
 

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 

Informacje ogólne

 

Rozwiązanie zwykłe

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy. 

Określane jest ono mianem zwykłego środka, do zastosowania którego nie jest konieczne wystąpienie 

szczególnych okoliczności. 

 

ZAPAMIĘTAJ

Wypowiadając umowę o pracę, pracownik nie musi spełniać szczególnych wymogów formalnych, choć 

swoje  oświadczenie  powinien  złożyć  pracodawcy  na  piśmie.  Jest  on  również  związany  okresem 

wypowiedzenia.

 

Okres wypowiedzenia

Celem ustawowych okresów wypowiedzenia jest ochrona interesów obu stron stosunku pracy. Pracownik 

w tym czasie może bowiem poszukiwać innej pracy,  wykorzystać uprawnienia możliwe do realizacji 

tylko w trakcie  trwania stosunku pracy i  przygotować się  do zmiany sytuacji  życiowej.  Pracodawca 

natomiast ma możliwość poszukania w tym czasie zastępcy dla odchodzącego pracownika lub dokonać 
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zmian organizacyjnych w firmie, tak aby mogła ona normalnie funkcjonować.

 

Długość okresu wypowiedzenia

Okres  wypowiedzenia  umowy  o  pracę  zawartej  na  czas  nieokreślony  jest  uwarunkowany  długością 

okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Im dłuższym stażem legitymuje się pracownik, tym dłuższy 

okres wypowiedzenia obowiązuje go przy rozwiązaniu umowy o pracę. 

I tak okres wypowiedzenia wynosi:

 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. 

Do  okresu  zatrudnienia  wlicza  się  pracownikowi  okres  pracy  u  poprzedniego  pracodawcy,  w  razie 

przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z 

mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych 

przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

 

GP RADZI

Ustalając długość okresu wypowiedzenia, trzeba pamiętać, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy 

jego  długość,  wlicza  się  też  okres  biegnącego  wypowiedzenia.  Jeżeli  więc  w  momencie  składania 

oświadczenia o wypowiedzeniu pracownik nie posiada trzyletniego stażu pracy u danego pracodawcy, ale 

nabędzie go w trakcie wypowiedzenia, to ma prawo do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Skrócenie okresu wypowiedzenia



Pracownik i pracodawca mogą porozumieć się co do wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Może 

bowiem się zdarzyć, że pracownik będzie zainteresowany skróceniem okresu wypowiedzenia, np. gdy ma 

szansę na szybkie podjęcie nowej pracy.

 

Cofnięcie wypowiedzenia

Może się zdarzyć, że pracownik, który złożył wypowiedzenie umowy o pracę, będzie chciał zmienić 

swoją decyzję. Chcąc skutecznie odwołać oświadczenie o wypowiedzeniu, musi uczynić to jednocześnie 

z tym oświadczeniem lub wcześniej. Późniejsze cofnięcie wypowiedzenia wymaga zgody pracodawcy.

 

ZAPAMIĘTAJ

Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się 

odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

Jak napisać wypowiedzenie

 

Gdy wypowiedzenia umowy o pracę dokonuje pracownik, przepisy prawa pracy nie stawiają przed nim 

żadnych szczególnych wymagań. W każdym przypadku rozwiązanie umowy o pracę powinno jednak 

nastąpić na piśmie.

 

Bez uzasadniania

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może być skonstruowane przez pracownika w prosty 

sposób. Nie ma on obowiązku uzasadniać swojej decyzji  ani umieszczać w piśmie wypowiadającym 



dodatkowych elementów. Wystarczy, gdy pracownik oświadczy, że chce rozwiązać stosunek pracy w tym 

trybie.

 

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 30 § 1 pkt 2 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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