
Część III. Stosunek pracy

Rozdział 1. Pojęcie i warunki nawiązania  
stosunku pracy

1. Pojęcie. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązu
je się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 
pracodawcę, a  pracodawca – do  zatrudniania pracownika za  wyna
grodzeniem (art.  22 §  1 KP). Zatrudnienie w  takich warunkach jest 
zatrudnie niem na  podstawie stosunku pracy, bez względu na  nazwę 
zawartej przez strony umowy.

Niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną 
przy zachowa niu warunków wykonywania pracy, określonych powyżej.

2. Wiek. Co do zasady pracownikiem może być osoba, która ukończyła 
18 lat. Wyjątkowo, na warunkach określonych w Dziale dziewiątym KP, 
pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

3. Zdolność do czynności prawnych. Osoba ograniczona w zdolno
ści do czynności prawnych może bez zgody przedstawi ciela ustawowego 
nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, któ re 
dotyczą tego stosunku. Jednak gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru 
tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego 
może go rozwiązać.

4. Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Jeżeli 
przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z  zakła
dową organi zacją związkową w  indywidualnych sprawach ze  stosun
ku pracy, pracodawca ma  obo wiązek współdziałać w  takich sprawach 
z zakładową organizacją związkową reprezentu jącą pracownika z  tytu
łu jego członkostwa w  związku zawodowym albo wyrażenia zgody 
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na  obronę praw pracownika niezrzeszonego w  związku – zgodnie 
z  ustawą z  23.5.1991  r. o  związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z  2015  r. 
poz. 1881; art. 232 KP).

Rozdział 2. Przejście zakładu pracy na innego 
pracodawcę

1. Pojęcie zakładu pracy. W  znaczeniu przedmiotowym zakład 
pracy jest to pewien zespół środków materialnych i oso bowych, skła-
dający się na zorganizowaną całość.

Przejście zakładu lub jego części na  innego pracodawcę to  prze
kształcenie organizacyj noprawne zakładu pracy, w wyniku którego na
stępuje objęcie zakładu przez inny pod miot. Podmiot ten przejmuje 
faktyczną i prawną kontrolę nad zakładem pracy.

Z  chwilą przejścia zakładu pracy stosunki pracy z  pracownikami za-
trudnionymi w  za kładzie trwają nadal, a  pracownicy nie mogą ponosić 
ujemnych konsekwencji z  powo du przekształceń po  stronie podmiotu 
zatrudniającego.

2. Zobowiązania pracodawców. Zakres odpowiedzialności praco
dawców uzależniony jest od tego, czy dochodzi do prze jęcia całości czy 
części zakładu pracy oraz czy zobowiązania wobec pracowników istnie
ją w chwili przejścia.

PRZEJŚCIE CAŁEGO ZAKŁADU PRACY
Jeżeli dochodzi do przejęcia przez 
nowego pracodawcę całego zakładu 
pracy, za zobowiązania wobec 
przejmowanych pracowników odpowiada 
w całości wyłącznie nowy pracodawca. 

PRZEJŚCIE CZĘŚCI ZAKŁADU PRACY
W razie transferu części zakładu i gdy 
zobowiązanie wobec pracowników istnieje 
w chwili przejścia, za zobowiązania wobec 
pracowników odpowiadają solidarnie 
dotychczasowy i nowy pracodawca. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCÓW

Za wszystkie zobowiązania powstałe po dacie przejścia zakładu pracy odpowiada  
zawsze nowy pracodawca bez względu na to, czy dochodzi do przejścia całości  
czy części zakładu.
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3. Obowiązek informacyjny. Aby pracownik miał możliwość podję
cia decyzji o kontynuowaniu lub rezygnacji ze sto sunku pracy bez pono
szenia ujemnych konsekwencji z  tego tytułu, musi zostać prawi dłowo 
poinformowany o  zamierzonych przekształceniach zakładu pracy. 
Obowiązek informacyjny dotyczy zarówno dotychczasowego, jak i no
wego pracodawcy.

 a. Zakres. Pracodawcy zobowiązani są poinformować na piśmie o:
•	przewidywanym terminie przejścia,
•	przyczynach przejścia,
•	prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla pracowników,
•	zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pra

cowników.

 b. Termin. Pracodawcy mają obowiązek przekazać powyższe dane 
co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem transferu.

4. Uprawnienia pracownika przejętego. W ciągu 2 miesięcy od daty 
przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodaw cę pracow
nik ma  prawo do  rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia 
za 7-dniowym uprzedzeniem. Dwumiesięczny termin na skorzystanie 
z tego uprawnienia liczony jest od dnia transferu zakładu pracy lub jego 
części. Rozwiązanie przez pracow nika stosunku pracy w tym trybie wy
wołuje skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z roz wiązaniem stosun-
ku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 

Pracownicy zatrudnieni na podstawie:
•	powołania,
•	mianowania,
•	wyboru,
•	spółdzielczej umowy o pracę,
stają się z mocy prawa stroną stosunków pracy z nowym pracodaw-
cą. Jednak nowy pracodawca jest zobowiązany do zaproponowania im 
z dniem przejęcia zakładu nowych warunków pracy i płacy.

5. Termin przyjęcia lub odrzucenia przedstawionych warunków. 
Pracownicy mają określony termin na  przyjęcie lub odmowę przyję-
cia zaproponowa nych warunków. Termin ten nie może być krótszy niż 
7 dni.

Rozdział 2. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
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6. Rozwiązanie stosunku pracy. W sytuacji gdy nowe warunki pra
cy i  płacy nie zostaną uzgodnione, stosunek pracy ulega rozwiązaniu 
po upływie okresu, który równy jest okresowi wypowiedzenia przysługu
jącego danemu pracownikowi. 

W razie gdy pracownik złoży oświadczenie, że nie przyjmuje zapropono-
wanych mu warunków, stosunek pracy ulega rozwiązaniu, a skutki tego 
rozwiązania są dla pracownika takie same, jak w przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Rozdział 3. Umowa o pracę

1. Rodzaje umów. Umowę o pracę zawiera się na:
•	okres próbny,
•	czas nieokreślony lub
•	czas określony.

Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, za
wiera się w  celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i  możliwości 
jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pra
cownikiem jest możliwe:
•	 jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego ro

dzaju pracy,
•	po  upływie co  najmniej 3  lat od  dnia rozwiązania lub wygaśnięcia 

poprzedniej umowy o  pracę, jeżeli pracownik ma  być zatrudniony 
w  celu wykonywania tego samego rodzaju pracy – w  tym przypad
ku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres 
próbny.

UMOWA O PRACĘ

NA OKRES PRÓBNY NA CZAS OKREŚLONY NA CZAS NIEOKREŚLONY
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2. Umowa na czas określony – okres zatrudnienia. Okres zatrud
nienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a  także łączny 
okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawie
ranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może prze-
kraczac 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 
trzech.

Uzgodnienie między stronami w  trakcie trwania umowy o  pracę 
na  czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na  podstawie 
tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w któ
rym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy na czas określony.

3. Przekształcenie w umowę na czas nieokreślony. Jeżeli okres 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy 
niż 33  miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, 
uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia nastepującego po upły
wie 33 miesięcy lub od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony, 
jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

4. Wyłączenie. Zasady opisanej w  pkt  3 powyżej nie stosuje się 
do umów o pracę zawartych na czas określony:
•	w  celu zastępstwa pracownika w  czasie jego usprawiedliwionej nie

obecności w pracy,
•	w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
•	w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
•	w  przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące 

po jego stronie
– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczy
wistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbedne w tym zakresie 
w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony, gdy pracodaw-
ca wskazuje obiektywne przyczyny leżące po  jego stronie, zawiadamia 
on właściwego okręgowego inspektora pracy, w  formie pisemnej lub 
elektronicznej, o  zawarciu takiej umowy o  pracę, wraz ze  wskazaniem 
przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 
zawarcia.

Rozdział 3. Umowa o pracę
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5. Nawiązanie stosunku pracy

WYNIKAJĄCY  
Z PRZEPISÓW PRAWA

Zdarzają się przypadki, kiedy 
termin rozpoczęcia pracy 
wynika wprost z przepisów 
prawa. Dotyczy to:
•	przejścia zakładu na 

innego pracodawcę,
•	połączenia pracodawców 

oraz
•	podziału pracodawców.
Pracownicy stają się stroną 
w stosunku pracy z nowym 
pracodawcą automatycznie 
w momencie dokonania 
takich przekształceń. 

OKREŚLONY W UMOWIE
Termin rozpoczęcia pracy przez 
pracownika jest elementem 
umowy o pracę. Może być 
określony w umowie przez:
•	podanie konkretnej daty 

kalendarzowej lub
•	podanie pewnego 

konkretnego zdarzenia, 
po nastąpieniu którego 
pracownik jest zobowiązany 
do rozpoczęcia pracy, 
a pracodawca do dopuszczenia 
go do niej.

Jeżeli wskazany w umowie 
o pracę dzień rozpoczęcia 
pracy różni się od dnia zawarcia 
umowy, wówczas okres między 
dniem zawarcia umowy a dniem 
nawiązania stosunku pracy 
nie jest traktowany jako okres 
zatrudnienia.

NIEOKREŚLONY  
W UMOWIE

W sytuacji gdy strony 
nie wskażą terminu 
rozpoczęcia pracy 
w umowie, jako dzień 
rozpoczęcia pracy 
uznaje się dzień 
zawarcia umowy. 
Od tego dnia liczony 
jest okres zatrudnienia, 
a także powstają 
wzajemne prawa 
i obowiązki stron 
stosunku pracy. 

TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY

6. Treść umowy o pracę. Umowa o  pracę określa strony umo-
wy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i  płacy, 
w szczególności:
•	rodzaj pracy,
•	miejsce wykonywania pracy,
•	wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskaza

niem składników wynagrodzenia,
•	wymiar czasu pracy,
•	termin rozpoczęcia pracy.

W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony:
•	w  celu zastepstwa pracownika w  czasie jego usprawiedliwionej nie

obecności w pracy,
•	w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
•	w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, lub
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•	w  przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące 
po jego stronie,

w umowie określa się ten cel lub okoliczności danego przypadku, przez 
zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających 
zawarcie takiej umowy.

7. Forma umowy o pracę. Umowa o  pracę powinna być zawarta 
na  piśmie w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym dla 
pracownika oraz pracodawcy.

Zmiana warunków umowy o pracę również wymaga formy pisemnej.

8. Brak rygoru nieważności. Niezachowanie formy pisemnej nie 
powoduje nieważności umowy o  pracę. We dług art.  73  KC (w  zw. 
z art. 300 KP) czynność prawna dokonana bez zachowania za strzeżonej 
formy pisemnej jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor 
nieważności.

9. Potwierdzenie rodzaju umowy i warunków. Niezachowanie pi-
semnej formy umowy o pracę skutkuje koniecznością potwierdzenia 
przez pracodawcę rodzaju umowy i jej warunków.

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisem-
nej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza 
pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy 
oraz jej warunków.

W potwierdzeniu muszą zostać zawarte te same elementy, które są 
wymagane przy zawieraniu umowy o pracę.

10. Pisemna informacja o warunkach zatrudnienia. Pracodawca 
informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zawarcia umowy o pracę, o:
•	obowiązującej pracownika dobowej i  tygodniowej normie czasu 

pracy,
•	częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
•	wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

Rozdział 3. Umowa o pracę
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•	obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę,

•	układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty,
a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – do
datkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagro-
dzenia oraz przyjętym sposobie po twierdzania przez pracowników 
przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności 
w pracy.

W celu wykonania tego obowiązku pracodawca może pisemnie wska
zać pracownikowi odpowiednie przepisy prawa pracy.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do stosunków pracy nawią
zanych na innej podstawie niż umowa o pracę.

11. Rozwiązanie umowy o pracę. Umowa o pracę rozwiązuje się:
•	na mocy porozumienia stron,
•	przez oświadczenie jednej ze  stron z  zachowaniem okresu wypo-

wiedzenia (rozwiąza nie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
•	przez oświadczenie jednej ze  stron bez zachowania okresu wypo-

wiedzenia (rozwiąza nie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
•	z upływem czasu, na który była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, 
a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc 
albo ich wielo krotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostat-
nim dniu miesiąca. Oświadczenie każdej ze  stron o  wypowiedzeniu 
lub rozwiązaniu umowy o  pracę bez wy powiedzenia powinno nastą
pić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedze niu umowy 
o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pra
cę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca 
wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu o wypowie
dzeniu umowy o pracę lub jej rozwią zaniu bez wypowiedzenia praco
dawca powinien zawrzeć pisemne pouczenie o przysłu gującym pracow
nikowi prawie odwołania do sądu pracy.
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12. Wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie jest jedno-
stronnym oświadczeniem woli którejkolwiek ze stron sto sunku pracy 
zmierzającym do  rozwiązania umowy o  pracę. Rozwiązanie umowy 
o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pra-
cownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracow-
nika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiąza-
nia umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 a. Wypowiedzenie umowy na okres próbny. W art. 34 KP sprecyzo
wane zostały okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres 
próbny. Ich długość zależy od długości trwania umowy.

DŁUGOŚĆ UMOWY OKRES WYPOWIEDZENIA

mniej niż 2 tygodnie 3 dni

więcej niż 2 tygodnie tydzień

3 miesiące 2 tygodnie

Wskazane okresy wypowiedzenia należą do  okresów minimalnych. 
Nie mogą być skracane wolą stron.

 b. Wypowiedzenie umowy na czas określony i nieokreślony. Umo
wa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa o pracę na czas określony 
może zostać rozwiązana:
•	na mocy porozumienia stron,
•	za wypowiedzeniem – przez oświadczenie jednej ze stron z zachowa

niem okresu wypowiedzenia,
•	bez wypowiedzenia – przez oświadczenie jednej ze stron bez zacho

wania okresu wypowiedzenia.

Długość okresu wypowiedzenia umowy uzależniona jest od okresu 
zatrudnienia u danego pracodawcy.

OKRES ZATRUDNIENIA OKRES WYPOWIEDZENIA

krótszy niż 6 miesięcy 2 tygodnie

dłuższy niż 6 miesięcy miesiąc

co najmniej 3 lata 3 miesiące

Rozdział 3. Umowa o pracę
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Przy rozwiązywaniu umowy o pracę należy pamiętać o następują cych 
zasadach:
•	okres wypowiedzenia obejmujący tydzień, miesiąc lub ich wielokrot

ność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu mie-
siąca,

•	oświadczenie o  wypowiedzeniu umowy o  pracę powinno nastąpić 
na piśmie,

•	w oświadczeniu pracodawcy powinna być wskazana przyczyna uza-
sadniająca to wy powiedzenie,

•	w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy powinno być 
zawarte poucze nie o przysługującym pracownikowi prawie odwo-
łania do sądu pracy.

13. Zwolnienie na poszukiwanie pracy. W okresie co najmniej 2ty
godniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez praco
dawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar zwolnienia wynosi: 
•	2 dni robocze – w okresie 2tygodniowego i miesięcznego wypowie

dzenia, 
•	3 dni robocze – w okresie 3miesięcznego wypowiedzenia.

14. Konsultacje wypowiedzenia z zakładową organizacją 
związkową. Jeżeli zakładowa organizacja związkowa uważa, że wypo
wiedzenie byłoby nieuzasadnio ne, może w ciągu 5 dni od otrzymania 
zawiadomienia zgłosić na piśmie pracodawcy umotywowane zastrzeże-
nia. Zgłoszenie zastrzeżenia nie wiąże pracodawcy. O jego skuteczności 
i ważności decyduje zachowanie formy pisemnej i przestrzeganie usta
wowego terminu 5-dniowego do jego zgłoszenia. Niezachowanie usta
wowego wymogu formy pisemnej zastrzeżenia wywołuje skutek w po
staci jego bezskuteczności. W praktyce sprowadza się to do faktycznego 
jego braku, a nie milczącej aprobaty zamia ru pracodawcy.

Zastrzeżenie powinno być umotywowane.

Po  rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a  także w  razie 
niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, pracodawca po
dejmuje decyzję w sprawie wypowie dzenia.
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15. Wyłączenie obowiązku konsultacji. Postanowień KP dotyczą
cych obowiązku konsultacji związkowej w  spra wach zwolnienia pra
cowników nie stosuje się w razie ogłoszenia upadłości lub likwida cji 
pracodawcy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę:
•	pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 

wieku emerytal nego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzy
skanie prawa do emerytury z osiąg nięciem tego wieku. Zasady tej nie 
stosuje się jednak w razie uzyskania przez pracow nika prawa do renty 
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

•	w  czasie urlopu pracownika, a  także w  czasie innej usprawiedli-
wionej nieobecności pracownika w  pracy, jeżeli nie upłynął jesz
cze okres uprawniający do  rozwiązania umowy o  pracę bez wypo
wiedzenia.

16. Upadłość i likwidacja pracodawcy. Jeżeli z  powodu ogło
szenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (albo z  innych przyczyn 
niedotyczących pracowników) następuje wypowiedzenie pracownikowi 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony, pracodawca 
może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 
3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do miesiąca. W takim 
przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wy
nagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi po-
zostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

17. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. W związku 
z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pra
cownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowie
dzenia. W  okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia.

Rozdział 3. Umowa o pracę
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18. Wypowiedzenie zmieniające. Polega ono na  wypowiedzeniu 
warunków pracy lub płacy. Uważa się je za dokonane, jeżeli pracowniko
wi zaproponowano na piśmie nowe warunki. 

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych wa
runków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okre
su dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem poło
wy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia 
zaproponowanych warunków, uważa się, że  wyraził zgodę na  te  wa
runki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy po
winno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie jego braku pracownik 
może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie 
przyjęcia zaproponowanych warunków.

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest 
wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasad
nionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w  umo
wie o  pracę na  okres nieprzekraczający 3 miesięcy w  roku kalenda-
rzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada 
kwalifikacjom pracownika.

19. Ochrona przedemerytalna. Pracodawca nie może wypowiedzieć 
umowy o  pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata 
do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia 
mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. 

Wyjątek stanowi przypadek uzyskania przez pracownika prawa do renty 
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz sytuacja, gdy wypowiedze-
nie stało się konieczne ze względu na: 
•	wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pra-

cowników zatrudnionych u  danego pracodawcy lub tej ich grupy, 
do której pracownik należy, 

•	 stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do  wykonywa-
nia dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę 
uprawnień koniecznych do jej wykonywania.
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Rozdział 4. Nieuzasadnione lub naruszające przepisy 
wypowiedzenie umowy o pracę

1. Odwołanie do sądu. W przypadku:
•	nieuzasadnionego wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pra

cę lub
•	naruszenia przez pracodawcę przepisów o wypowiadaniu umów,
pracownikowi przysługuje prawo odwołania się od  takiego wypowie
dzenia do sądu pracy.

2. Pracownicy uprawnieni do złożenia odwołania. Prawo od
wołania się do sądu dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy na:
•	czas nieokreślony,
•	czas określony (w tym również na zastępstwo),
•	czas wykonywania określonej pracy,
•	okres próbny.

3. Żądania pracownika. Pracownik odwołujący się od wypowiedze
nia umowy o pracę ma prawo żądać uznania wypowiedzenia za bezsku-
teczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przywrócenia do pracy 
lub odszkodowania.

ORZECZENIA SĄDU

ORZECZENIE 
O PRZYWRÓCENIU  

DO PRACY

ORZECZENIE 
O BEZSKUTECZNOŚCI 

WYPOWIEDZENIA
ODSZKODOWANIE

 a. Orzeczenie o bezskuteczności wypowiedzenia. Sąd pracy orzeka 
o bezskuteczności wypowiedzenia wówczas, gdy:
•	wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione,
•	wypowiedzenie umowy narusza przepisy o  wypowiadaniu umów 

o pracę,
•	umowa o pracę nie uległa jeszcze rozwiązaniu, a pracownik pozosta

je ciągle w stosunku pracy.

Rozdział 4. Nieuzasadnione lub naruszające przepisy…
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 b. Orzeczenie o przywróceniu do pracy. Sąd orzeka o przywróceniu 
pracownika do pracy w przypadku, gdy:
•	wypowiedzenie umowy o pracę jest nieuzasadnione,
•	wypowiedzenie umowy  narusza przepisy o  wypowiadaniu umów 

o pracę,
•	umowa o pracę uległa już rozwiązaniu, a pracownik nie pozostaje 

już w stosunku pracy.

Przywrócenia do pracy w wyniku niezgodnego z prawem wypowie
dzenia umowy o  pracę może żądać wyłącznie pracownik zatrudniony 
na podstawie umowy na czas nieokreślony. W przypadku gdy pracow
nik zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na:
•	czas określony (w tym na zastępstwo),
•	okres próbny lub
•	czas wykonywania określonej pracy,
nie może domagać się przywrócenia do pracy, a jedynie odszkodowania.

Orzeczenie o przywróceniu do pracy ma charakter konstytutywno-dekla-
ratoryjny. Stosunek pracy przywracany jest automatycznie z  mocy pra-
womocnego orzeczenia sądu. Pracownik zostaje przywrócony do  pracy 
na  warunkach poprzedniej umowy, a  obowiązkiem pracodawcy jest do-
puszczenie go do pracy. Stosunek pracy ulega przywróceniu w momencie 
zgłoszenia przez pracownika gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy.

Okres od  rozwiązania umowy do  uprawomocnienia się wyroku nie 
jest okresem pracy u danego pracodawcy, ale za część tego okresu przy
sługuje wynagrodzenie. Nie dotyczy to całego okresu oczekiwania przez  
pracownika na wyrok sądu, lecz wyłącznie czasu, przez jaki pozostawał 
bez pracy.

 c. Odszkodowanie. Zgodnie z art. 50 KP w sytuacji, gdy pracodawca 
dokona wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na:
•	okres próbny, bądź
•	czas określony
z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracowniko
wi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Wypowiedzenie tych umów 
niezgodnie z przepisami o ich wypowiadaniu nie stwarza po stronie pra
cownika roszczenia o  uznanie tego wypowiedzenia za  nieuzasadnione 
ani o przywrócenie do pracy.
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Odszkodowanie, o którym mowa w art. 50 KP, jest świadczeniem pie-
niężnym, którego funkcja sprowadza się do rekompensowania pracow
nikowi przedwczesnego rozwiązania z nim terminowej umowy o pracę. 
W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny przysługuje ono 
za okres, do upływu którego umowa miała trwać.

Natomiast w przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy zawartej 
na czas określony przysługuje pracownikowi odszkodowanie, w wyso
kości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, 
nie dłuższy niż za  3 miesiące. Należne pracownikowi odszkodowa
nie nie ulega obniżeniu o ewentualne korzyści, które mógł on uzyskać 
w tym czasie z innych źródeł. 

4. Nieuwzględnienie żądań pracownika. Sąd może nie uwzględnić 
żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przy
wrócenia do pracy, jeżeli ustali, że jest to niemożliwe lub niecelowe.

NIEMOŻLIWE
Przywrócenie 
pracownika do pracy 
jest niemożliwe, 
jeżeli: 
•	 nastąpiła likwidacja 

stanowiska, na 
którym pracownik 
dotychczas 
pracował, lub

•	zlikwidowany został 
zakład pracy.

NIECELOWE
O niecelowości przywrócenia pracownika decyduje sąd, badając 
okoliczności sprawy, m.in. postawę pracownika oraz stosunki 
panujące w zakładzie pracy.
Sąd pracy nie może orzec o niecelowości przywrócenia do pracy 
w przypadku:
•	kobiety w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego,
•	pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia 

wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu 
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, 

•	pracownika odbywającego czynną służbę wojskową,
•	żony żołnierza odbywającego służbę wojskową,
•	pracownika będącego inwalidą wojennym,
•	pracownika pełniącego funkcje społecznego inspektora pracy,
•	pracownika, który został radnym samorządu terytorialnego,
•	pracownika będącego posłem lub senatorem,
•	imiennie wskazanego członka zarządu zakładowej organizacji 

związkowej oraz komitetu założycielskiego zakładowej 
organizacji związkowej,

•	 pracownika będącego członkiem specjalnego zespołu 
negocjacyjnego, europejskiej rady zakładowej, organu 
przedstawicielskiego albo przedstawicielstwa pracowników 
w radzie nadzorczej spółki europejskiej lub w radzie 
administracyjnej spółki europejskiej.

Sąd może nie przywrócić do pracy wyżej wymienionych 
pracowników jedynie w przypadku, gdy uzna je za niemożliwe.

ŻĄDANIA PRACOWNIKA

Rozdział 4. Nieuzasadnione lub naruszające przepisy…


