
 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika 
na mocy porozumienia stron

 

Informacje ogólne

 

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie  umowy  o  pracę  na  mocy  porozumienia  stron  jest  jednym  z  trybów  zakończenia 

zatrudnienia. Pozwala szybko i bezkonfliktowo rozstać się z pracodawcą, dlatego też w sytuacji,  gdy 

nadarza się okazja zmiany pracy, pracownik w pierwszej kolejności zainteresowany jest zakończeniem 

dotychczasowego zatrudnienia na zasadzie porozumienia stron. Jest to reakcja prawidłowa, szczególnie 

gdy  pracownika  wiąże  dłuższy,  np.  trzymiesięczny,  okres  wypowiedzenia,  a  termin  ważności  nowej 

oferty pracy jest znacznie krótszy.

 

Najkorzystniejsze z rozwiązań

Ten  sposób  rozwiązania  umowy o  pracę  traktowany  jest  jako  najkorzystniejszy,  gdyż  opiera  się  na 

zgodnej woli obu stron, a nadto nie jest obwarowany żadnymi formalnościami. Nie wymaga bowiem 

przestrzegania  okresów wypowiedzenia  i  jednocześnie  pozwala  na  ustanie  zatrudnienia  w dowolnym 

terminie, także w okresie ochronnym. Zastosowanie tego trybu rozwiązania umowy o pracę możliwe jest 

również w przypadku każdej umowy, a więc nawet tej, której nie można wypowiedzieć. Nie ma także 

znaczenia,  czy  pracownik  chcący  rozstać  się  z  pracodawcą  w  tym  trybie  pozostaje  pod  szczególną 

ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy (np. kobieta w ciąży lub w trakcie 

urlopu  macierzyńskiego,  pracownik  w  wieku  przedemerytalnym,  członek  zarządu  organizacji 

związkowej).
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ZAPAMIĘTAJ

Umowa o pracę może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym terminie, 

także w czasie choroby lub urlopu wypoczynkowego pracownika.

 

Gdy pracodawca odmawia

Pracodawca może nie zgodzić się na rozwiązanie umowy w trybie porozumienia stron. W takiej sytuacji 

nie wolno mu jednak uznać propozycji pracownika za wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że ten w 

swoim piśmie wyraźnie zaznaczył, że niewyrażenie zgody przez pracodawcę ma mieć taki skutek.

Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na wskazany termin, proponując inną datę, to w istocie dochodzi do 

złożenia przez niego nowej oferty, którą pracownik musi przyjąć, aby doszło do skutecznego rozwiązania 

umowy w tym trybie.

 

PRZYKŁAD

Pracownik oświadczył pracodawcy, że chce rozwiązać umowę o pracę z dniem 31 sierpnia 2005 r. na 

mocy porozumienia stron, gdyż od 1 września ma podjąć pracę w innej firmie. Pracodawca z uwagi na 

kontrolę w jego zakładzie nie wyraził zgody na zaproponowany termin. Rozwiązanie umowy uznał za 

możliwe dopiero po zakończeniu kontroli, czyli 20 września. W omawianym przypadku wolą pracownika 

umowa  miała  rozwiązać  się  na  koniec  sierpnia,  gdyż  od  1  września  chciał  podjąć  pracę  u  innego 

pracodawcy.  Przy  tak skonstruowanej  ofercie  zawarcia  porozumienia,  oferta  ta  wiąże  pracownika do 

końca  sierpnia.  Dlatego  pracodawca,  chcąc,  aby  oferta  pracownika  wywołała  skutek  w  postaci 

rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, musi do tego dnia wyrazić zgodę na wszystkie 

jej istotne warunki, w tym także na to, aby rozwiązanie umowy nastąpiło w zaproponowanym terminie. 

Jeżeli zgody takiej nie wyraża i wyznacza inny termin, to występuje on z nową ofertą, którą z kolei musi 



przyjąć  pracownik,  aby  doszło  do  rozwiązania  umowy  o  pracę  na  mocy  porozumienia  stron  po 

zakończeniu kontroli. Jeżeli więc pracownik nadal będzie zainteresowany rozstaniem się z pracodawcą, 

to wystarczy, że zgodzi się na nowy termin. Jeżeli jednak zależy mu na zakończeniu zatrudnienia na 

koniec sierpnia, to nie musi on godzić się na późniejszy termin i wówczas nie dojdzie do rozwiązania 

umowy w dacie zaproponowanej przez pracodawcę.

 

Jak rozwiązać umowę

Zarówno pracownik, składając pracodawcy ofertę, jak i pracodawca, przyjmując ją nie muszą czynić tego 

na  piśmie.  W  interesie  pracownika  jest  jednak,  aby  jego  oferta  rozwiązania  umowy  na  mocy 

porozumienia stron dotarła do pracodawcy w formie pisemnej.  Może to być potrzebne np.  do celów 

dowodowych, w razie ewentualnego sporu co do terminu rozwiązania umowy.

 

Treść pisma – dowolna

Treść pisma rozwiązującego umowę o pracę za porozumieniem stron może być dowolna. Wystarczy, aby 

wynikało z niego, że pracownik chce rozstać się z pracodawcą w tym trybie. Powinien być też wskazany 

termin, w którym ma dojść do rozwiązania umowy o pracę.

 

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 30 § 1 pkt 1 i art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 

poz. 94 z późn.zm.). 

 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn.zm.). 

Danuta Klucz
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