeksu pracy, Ministerstwo Pracy uważa 
podobnie jak GIP.

PRzykład
Pracownik urzędu samorządowego został zatrudniony na podstawie umowy 
na zastępstwo do dnia powrotu imiennie wskazanego pracownika do pracy. 
W związku z tym, że w okresie tego zatrudnienia pracownik znalazł lepszą 
ofertę pracy, wypowiedział łączącą go z urzędem umowę o pracę 15 stycznia 
2014 r. Jego umowa o pracę, mimo że urząd jest czynny od poniedziałku do 
piątku, rozwiązała się w sobotę 18 stycznia 2014 r. 

3.	Skracanie	i	wydłużanie	okresu	wypowiedzenia	
W pewnych przypadkach jest możliwe skrócenie lub wydłużenie ustawowych 

okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas niekreślony. 
Wydłużenia można dokonać w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na 

stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. 
Takie postanowienie musi zostać zawarte w umowie o pracę. Wówczas okres 
wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przy zatrudnie-
niu pracownika krócej niż 6 miesięcy wynosi 1 miesiąc, a gdy był zatrudniony 
na co najmniej 6 miesięcy – 3 miesiące. Nie ma również w tym przypadku do-
wolności. Strony umowy o pracę mogą zatem pozostać przy podstawowych 
długościach okresów wypowiedzeń lub wydłużyć je we wskazanych przez usta-
wodawcę granicach. 

Podobnie wygląda sytuacja z możliwością swobodnego kształtowania przez 
strony umowy o pracę długości okresu wypowiedzenia umowy już na etapie jej 
zawierania. Co do zasady, obowiązują okresy wskazane przez ustawodawcę 
w Kodeksie pracy. 

Gdyby jednak strony przewidziały w umowie inne niż kodeksowe (dłuższe lub 
krótsze) okresy wypowiedzenia, to ważność takich zapisów będzie musiała być 
każdorazowo weryfikowana, czy są korzystniejsze dla pracownika. Tylko w takim 
bowiem przypadku zapisy te będą ważne.

PRzykład
Pracodawca zawierając z pracownikiem kolejną umowę o pracę był, zgod-
nie z przepisami Kodeksu pracy, zobowiązany do zawarcia jej na czas 
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nieokreślony. Chcąc uniknąć nabycia przez pracownika prawa do 3-miesięcz-
nego okresu wypowiedzenia, gdyż łączny staż pracy pracownika w jego za-
kładzie wynosił już 4 lata, zawarł w umowie o pracę zapis, że okres ten bez 
względu na staż pracy pracownika będzie wynosił 2 tygodnie. Takie posta-
nowienie umowy nie podlega ochronie prawnej, ponieważ zostało zawarte 
na niekorzyść pracownika. W związku z tym, wypowiadając umowę o pracę 
pracodawca nadal będzie zobowiązany zapewnić temu pracownikowi 3-mie-
sięczny okres wypowiedzenia. 

PRzykład
Pracownik ustalił z pracodawcą w umowie o pracę, że przysługuje mu 6-mie-
sięczny okres wypowiedzenia. Umowę zawarto na czas nieokreślony. Po kil-
ku latach pracy pracownik otrzymał korzystniejszą ofertę pracy i postano-
wił z niej skorzystać. Wypowiedział umowę z zastosowaniem ustawowego 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie zgodził się na taki 
okres wypowiedzenia ze względu na inne ustalenie w tym zakresie zawarte 
w umowie o pracę. W tym przypadku rację ma pracodawca. Pracownik po-
winien zastosować 6-miesięczny okres wypowiedzenia zawarty w umowie 
o pracę. Ustalenie, jaki okres wypowiedzenia jest korzystniejszy dla pracow-
nika, powinno być bowiem w tej sytuacji dokonane na dzień zawarcia umowy 
o pracę. W dniu zawarcia umowy korzystniejszy był 6-miesięczny okres wy-
powiedzenia, ponieważ gwarantował pracownikowi większą ochronę przed 
zwolnieniem z pracy. 

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślo-
ny może być dokonane jednostronnie przez pracodawcę lub na podstawie poro-
zumienia obydwu stron stosunku pracy. Pracodawca może jednostronnie skrócić 
okres wypowiedzenia wyłącznie z powodu:
■■ ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo
■■ innych przyczyn niedotyczących pracownika. 

Będzie to zatem dotyczyło przede wszystkim wypowiedzeń dokonywanych na 
podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 
Nr 90, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654). Pracodawca może, 
w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięczne-
go wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W tym przypadku jednomie-
sięczny okres wypowiedzenia jest obowiązkowy i nie może być krótszy. Skrócenia 
okresu wypowiedzenia pracodawca powinien dokonać łącznie z wypowiedzeniem 
mu umowy o pracę. 
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PRzykład
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z powodu likwi-
dacji jego stanowiska pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypo-
wiedzenia obejmującego okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2014 r. Ponieważ 
pracodawca zorientował się, że istnieje możliwość skrócenia okresu wypo-
wiedzenia pracownika, wręczył mu 17 lutego 2014 r. dodatkowe pismo o skró-
ceniu okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca, tj. do 28 lutego 2014 r. Takie 
dodatkowe oświadczenie pracodawcy jest w tym przypadku nieskuteczne, 
a okres wypowiedzenia umowy upłynie w pierwotnie wskazanym terminie, 
tj. 30 kwietnia 2014 r. 

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy skutkuje nabyciem przez pracownika 
prawa do odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia. 

Skrócenia okresu wypowiedzenia umowy można również dokonać na pod-
stawie porozumienia w tym zakresie, zawartego między pracodawcą a pracow-
nikiem. W takim przypadku okres, o jaki skraca się okres wypowiedzenia, może 
być ustalony przez strony dowolnie. Nie ma w wówczas obowiązku zachowania 
jakiegokolwiek minimalnego okresu wypowiedzenia. Skracając w ten sposób dłu-
gość okresu wypowiedzenia pracownikowi nie przysługuje odszkodowanie za 
czas, o jaki go skrócono. 

PRzykład
Pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę z zachowaniem 
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia obejmującego luty, marzec i kwiecień 
2014 r. Pracownik zwrócił się do pracodawcy 13 lutego br. z pisemnym wnio-
skiem o skrócenie okresu wypowiedzenia jego umowy do 14 lutego 2014 r. 
Pracodawca przychylił się do wniosku pracownika i 14 lutego br. wydał mu 
świadectwo pracy potwierdzające jego zatrudnienie w zakładzie do tego 
dnia. Takie postępowanie pracodawcy było prawidłowe. 

4.	konsultacja	związkowa
O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie-

określony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową 
organizację związkową, podając 
przyczynę uzasadniającą rozwią-
zanie umowy. Takiego obowiązku 
nie ma, gdy pracodawcą zamierza 
wypowiedzieć inny rodzaj umowy, 
np. na czas określony, na zastęp-
stwo czy na okres próbny.

UWAGA!
Pracodawca nie ma obowiązku konsultacji związ-
kowej w przypadku pracowników zatrudnionych na 
umowy terminowe. 
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Pracodawca nie może się uchylić od procedury konsultacyjnej, chociażby wy-
powiedzenie umowy było merytorycznie uzasadnione. Brak konsultacji stanowi 
naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę i może być podstawą przy-
wrócenia pracownika do pracy przez sąd. 

Jeżeli pracodawca nie ma informacji w zakresie przynależności związkowej 
pracownika lub ma wiedzę, że nie jest on członkiem żadnego związku zawodo-
wego, to i tak dotyczy go procedura konsultacyjna. Musi on bowiem wówczas 
zwrócić się do działających w zakładzie organizacji z zapytaniem, czy podejmują 
się obrony praw określonego pracownika. Jeżeli któraś z działających organiza-
cji związkowych podejmie się reprezentowania pracownika, to pracodawca musi 
przeprowadzić z nią procedurę konsultacyjną związaną z wypowiedzeniem pra-
cownikowi umowy. 

PRzykład
W zakładzie działają dwie organizacje związkowe. Pracodawca podjął decy-
zję o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jednemu 
z pracowników. W związku z tym, że pracodawca nie miał wiedzy na temat 
przynależności związkowej tego pracownika, skierował do obydwu organi-
zacji działających w zakładzie zapytanie w zakresie reprezentacji interesów 
pracowniczych tego pracownika. Obydwie organizacje związkowe odpowie-
działy, że wskazany pracownik nie jest ich członkiem, jednak podejmują się 
reprezentacji jego praw ze stosunku pracy. W związku z tym pracodawca 
skierował do obu związków informację o zamiarze wypowiedzenia pracow-
nikowi umowy o pracę wskazując jednocześnie przyczyny leżące u podstaw 
takiej decyzji. 

Organizacja związkowa ma 5 dni na złożenie umotywowanych zastrzeżeń 
w sprawie zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę (art. 38 § 2 
Kodeksu pracy). Pracodawca podejmuje jednak ostateczną decyzję samodziel-
nie i nie musi kierować się zastrzeżeniami związków zawodowych. 

Należy jednak pamiętać, że informując związki zawodowe o przyczynie wypo-
wiedzenia umowy o pracę pracownika nie należy jej później zmieniać, gdy kon-
sultacja dobiegła już końca. Taka sama reguła występuje w przypadku zamiaru 
wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy, które następnie pracodawca prze-
kształcił na wypowiedzenie definitywne. 

PRzykład
Pracodawca poinformował związek zawodowy, do którego należał pracow-
nik, o chęci wypowiedzenia jego warunków pracy i płacy z powodu likwida-
cji stanowiska pracy zajmowanego przez pracownika. Pracownik w wyniku 
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wypowiedzenia miałby zostać przeniesiony na inne stanowisko pracy z niż-
szym niż dotychczas wynagrodzeniem za pracę. Organizacja związkowa zło-
żyła w terminie 5 dni uzasadnione zastrzeżenia do tego zamiaru pracodawcy. 
Pracodawca stwierdził jednak, że nie może w dalszym ciągu zatrudniać tego 
pracownika w zakładzie i wypowiedział mu definitywnie umowę o pracę, poda-
jąc jako przyczynę właśnie likwidację jego stanowiska pracy. W takim przypadku 
obowiązek konsultacyjny pracodawcy nie został wypełniony i może to stanowić 
podstawę odwołania się pracownika do sądu pracy. W przypadku zmiany wypo-
wiedzenia ze zmieniającego warunki pracy i płacy na definitywne pracodawca 
powinien dokonać ponownej konsultacji związkowej w tym zakresie. 

5.	Przyczyna	wypowiedzenia	umowy	
Pracodawca, decydując się na wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę 

zawartej na czas nieokreślony, musi wskazać w piśmie wypowiadającym przy-
czynę tego wypowiedzenia. Ta przyczyna musi być konkretna i powinna zawierać 
prawdziwe motywy. Przyczyna jest najczęściej weryfikowanym elementem wypo-
wiedzenia umowy przez sąd pracy. Dlatego pracodawca wypowiadający umowę 
pracownika musi poświęcić najwięcej uwagi właśnie temu elementowi. Błędne 
jest przekonanie pracodawców, że konkretność przyczyny oznacza jej zwięzłe, 
jednozdaniowe ujęcie. Prawidłowo wskazana przyczyna to dłuższe, niekiedy na-
wet kilkustronicowe uzasadnienie decyzji pracodawcy o wypowiedzeniu umowy 
pracownikowi. W wypowiedzeniu należy ponadto podać wszystkie zaistniałe przy-
czyny, a nie tylko najważniejsze. W razie postępowania sądowego pracodawca 
nie będzie już bowiem mógł uzasadniać wypowiedzenia dodatkowymi przyczyna-
mi, których nie zawarł w treści wypowiedzenia umowy. Ponadto wykazanie przez 
pracodawcę przed sądem, że chociażby jedna z tych przyczyn jest prawdziwa, 
powoduje uznanie wypowiedzenia za uzasadnione.

Rodzaje przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę

Niekonkretne przyczyny wypowiedzenia Konkretne przyczyny wypowiedzenia

1 2

■■ utrata zaufania do pracownika,
■■ niewywiązywanie się z obowiązków służ-

bowych,
■■ niespełnienie oczekiwań wobec praco-

dawcy,
■■ naruszanie dyscypliny pracy,
■■ brak możliwości dalszego zatrudniania 

pracownika,
■■ kłopoty finansowe pracodawcy

■■ nieprofesjonalne i naruszające dobre 
imię firmy zachowanie wobec klienta 
w dniu 7 lutego 2014 r., polegające na 
użyciu w stosunku do klienta wyzwisk 
i wulgaryzmów,

■■ przesłanie konkurencji przy użyciu służ-
bowej poczty e-mail tajnych danych fir-
my (plany działań marketingowych na 
2014 r.),
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1 2

■■ utrata zaufania spowodowana częstym 
popełnianiem przez pracownika błędów 
przy rozliczeniach z urzędem skarbo-
wym,
■■ częste i długotrwałe absencje cho-

robowe dezorganizujące pracę dzia-
łu sprzedaży – konieczność ciągłego 
przekładania spotkań z klientami, co 
ma wpływ na ich rezygnację ze współ-
pracy z firmą

Podobnie jest traktowana przez sąd pozorność zawartej przyczyny. Dochodzi 
do niej wówczas, gdy pracodawca wskazuje przyczynę nieprawdziwą, ponieważ 
rzeczywista przyczyna chęci rozwiązania umowy z pracownikiem nie jest wystar-
czająca i nie uzasadnia takiego działania pracodawcy. 

Do najczęściej wskazywanych przez pracodawców pozornych przyczyn roz-
wiązania umowy należą:
■■ likwidacja stanowiska pracy,
■■ trudna sytuacja finansowa firmy,
■■ przyczyny ekonomiczne, 
■■ kryzys ekonomiczny.

W razie sporu sądowego niewątpliwie sąd będzie badał prawdziwość takiej 
przyczyny, weryfikując ją chociażby tym, czy w okresie bezpośrednio związanym 
z tym wypowiedzeniem pracodawca zatrudniał innych pracowników. Jeżeli do ta-
kiego zatrudnienia dochodziło na podobnych bądź zbliżonych stanowiskach pra-
cy do zajmowanego przez pracownika, to niewątpliwie sąd uzna wskazaną przy-
czynę za pozorną. Sąd bada w takim przypadku również, czy nie było możliwości 
przeniesienia zwalnianego pracownika na inne, odpowiadające jego kwalifikacjom 
stanowisko pracy. Dopiero negatywna weryfikacja tych wątpliwości pozwoli uznać 
jedną z ww. przyczyn za prawdziwą. 

PRzykład
Pracodawca wypowiedział umowę o pracę pracownicy zatrudnionej na sta-
nowisku specjalisty ds. księgowości, wskazując jako przyczynę likwidację 
jej stanowiska pracy. Jednocześnie pracodawca zatrudnił w tym okresie 
pracownika na stanowisko informatyka. W takim przypadku, jeżeli księgowa 
nie miała kwalifikacji informatycznych, a likwidacja jej stanowiska pracy była 
związana z zmniejszeniem obsady kadrowej działu księgowości, to trudno 
będzie uzasadnić pracownicy pozorność takiej przyczyny wypowiedzenia.
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Należy jednak pamiętać, że w każdym jednostkowym przypadku sąd będzie 
weryfikował zarówno prawdziwość, jak i konkretność przyczyny na podstawie in-
nego stanu faktycznego. Dlatego to, co w jednym przypadku zostanie uznane za 
prawidłową przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy, w innym może być 
potraktowane jako niewystarczające. 

6.	Pouczenie
Każde pismo wypowiadające umowę o pracę, bez względu na przysługujący 

pracownikowi okres wypowiedzenia, musi zawierać pouczenie o przysługującym 
pracownikowi prawie odwołania się od wypowiedzenia umowy do sądu pracy. 

Takie pouczenie musi wskazywać 7-dniowy termin, jaki przysługuje pracow-
nikowi na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy. Ponadto musi wska-
zywać konkretnie siedzibę sądu, do którego pracownik może wnieść odwołanie. 
Niewskazanie takiego pouczenia nie ma wpływu na skuteczność wypowiedzenia, 
jednak stanowi okoliczność uzasadniającą przywrócenie przez sąd terminu do 
złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy. 

IV.	Ochrona	przed	wypowiedzeniem	umowy	o	pracę	
Przepisy Kodeksu pracy przewidują w pewnych przypadkach zakaz wypowia-

dania pracownikowi umowy o pracę. Dotyczy to określonych grup pracowników, 
które podlegają szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy. 

Przykłady pracowników chronionych przed wypowiedzeniem umowy

Kategoria 
pracownika

Długość okresu 
ochronnego

Wypowiedzenie

1 2 3

kobieta w ciąży 
lub na urlopie ma-
cierzyńskim, z wy-
jątkiem pracowni-
cy zatrudnionej na 
umowę na okres 
próbny nieprzekra-
czający 1 miesiąc 

okres ciąży i czas trwa-
nia urlopu macierzyń-
skiego 

pracodawca nie może wręczyć wy-
powiedzenia definitywnego, a zmie-
niające tylko w przypadku zwolnień 
grupowych i indywidualnych z winy 
pracodawcy. Wypowiedzenie jest tyl-
ko dopuszczalne w razie likwidacji lub 
upadłości pracodawcy 

pracownicy na urlo-
pie wychowawczym

od złożenia wniosku 
o ten urlop do jego za-
kończenia

pracodawca nie może wręczyć wy-
powiedzenia definitywnego. Może je 
wręczyć tylko w przypadku zwolnień 
grupowych i indywidualnych z winy 
pracodawcy oraz w razie likwidacji 
lub upadłości pracodawcy
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1 2 3

pracownicy w wieku 
przedemerytalnym

4 lata przed uzyskaniem 
wieku emerytalnego, je-
żeli przebyty staż gwa-
rantuje nabycie świad-
czenia z tym wiekiem. 
W związku z wejściem 
w życie od 1 stycznia 
2013 r. reformy emerytal-
nej pracownice–kobiety 
urodzone w latach 1953–
1956 i pracownicy–męż-
czyźni urodzeni w latach 
1948–1951 mają wydłu-
żoną ochronę przedeme-
rytalną do czasu nabycia 
emerytury na podstawie 
nowych przepisów

pracodawca nie może wręczyć wy-
powiedzenia definitywnego. Jest ono 
jednak dopuszczalne w razie likwidacji 
lub upadłości pracodawcy oraz w przy-
padku uzyskania przez pracownika ren-
ty z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy. Wypowiedzenie zmieniające jest 
dopuszczalne w razie wprowadzenia 
nowych zasad wynagradzania dotyczą-
cych ogółu pracowników, stwierdzenia 
orzeczeniem lekarskim utraty zdolno-
ści do wykonywania pracy lub nieza-
winionej utraty uprawnień koniecznych 
do wykonywania pracy, a także w razie 
zwolnień grupowych lub zwolnień indy-
widualnych z winy pracodawcy

urlop wypoczynko-
wy lub inna uspra-
wiedliwiona nie-
obecność 

czas trwania urlopu lub 
absencji

pracodawca nie może wręczyć wypo-
wiedzenia definitywnego i zmieniające-
go. Jednak wypowiedzenie definitywne 
jest dopuszczalne, gdy pracownikowi 
udzielono urlopu na co najmniej 3 mie-
siące lub upłynął już okres uprawnia-
jący do rozwiązania umowy bez wypo-
wiedzenia oraz w razie likwidacji lub 
upadłości pracodawcy. Wypowiedze-
nie zmieniające w czasie zwolnień gru-
powych i indywidualnych z winy praco-
dawcy jest zawsze dopuszczalne 

urlop ojcowski, ur-
lop rodzicielski, do-
datkowy urlop ma-
cierzyński, urlop na 
warunkach urlopu 
macierzyńskiego

czas trwania urlopu pracodawca nie może wręczyć wypowie-
dzenia definitywnego i zmieniającego. 
Wypowiedzenie definitywne i zmieniają-
ce jest dopuszczalne w razie likwidacji 
lub upadłości pracodawcy oraz w przy-
padku zwolnień grupowych. Wypowie-
dzenie definitywne i zmieniające jest 
możliwe w przypadku zwolnień indywi-
dualnych z winy pracodawcy, jeżeli orga-
nizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu 
w ciągu 14 dni od otrzymania zawiado-
mienia o zamierzonym wypowiedzeniu 
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1 2 3

członek zarządu 
organizacji związ-
kowej wskazany 
w uchwale tego or-
ganu lub związko-
wiec upoważniony 
do reprezentowania 
pracodawcy wska-
zany uchwałą

przez czas określony 
w tej uchwale, a po jego 
upływie jeszcze przez 
połowę tego czasu, ale 
nie dłużej niż rok

pracodawca nie może wręczyć wypo-
wiedzenia definitywnego. Nie dotyczy 
to jednak upadłości lub likwidacji pra-
codawcy. Wypowiedzenie zmieniające 
można także wręczyć w razie zwolnień 
grupowych lub indywidualnych 

1.	Ochrona	przedemerytalna

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu 
brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres za-
trudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wie-
ku (art. 39 Kodeksu pracy).

Reforma emerytalna, która weszła w życie 1 stycznia 2013 r., spowodowała, 
że dla niektórych grup pracowników okres ochronny będzie dłuższy niż 4 lata. 
Dotyczy to kobiet urodzonych w latach 1953–1956. Te pracownice już obejmuje 
reforma emerytalna, tj. przedłużenie wieku emerytalnego. Jednocześnie jeszcze 
przed 1 stycznia 2013 r. zostały one objęte ochroną przedemerytalną. W związ-
ku z tym, takim pracownicom ochrona przedemerytalna będzie przysługiwała do 
osiągnięcia „nowego” (wydłużonego) wieku emerytalnego.

PRzykład
Pracownica urodzona 4 stycznia 1954 r. na podstawie dotychczasowych przepi-
sów emerytalnych miała osiągnąć wiek emerytalny 4 stycznia 2014 r. Zatem od 
4 stycznia 2010 r. pracownica podlega ochronie przedemerytalnej, która skoń-
czyłaby się 3 stycznia 2014 r. W tym dniu obowiązuje już reforma emerytalna 
i wiek emerytalny pracownicy został wydłużony o 5 miesięcy. Zatem będzie ona 
mogła przejść na emeryturę dopiero 4 czerwca 2014 r. W związku z tym jej okres 
ochronny wydłuża się do 3 czerwca 2014 r. (w sumie wyniesie 4 lata i 5 miesięcy). 

Takie same zasady ustalania ochrony przedemerytalnej dotyczą mężczyzn. 
Także bowiem ich wiek emerytalny od 1 stycznia 2013 r. ulega stopniowemu wy-
dłużaniu. W związku z tym mężczyźni urodzeni od 1 stycznia 1948 r. do 31 grudnia 
1951 r. będą przechodzili na emeryturę po osiągnięciu „nowego” wieku emerytal-
nego. Mężczyźni z tych roczników zostali objęci ochroną przedemerytalną przed 
1 stycznia 2013 r. Dlatego im także zapewniono dłuższy niż 4-letni okres ochro-
ny przedemerytalnej (art. 24 i art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
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Ubezpieczeń Społecznych). Mężczyźni urodzeni począwszy od 1 stycznia 1952 r. 
osiągają wiek emerytalny według nowych przepisów. Zatem „weszli” oni w 4-let-
ni okres ochronny najwcześniej 1 stycznia 2013 r., kiedy obowiązuje już reforma 
emerytalna. Ochrona przedemerytalna będzie im więc przysługiwać 4 lata przed 
osiągnięciem tego nowego wieku emerytalnego.

2.	Ochrona	pracowników	korzystających	z	uprawnień	rodzicielskich
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracow-

nicą w okresie: 
■■ ciąży, 
■■ urlopu macierzyńskiego, 

chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowie-
dzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa 
wyraziła na to zgodę (art. 177 § 1 Kodeksu pracy). 

Aby zatem można było zwolnić pracownicę w ciąży lub w czasie urlopu ma-
cierzyńskiego, musi zaistnieć jedna z przyczyn umożliwiająca pracodawcy roz-
wiązanie z pracownikiem umowy o pracę dyscyplinarnie. Ponadto dodatkowym 
elementem ochronnym jest konieczność wyrażenia zgody na takie rozwiązanie 
przez organizację związkową reprezentującą pracownicę. Nie wystarczy zatem 
w tym przypadku sama konsultacja związkowa pracodawcy. 

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe, decyzję o rozwią-
zaniu umowy podejmuje wówczas on samodzielnie. 

Pracownicy w ciąży przysługuje ochrona nawet wtedy, gdy zajdzie w ciążę 
w trakcie okresu wypowiedzenia. Takiej pracownicy nie można wypowiedzieć ani 
rozwiązać umowy. Pracodawca powinien zatem anulować wypowiedzenie. W przy-
padku gdy już nastąpi rozwiązanie przez pracodawcę umowy z pracownicą za wy-
powiedzeniem, a następnie okaże się, że w trakcie trwania umowy pracownica była 
w ciąży, pracodawca będzie mu-
siał przywrócić pracownicę do 
pracy, pod warunkiem że będzie 
ona tym zainteresowana. Takie 
stanowisko potwierdza również 
orzecznictwo Sądu Najwyższego 
(wyrok z 2 czerwca 1995 r., I PRN 
23/95, OSNP 1995/22/276). 

Zakaz wypowiadania umowy 
o pracę pracownicy w ciąży nie oznacza, że nie jest dopuszczalna zmiana treści 
stosunku pracy za porozumieniem stron. Zawarcie porozumienia stron jest do-
puszczalne w każdym przypadku. 

UWAGA!
Pracownicom w ciąży zatrudnionym na podstawie 
umowy na okres próbny nieprzekraczający 1 mie-
siąca nie przysługuje ochrona przed zwolnieniem 
z pracy.
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Zakaz wypowiadania umowy pracownicy w ciąży nie dotyczy umów o pracę 
zawartych na okres próbny nieprzekraczający 1 miesiąca.  

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie 
ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadło-
ści lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest wtedy zobowiązany uzgodnić z re-
prezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania 
umowy o pracę. Upadłość lub likwidacja musi dotyczyć w omawianym przypadku 
całości zakładu pracy, a nie tylko np. wydzielonej części firmy. 

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie 
od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego 
do dnia zakończenia tego urlopu. 

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko 
w następujących sytuacjach: 
■■ w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 
■■ gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wy-

powiedzenia z winy pracownika, 
■■ w przypadku zwolnień indywidualnych i grupowych z przyczyn niedotyczących 

pracowników. 

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może – zamiast korzysta-
nia z tego urlopu – złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu 
pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okre-
sie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest zobowiązany 
uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie. 

Pracownikom, którzy zdecydowali się na skorzystanie z takiego obniżenia wy-
miaru czasu pracy, została zapewniona ochrona w zakresie trwałości stosunku 
pracy. Pracodawca nie może takiemu pracownikowi wypowiedzieć ani rozwiązać 
z nim umowy o pracę do czasu powrotu przez niego do nieobniżonego wymiaru. 
Łączny okres takiej ochrony przed zwolnieniem z pracy nie może trwać dłużej niż 
12 miesięcy. Wypowiedzenie pracownikowi w tym okresie umowy jest możliwe jedy-
nie w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz w przypadku 
zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników (do-
tyczy to tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników). Umowa 
może być również w tym okresie rozwiązana z pracownikiem bez wypowiedzenia 
w trybie dyscyplinarnym.

3.	Urlop	i	usprawiedliwiona	nieobecność	w	pracy
Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy jest zabronione w czasie urlo-

pu pracownika (wypoczynkowego, bezpłatnego), a także innej usprawiedliwio-
nej nieobecności w pracy, np. podczas zwolnienia lekarskiego, tymczasowego 
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aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności. W takich przypadkach pra-
codawca może jednak rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli zostaną speł-
nione odpowiednie warunki. 

W przypadku wypowiadania umów o pracę podstawowe znaczenie będzie miał 
w tym przypadku termin doręczenia wypowiedzenia pracownikowi. To, że stał się on 
niezdolny do pracy lub rozpoczął urlop wypoczynkowy po wręczeniu pisma wypowia-
dającego umowę nie będzie już bowiem miało wpływu na bieg terminu wypowiedzenia. 

Ugruntowane stanowisko w orzecznictwie Sądu Najwyższego znalazła rów-
nież sytuacja, w której pracownik po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o pracę 
udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie pokrywające dzień wręczenia 
mu wypowiedzenia. W takim przypadku wypowiedzenie będzie skuteczne, a pra-
cownik nie podlega ochronie przed zwolnieniem z pracy, gdyż liczy się fakt roz-
poczęcia wykonywania pracy w danym dniu. 

PRzykład
Pracownik rozpoczął pracę na pierwszej zmianie 31 stycznia 2014 r. o godz. 
6.00. O godz. 10.15 został wezwany do gabinetu pracodawcy, który w obecno-
ści dyrektora działu kadr wręczył mu pisemne wypowiedzenie umowy o pracę 
z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia. Pracownik przeczytał 
treść pisma, po czym wyszedł z gabinetu pracodawcy i opuścił teren zakładu 
pracy. Po 2 dniach do zakładu wpłynęło zaświadczenie lekarskie tego pracow-
nika potwierdzające jego niezdolność do pracy z powodu choroby od 31 stycz-
nia 2014 r. Zwolnienie lekarskie nie będzie miało w tym przypadku wpływu na 
skuteczność wręczonego pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę. 

Instrukcja składania wypowiedzenia umowy o pracę

Krok 1 Sprawdź, czy pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Krok 2 Przeprowadź konsultację związkową

Krok 3 Sporządź wypowiedzenie umowy o pracę

Krok 4 Sprawdź, czy pracownik podpisał listę obecności

Krok 5 Wręcz wypowiedzenie umowy o pracę

Krok 6 Sporządź notatkę służbową, jeżeli pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia

V.	Rozwiązanie	umowy	bez	wypowiedzenia
1.	Rozwiązanie	umowy	bez	wypowiedzenia	z	winy	pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia uzasad-
nia zarówno ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika, 
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jak i jego długotrwałe przebywanie na zwolnieniu lekarskim związanym z choro-
bą. W obu przypadkach dochodzi do natychmiastowego ustania stosunku pracy 
łączącego pracodawcę z pracownikiem. Po spełnieniu wynikających z Kodeksu 
pracy przesłanek, od wyłącznej woli pracodawcy będzie zależało, czy skorzysta 
on z uprawnienia do takiego rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. 

1.1. Zwolnienie dyscyplinarne pracownika
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pra-

cownika w razie:
■■ ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych

 Każdorazowo o tym, czy dane zachowanie pracownika było ciężkim naru-
szeniem, decyduje pracodawca. To on musi podjąć decyzję w tym zakresie, 
kierując się stopniem tego naruszenia i ewentualną stratą po stronie firmy. 
Przyczynami, które uzasadniają takie rozwiązanie umowy, są np.: 
– niestawianie się w pracy bez usprawiedliwienia nieobecności, 
– spożywanie alkoholu w pracy lub wykonywanie jej w stanie nietrzeźwości, 
– celowe działanie na szkodę pracodawcy,
– nadużywanie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
– celowe naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
– wykonywanie w czasie pracy prywatnych usług lub czynności,
– porzucenie pracy przez pracownika,
– udowodnione stosowanie mobbingu wobec podwładnych pracowników.

Działanie pracownika musi wynikać z jego złej woli lub rażącego niedbalstwa. 
W przypadku natomiast, gdy pracownik nie zgodzi się ze wskazaną przez pra-
codawcę przyczyną, może odwołać się do sądu pracy, który ostatecznie roz-
strzygnie, czy zachowanie pracownika uzasadniało rozwiązanie umowy w trybie 
dyscyplinarnym;

■■ popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestęp-
stwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, 
jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem 
Nie każde przestępstwo, nawet oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wy-

rokiem, uzasadnia automatyczne zwolnienie pracownika bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. Popełnienie przestępstwa musi bowiem uniemożliwiać dalsze 
zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku. Decydujące znaczenie bę-
dzie miał w tym przypadku rodzaj popełnionego przez pracownika przestępstwa.

Jeżeli nie ma pewności, czy przestępstwo zostało popełnione bądź kto je po-
pełnił, to nie ma podstaw do stosowania tego trybu rozwiązania umowy. 
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PRzykład
W magazynie hurtowni spożywczej jest zatrudnionych 3 pracowników na 
stanowiskach magazynierów, którzy mają podpisaną wspólną odpowiedzial-
ność materialną za powierzone mienie. Po przeprowadzonej w magazynie 
inwentaryzacji okazało się, że brakuje towaru na znaczną kwotę pieniężną. 
W związku z taką sytuacją właściciel hurtowni polecił rozwiązać ze wszystki-
mi magazynierami umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. W tym przypadku 
nie było podstaw do takiego działania pracodawcy. 

W zakresie możliwości zwolnienia dyscyplinarnego pracownika popełnienie 
przestępstwa dotyczy zarówno przestępstw osądzonych prawomocnym wyro-
kiem sądu, jak również takich, które w związku z zaistniałymi okolicznościami nie 
pozostawiają wątpliwości, że zostały popełnione. 

PRzykład
Po rozliczeniu dochodu kasowego jednej z kasjerek w sklepie samoobsługo-
wym okazało się, że w kasie brakuje 2 tys. zł. W związku z zaistniałą sytua-
cją pracodawca ustalił na podstawie monitoringu sklepowego, że powyższą 
kwotę przywłaszczyła jedna z kasjerek obsługujących tę kasę. Mimo braku 
orzeczenia sądowego, pracodawca będzie mógł zwolnić dyscyplinarnie tę 
pracownicę, gdyż zapis monitoringu nie pozostawiał wątpliwości, kto dopuś-
cił się przestępstwa kradzieży.

■■ zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku – wskutek utraty takich uprawnień zatrud-
nianie pracownika na danym stanowisku staje się bezprzedmiotowe 
Dotyczy to zawodów, przy wykonywaniu których należy się wykazać określo-

nymi uprawnieniami, np. kierowców, operatorów specjalistycznych maszyn, le-
karzy itp.

Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedze-
nia jest uzasadnione jedynie w przypadku zawinionej przez pracownika utraty 
uprawnień. Utrata takich uprawnień bez winy pracownika, np. z powodu pogor-
szenia się stanu zdrowia kierowcy i utraty z tego powodu prawa jazdy, nie będzie 
uzasadniała rozwiązania z nim umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
Jeżeli pracodawca nie ma możliwości powierzenia takiemu pracownikowi innej 
pracy, będzie mógł wypowiedzieć mu umowę o pracę z zachowaniem odpowied-
niego okresu wypowiedzenia.

Możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia jest ograniczona w czasie. Pracodawca nie może tego uczynić po 
upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających 
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rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 Kodeksu pracy). Nie ma w tym przypadku zazna-
czenia, kiedy pracownik dopuścił się zachowania uzasadniającego dyscyplinar-
ne rozwiązanie umowy. 

PRzykład
Pracownik zatrudniony w magazynie budowlanym w marcu 2013 r. przywłasz-
czył sobie materiały niezbędne na przeprowadzenie remontu jego mieszkania. 
W grudniu 2013 r. pracodawca przeprowadził w magazynie inwentaryzację, która 
wykazała te braki. Po przejrzeniu zapisów monitoringu ujawniono sprawcę kra-
dzieży. W styczniu 2014 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem, który dopuścił 
się tego przywłaszczenia, umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym. W tym przy-
padku nie ma znaczenia, że od daty tego zdarzenia upłynęło prawie 10 miesięcy. 

Rozwiązanie każdej umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony, na 
zastępstwo itd.) bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika (dy-
scyplinarnie) musi spełniać określone wymagania formalne, tj.:
■■ nastąpić na piśmie,
■■ określać przyczynę uzasadniającą to rozwiązanie,
■■ zawierać pouczenie o możliwości odwołania się pracownika w terminie 14 dni 

do właściwego sądu pracy.

Przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem należącym do związków zawo-
dowych pracodawca musi zasięgnąć opinii organizacji związkowej reprezentu-
jącej pracownika. W przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia organi-
zacja związkowa powinna wyrazić swoją opinię niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni. Opinia związku zawodowego nie jest wiążąca dla pracodawcy. 

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące doręczenia, szczegółowości przyczyny, po-
uczenia opisane w rozdziale III niniejszej publikacji, a dotyczące wypowiedze-
nia umowy przez pracodawcę, należy odpowiednio odnosić do zwolnienia 
dyscyplinarnego. 

Pracodawca, który decyduje się na wysłanie za pośrednictwem poczty dyscypli-
narnego zwolnienia pracownika z pracy, powinien ustalić datę doręczenia pracow-
nikowi przesyłki. Nie można bowiem dokonać takiego rozwiązania wcześniej, niż 
z datą doręczenia pracownikowi pisma w tym zakresie. Takie rozwiązanie umowy, 
przez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty, powinno nastąpić za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru. Data wskazana na zwrotce jako odbiór pisma będzie jed-
nocześnie datą rozwiązania umowy. Nie ma zatem przeszkód prawnych, by praco-
dawca poczekał na zwrotkę i dopiero wówczas wydał pracownikowi świadectwo 
pracy, będąc już pewnym co do daty odbioru przez niego pisma ze zwolnieniem  
dyscyplinarnym. Należy jednak mieć na uwadze, że świadectwo pracy musi być 



TEMAT NA ŻYCZENIE 27

www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 5(245)

pracownikowi wysłane najpóźniej w 7. dniu od dnia, kiedy rozwiązała się jego umo-
wa o pracę. 

PRzykład
W związku z kilkudniową nieobecnością pracownika w pracy, która w żaden 
sposób nie została przez niego usprawiedliwiona, pracodawca wysłał mu 
15 stycznia 2014 r. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powo-
du naruszenia dyscypliny pracy. Jednocześnie pracownikowi zostało wysłane 
świadectwo pracy, w którym wskazano okres zatrudnienia do 15 stycznia 
2014 r. Wskazanie tej daty jest nieprawidłowe. Pracodawca powinien zazna-
czyć w piśmie rozwiązującym umowę, że do ustania stosunku pracy dojdzie 
z chwilą doręczenia pracownikowi tego pisma. Świadectwo pracy powinien 
przesłać później, gdy już będzie znał termin odebrania przesyłki, który będzie 
jednocześnie terminem rozwiązania umowy o pracę.

Często zdarza się, że pracownicy po doręczeniu im dyscyplinarnego zwolnienia 
z pracy proszą pracodawcę o zmianę trybu rozwiązania umowy na porozumienie 
stron. Należy pamiętać, że w takim przypadku należy każdorazowo uzyskać od 
pracownika zgodę na wycofanie wręczonego rozwiązania umowy i dopiero wów-
czas rozwiązać stosunek pracy na podstawie porozumienia stron. 

2.	Rozwiązanie	umowy	bez	wypowiedzenia	bez	winy	pracownika
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, jest również możliwe w przypadku przedłużającej się 
usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Wprawdzie Kodeks pracy 
gwarantuje pracownikowi ochronę stosunku pracy podczas usprawiedliwionej 
nieobecności, jednak tylko przez pewien okres.

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:
■■ niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące 

– gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy lub 
■■ niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres 

pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia 
rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy 
została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
■■ usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z innych przyczyn niż ww. 

trwa dłużej niż 1 miesiąc.

Niezdolność pracownika do pracy uprawniająca do rozwiązania z nim umowy 
musi być potwierdzona stosownym orzeczeniem lekarskim. Forma oraz elementy 
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rozwiązania umowy w tym trybie są identyczne, jak przy zwolnieniu dyscyplinar-
nym pracownika. Identyczna jest również procedura konsultacji związkowej.

Okres niezdolności do pracy, jaki uprawnia pracodawcę do rozwiązania umo-
wy z pracownikiem zatrudnionym krócej niż 6 miesięcy, musi trwać dłużej niż 
3 miesiące. Sposób liczenia terminów miesięcznych należy w tym przypadku za-
czerpnąć z przepisów prawa cywilnego. Oznacza to zatem, że rozwiązanie bez 
wypowiedzenia może nastąpić dopiero następnego dnia po dacie odpowiadają-
cej początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia nie było, w pierwszym dniu 
następnego miesiąca. Ponadto ustawodawca posłużył się pojęciem „dłużej niż 
3 miesiące”. Oznacza to, że okres, jaki musi upłynąć, aby niezdolność do pracy 
uprawniała pracodawcę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, wynosi co 
najmniej 3 miesiące i 1 dzień. 

Pracodawca nie może również rozwiązać umowy z powodu niezdolności pra-
cownika do pracy wskutek choroby z datą przyszłą, gdy nie upłynął jeszcze okres 
ochronny. 

PRzykład
Pracownik zatrudniony krócej niż 6 miesięcy od 2 stycznia 2014 r. przebywa 
nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim. Przyjmijmy, że 31 marca br. praco-
dawca wysłał do niego pismo rozwiązujące umowę o pracę w trybie art. 53 
Kodeksu pracy z datą 4 kwietnia 2014 r. Pracownik odebrał pismo 2 kwietnia 
2014 r. W takim przypadku nie było podstaw do wysłania tego pisma przez 
pracodawcę 31 marca, gdyż nie zostały jeszcze spełnione przesłanki usta-
wowe do rozwiązania z pracownikiem umowy w tym trybie. Takie pismo pra-
codawca mógłby wysłać dopiero 3 kwietnia br., gdyby w tym dniu pracownik 
nadal przebywał na zwolnieniu lekarskim związanym z chorobą. 

Należy przyjąć, że w omawianym przypadku okres zatrudnienia jako krótszy 
niż 6 miesięcy dotyczy zatrudnienia przed powstaniem niezdolności do pracy. Do 
okresu zatrudnienia nie wlicza się zatem okresu tej niezdolności. Ponadto nale-
ży uznać, że 3-miesięczny okres niezdolności do pracy nie może być przerwany. 
Nie można bowiem sumować krótszych okresów choroby pracownika w roku 
kalendarzowym, nawet gdy łącznie przekroczą one 3 miesiące, a następnie roz-
wiązać umowę. 

W przypadku pracowników zatrudnionych u pracodawcy co najmniej 6 miesię-
cy lub gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy albo 
chorobą zawodową, okres ochronny jest znacznie dłuższy. Trwa on bowiem przez 
cały okres pobierania z tytułu niezdolności do pracy wynagrodzenia i zasiłku cho-
robowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Jeśli 
chodzi o wynagrodzenie chorobowe, to przysługuje ono przez 33 dni lub 14 dni 
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w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia. Za pozostały okres nie-
zdolności do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy, nie dłużej 
jednak niż za 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruź-
licą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. 

Pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, jeśli nie przyznano mu świad-
czenia rehabilitacyjnego, powinien stawić się do pracy. Pracodawca skieruje go 
wówczas na kontrolne profilaktyczne badania lekarskie. Jeżeli lekarz medycyny 
pracy wyda orzeczenie, że pracownik jest w dalszym ciągu niezdolny do wykony-
wania pracy na zajmowanym stanowisku, to pracodawca może podjąć decyzję 
o wypowiedzeniu pracownikowi z tej przyczyny umowy o pracę. Nie może jednak 
rozwiązać z pracownikiem umowy bez wypowiedzenia. 

Możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn długotrwałej 
niezdolności do pracy ustaje, gdy pracownik powrócił do pracy. W takim przypad-
ku pracodawca nie ma już prawa rozwiązać umowy pracownika bez wypowiedzenia, 
chociażby jego niezdolność do pracy przekroczyła wskazane w tym przepisie okresy. 

Jeżeli pracownik po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ubiega się o przyznanie 
świadczenia rehabilitacyjnego, ale nie ma jeszcze decyzji ZUS w sprawie przyzna-
nia tego świadczenia, pracodawca powinien poczekać na tę decyzję. Okres nie-
obecności pracownika w pracy w tym czasie trzeba potraktować jak okres uspra-
wiedliwiony, ale niepłatny. Jeżeli pracownik otrzyma świadczenie rehabilitacyjne, 
będzie podlegał ochronie przez kolejne 3 miesiące. Jeśli natomiast nie otrzyma go 
i zostanie uznany za zdolnego do pracy, powinien wrócić do pracy. W takim przy-
padku pracodawca powinien skierować go na badania do lekarza medycyny pracy.

Warianty decyzji pracodawcy dotyczące możliwości zwolnienia pracownika w za-
leżności od przyznanego mu świadczenia po wyczerpaniu okresu zasiłkowego 

Przyznanie świadczenia 
rehabilitacyjnego 

Odmowa przyznania 
świadczenia 

rehabilitacyjnego 
Przyznanie renty 

pracodawca może zwolnić 
pracownika bez wypowie-
dzenia w trybie art. 53 § 1 
pkt 1 lit. b Kodeksu pracy, 
jeżeli po 3-miesięcznym 
okresie pobierania świad-
czenia rehabilitacyjnego 
nadal będzie on niezdolny 
do pracy 

pracodawca kieruje pra-
cownika na profilaktyczne 
badania lekarskie i jeżeli 
pracownik jest niezdolny do 
pracy na dotychczasowym 
stanowisku, może go zwol-
nić z pracy bez wypowie-
dzenia w trybie art. 53 § 1 
pkt 1 lit. b Kodeksu pracy. 
Jeżeli pracownik jest zdol-
ny do pracy, nie można go 
zwolnić w tym trybie 

pracodawca może zwolnić 
pracownika bez wypowie-
dzenia w trybie art. 53 § 1 
pkt 1 lit. b Kodeksu pracy 
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Ponadto przepisy przewidują rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z po-
wodu trwającej dłużej niż 1 miesiąc usprawiedliwionej nieobecności pracow-
nika w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy, sprawowanie opieki 
nad dzieckiem czy odosobnienie pracownika ze względu na chorobę zakaźną. 
Nieobecność pracownika w pracy jest usprawiedliwiona, jeżeli następuje z przy-
czyn od niego niezależnych, które uniemożliwiają pracownikowi stawienie się do 
pracy. Jednym z powodów uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę na tej 
podstawie jest odbywanie przez pracownika kary pozbawienia wolności. Nie do-
tyczy to natomiast nieobecności spowodowanej tymczasowym aresztowaniem, 
które z upływem 3 miesięcy powoduje wygaśnięcie stosunku pracy. 

Rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia nie można dokonać również 
w razie nieobecności pracownika ze względu na chorobę zakaźną przez okres 
pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku. Nie ma w tym przypadku zna-
czenia okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Ochrona trwa wów-
czas przez cały przyznany pracownikowi okres zasiłkowy. 

Możliwość rozwiązania umowy o pracę z powodu przedłużającej się choroby 
pracownika jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem pracodawcy. 

Okres ochronny wskazany przez ustawodawcę dotyczy zatrudnienia u danego 
(tego samego) pracodawcy, a nie u różnych pracodawców. Wyjątek stanowi przej-
ście zakładu pracy bądź jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu 
pracy, a także sytuacja, gdy nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach 
pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika. 

3.	Rozwiązanie	umowy	bez	wypowiedzenia	przez	pracownika
Pracownikowi przysługuje prawo do rozwiązania z pracodawcą umowy o pracę 

w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) w 2 przypadkach:
■■ gdy po wydaniu orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wy-

konywanej pracy na zdrowie pracownika pracodawca nie przeniesie go do innej 
pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje, w terminie 
wskazanym w tym orzeczeniu, 
■■ w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec 

pracownika.

W obowiązujących przepisach nie ma wskazań, jakie zachowania pracodawcy 
będą uzasadniały możliwość rozwiązania przez pracownika umowy w tym trybie. 
W każdej sytuacji będzie to zależne od okoliczności i rodzaju tych naruszeń. Na pew-
no pracownik będzie mógł rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca: 
■■ nie wypłaca mu należnego wynagrodzenia, 
■■ stosuje wobec niego mobbing, 
■■ nie zapewnia odpowiednich warunków bhp.
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Należy przyjąć, że zachowanie pracodawcy musi być w tym przypadku zawi-
nione i mieć charakter ciężki. Pracownik nie może natomiast traktować jakiego-
kolwiek naruszenia wobec niego obowiązków pracodawcy jako pretekstu do roz-
wiązania umowy w tym trybie.

PRzykład
Pracodawca z powodu przejściowych trudności finansowych zakładu spóźnił 
się o 2 dni z wypłatą pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Zamiast 10 lu-
tego 2014 r. wypłacił je dopiero 12 lutego br. Pracownik 11 lutego br. zło-
żył do pracodawcy pismo rozwiązujące umowę o pracę z powodu ciężkiego 
naruszenia obowiązku pracodawcy związanego z terminowym wypłacaniem 
wynagrodzenia pracownikom. W takim przypadku, w razie postępowania są-
dowego i wykazania przez pracodawcę braku jego winy w opóźnieniu wypłat 
wynagrodzenia, natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę przez pracow-
nika może zostać uznane za bezzasadne. 

Pracownik podejmując decyzję o takim rozwiązaniu umowy musi jednak liczyć 
się z tym, że w razie odwołania się pracodawcy do sądu pracy od takiego rozwią-
zania umowy i podzielenia przez sąd stanowiska pracodawcy pracodawca będzie 
miał w stosunku do pracownika roszczenie o odszkodowanie. 

Rozwiązanie umowy w tym trybie wymaga od pracownika zachowania formy pi-
semnej, wraz z podaniem przyczyny uzasadniającej takie rozwiązanie. Pracownik 
podejmując decyzję o takim rozwiązaniu umowy jest również ograniczony w cza-
sie i nie może tego dokonać po upływie 1 miesiąca od uzyskania wiadomości 
o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie (art. 55 § 2 Kodeksu pracy).

Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia pracownikowi, który rozwiązał 
umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę praw pracow-
niczych, odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres:
■■ wypowiedzenia, gdy strony łączyła umowa o pracę na czas nieokreślony,
■■ 2 tygodni w przypadku umowy na czas określony (bez względu na to, czy za-

warto w niej klauzulę o możliwości wcześniejszego wypowiedzenia) lub na czas 
wykonania określonej pracy.

Z rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia zwią-
zana jest fikcja prawna, nakazująca traktowanie takiego rozwiązania, w zakresie 
przewidzianych przez prawo skutków, na równi z wypowiedzeniem umowy o pra-
cę przez pracodawcę. Takie uregulowanie ma zatem dla pracownika znaczenie 
w zakresie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, gdy wypowiedzenie umowy przez 
pracodawcę uprawnia go do tego świadczenia.
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VI.	Wygaśnięcie	stosunku	pracy

Umowa o pracę wygasa z mocy prawa w przypadkach ściśle wskazanych 
w Kodeksie pracy. Do rozwiązania umowy w tym trybie dochodzi niezależnie 
od woli pracodawcy i pracownika oraz bez konieczności składania przez strony 
umowy o pracę pism rozwiązujących umowę. Pracodawca wydaje pracownikowi 
tylko świadectwo pracy.

Przykłady wygaśnięcia umowy o pracę

śmierć pracownika,

śmierć pracodawcy, 

upływ 3-miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania, 

brak powrotu pracownika do pracy w ciągu 7 dni po okresie urlopu bezpłatnego udzie-
lonego w związku z pełnieniem funkcji z wyboru.
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