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Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron 

➢Ma miejsce, wtedy gdy pracodawca i pracownik wyraził wolę 
rozwiązania umowy o pracę w tym trybie, bez względu, na to, z czyjej 
inicjatywy doszło do rozwiązania umowy o pracę.

➢W tym trybie można rozwiązać każdy rodzaj umowy o pracę.

➢Nie musi być zachowana forma pisemna, ale dla celów porządkowych 
i dowodowych celowe jest zachowanie formy pisemnej.

➢Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w dowolnym terminie, nawet 
jak pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, w czasie choroby 
i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika, a także w okresie 
ochrony przedemerytalnej, a nawet z pracownicą w ciąży .



➢Brak odpowiedzi drugiej strony oznacza brak zgody na ofertę

➢W porozumieniu o rozwiązanie umowy o pracę mogą być rozwiązane 

inne kwestie związane ze stosunkiem pracy (wykorzystanie urlopu, 

umowy o zakazie konkurencji, umowy szkoleniowej)

➢Nieokreślenie w porozumienie stron daty rozwiązania stosunku pracy –

rozwiązanie następuje w dniu zawarcia porozumienia, 

➢Niedopuszczalne jest aby pracodawca wręczył pracownikowi pismo o 

porozumieniu stron nie wpisując daty zakończenia stosunku pracy –

przez co daje sobie możliwość wpisania dowolnego wybranego 

terminu

➢Dopuszczalne jest przyjęcie przez pracodawcę wniosku od pracownika 

o zmianę sposobu rozwiązania umowy o pracę (z wypowiedzenia, albo 

bez wypowiedzenia) na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia 

stron.



Wyrok SN z dnia 19 marca 2002 r. I PKN 156/01

Pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie 
woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę może się uchylić od 

skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został 
wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go 

z łatwością zauważyć

Wyrok SN z dnia 22 stycznia 2004 r. 
I PK 199/03 

Możliwość uchylenia się przez pracownika od skutków prawnych 
oświadczenia woli (art. 87 k.c. w związku z art. 300 k.p.), 

w przypadku przekazania mu przez pracodawcę informacji 
o zamiarze jednostronnego rozwiązania 

umowy o pracę, zależy od tego, czy celem pracodawcy było 
wymuszenie w ten 

sposób na pracowniku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy 
o pracę na 

mocy porozumienia stron.



Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 

➢ Wypowiedzenie umowy o pracę - jest to jednostronną czynnością 
prawną wywołującą skutek prawny bez względu na stanowisko drugiej 
strony

➢ Do rozwiązania umowy o pracę poprzez wypowiedzenie  umowy 
o pracę dochodzi przez pisemne oświadczenie jednej ze stron 
z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika

Pracownik rozwiązując umowę o pracę za wypowiedzeniem:

- nie jest zobowiązany podawać przyczyny rozwiązania umowy o pracę,

- może dostarczyć pismo osobiście, za pośrednictwem poczty listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru,



Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę 
z przyczyn zawinionych przez pracownika

W przypadku umowy na okres próbny i umowy na czas określony – nie jest 
konieczne wpisywania przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

W przypadku umowy na czas nieokreślony – wpisanie przyczyny do 
wypowiedzenia umowy o pracę jest obowiązkowe - przyczyna musi być 
konkretna, prawdziwa i rzeczywista, zrozumiała dla pracownika 
i dostosowana do stanowiska.

Wypowiedzenie umowy jest złożone wtedy, gdy doszło do niego w taki 
sposób, że pracownik mógł zapoznać się z jego treścią.

Wypowiedzenie umowy o pracę sprzeczne z prawem lub wadliwe jest 
skuteczne.

Cofnięcie wypowiedzenia o pracę przez pracodawcę  powinno mieć formę 
pisemną (dla celów dowodowych), w którym pracodawca wyraźnie 
informuje pracownika o takim działaniu.



Długość okresu wypowiedzenia: 

Okresy wypowiedzenia dla umowy na okres próbny reguluje art. 34 K.p

Okresy wypowiedzenia dla umowy na czas określony i czas nieokreślony 

reguluje art. 36 § 1 K. p

Wyrok SN – Izba Pracy 

z dnia 26 marca 2014 II PK 175/13

Dopuszczalne jest umowne postanowienie o skróceniu okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracownika, pod 
warunkiem że jest ono korzystne dla pracownika. Nieważne byłoby 
natomiast postanowienia umowne przewidujące krótszy okres 
wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę.

Zatrudniony na czas nieokreślony może żądać skrócenia okresu 
wypowiedzenia z trzech do jednego miesiąca, jeśli to jest dla niego 
korzystne.

Przy skróceniu okresu wypowiedzenia na podstawie art. 36 § 6 K.p. 
przepisy nie przewidują dla pracownika odszkodowania za skrócony okres, 
a wynagrodzenie przysługuje mu tylko do dnia ustania zatrudnienia inaczej 
niż w przypadku  art. 361 § 1 K.p. gdzie wypłata odszkodowania jest 
obowiązkowa.



Pracownicy chronieni przed wypowiedzeniem (w szczególności)

➢ Pracownica w ciąży i na urlopie macierzyńskim

➢ Pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku 
emerytalnego (ochrona nie obejmuje osób przed osiągnięciem 
wcześniejszego wieku emerytalnego)

➢ Pracownik przebywający na urlopie, w czasie choroby a także w czasie 
innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeśli nie 
upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, 

➢ Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym a także ten, który 
w okresie prawa do urlopu wychowawczego korzysta z obniżonego 
wymiaru czasu pracy ( 12 miesięcy) z wyjątkiem zwolnień grupowych

➢ Działacz związkowych bez zgody związków zawodowych, członek rady 
pracowniczej, członek rady pracowników

➢ Społeczny inspektor pracy, poseł, senator, radny



Wyrok SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 

z dnia 3 kwietnia 1997 r. I PKN 77/97 

Odmowa przyjęcia i podpisania zakresu czynności ustalonego zgodnie 
z umową o pracę może stanowić uzasadnioną przyczynę jej 

wypowiedzenia.

Wyrok SN z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. I PK 239/17

Zgodnie z art. 100 § 1 k.p., pracownik jest obowiązany stosować się 
do poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne 

z przepisami prawa lub umową o pracę. 



Wyrok SN z dnia 5 grudnia 2000 r. 
I PKN 124/00 

Bezczynność i bierność pracownika powodująca brak skuteczności 
w wykonywaniu powierzonych mu zadań, może stanowić uzasadnioną 
przyczynę wypowiedzenia i nie oznacza przerzucenia na niego ryzyka 

osiągnięcia efektu działania (ryzyka pracodawcy). 

Wyrok SN z dnia 17 grudnia 1997 r. 
I PKN 433/97 

Odmowa wykonywania poleceń wydawanych na podstawie i w granicach 
określonych w art. 100 § 2 KP nie mieści się w pojęciu dopuszczalnej 

krytyki działań pracodawcy. 

Przekroczenie przez pracownika dopuszczalnych granic krytyki poczynań 
pracodawcy, określającego cele i metody ich osiągania w ramach 

prowadzonej przez niego działalności, może stanowić uzasadnienie 
wypowiedzenia umowy o pracę na czas nie określony. 



Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn 
leżących po stronie pracodawcy

Ustawa z dnia 13 marca 2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

Zmniejszenie zatrudnienia oznacza przede wszystkim takie sytuacje jak:
- likwidacja stanowisk
- redukcja etatów
- lub dokonanie zmian organizacyjnych, które powodują zmniejszenie 
liczby pracowników 

Przyczyny z jakich zmniejszenie zatrudnienia może nastąpić: 
a) ekonomiczne
b) związane ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi lub 
technologicznymi  celu poprawy warunków pracy lub warunków 
środowiska)
c) również w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy



Zwolnienie grupowe ma miejsce wtedy, gdy z przyczyn zakładu pracy 
konieczne jest jednorazowe lub w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące 
rozwiązanie stosunku pracy z grupą stanowiącą co najmniej 10 % załogi lub 
liczącą co najmniej 100 osób. 

Zwolnienia grupowe mogą nastąpić, jeśli:

- wystąpiła przyczyna zwolnień

- zawiadomiono związki zawodowe przed rozpoczęciem procedury 
wypowiadania umów,

- zawarto z nimi porozumienia, określające kryteria kwalifikowania 
pracowników do zwolnienia lub wydano stosowny regulamin,

- wcześniej zawiadomiono biura pracy 

Pracownikom zwalnianym przysługują odprawy, zależne od okresu 
zatrudnienia u danego pracodawcy



Postanowienie SN 

z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. II PK 347/17

Zasadniczo najważniejszymi kryteriami doboru do zwolnienia powinny być: 
przydatność pracownika do pracy, jego kwalifikacje i umiejętności 

zawodowe, doświadczenie zawodowe, staż i przebieg dotychczasowej 
pracy, dyspozycyjność wobec pracodawcy. 

Oczywiście pracodawca nie musi nadawać wszystkim kryterium takiego 
samego znaczenia, lecz kierując się istotą i celem prowadzonej przez siebie 

działalności, w związku z którą zatrudnia pracowników, może przypisać 
niektórym z nich prymat nad innymi. Natomiast kryteria odnoszące się 
do osobistej sytuacji pracownika, jak z jednej strony stan i obowiązek 

utrzymania rodziny, zwłaszcza samotne wychowywanie dzieci czy 
niepełnosprawność, z drugiej zaś strony - posiadanie innych źródeł 

dochodów czy łatwość w znalezieniu nowego zatrudnienia, powinny być 
brane pod uwagę



Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia przez pracownika

➢Wniosek rozwiązania umowy o pracę musi zostać złożony na piśmie, 
z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy 

➢ Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia 
w przypadku, gdy zostanie wydanie orzeczenie lekarskie stwierdzające 
szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na pracownika, a pracodawca nie 
przeniesie go do innej pracy w terminie wskazanym przez lekarza

➢Pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia w przypadku ciężkiego naruszenia przez 
pracodawcę podstawowych obowiązków, min naruszenie przepisów:

- o czasie pracy (szczególnie pracowników związanych z rodzicielstwem 
i młodocianych)

- dot. terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia za pracę

- braku przeciwdziałaniu mobbingowi

- naruszenie przepisów o BHP



Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn 

zawinionych przez pracownika

➢Powinno nastąpić na piśmie

➢Pracodawca może dokonać rozwiązania umowy  w każdym czasie, 

bez względu na rodzaj nieobecności

➢Rozwiązanie umowy o pracę nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca 

o powzięciu przez pracodawcę informacji o okoliczności uzasadniającej 

rozwiązania umowy o pracę

➢Powinno zawierać pouczenie pracownika przez pracodawcę, że 

żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu 

pracy w ciągu 21  dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu 

o pracę 



Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest złożone wtedy, gdy 
doszło do niej w taki sposób, że osoba zwalniana mogła zapoznać się z jego 
treścią (osobiście odebrane przez pracownika, odebrane przez osobę dorosłą 
przez pocztę, odebrane przez pocztę lub nie odebrane z poczty po 
dwukrotnym wysłaniu awizo pocztowego)

Dniem rozwiązania umowy o pracę jest dzień doręczenia pisma i osobiste 
odebranie przez pracownika, przez inną dorosłą osobę lub zwrot listu 
wysłanego na adres podany przez pracownika w umowie o pracę (lub innym 
dokumencie) – datą rozwiązania jest data 7 dni od daty drugiego awizo

Postanowienie SN z dnia 17 grudnia 2018 r., sygn. II PK 318/17

Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia ma miejsce także wtedy, gdy pracownik mając realną 
możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje 
przesyłki pocztowej zawierającej to oświadczenie. Istotne jest to, aby 

pracownik miał realną możliwość zapoznania się z treścią złożonego mu 
oświadczenia woli, jakkolwiek z możliwości tej ze swej woli nie skorzystał.



Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

1. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków 
pracowniczych 

Przy ocenie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 
należy brać pod uwagę zarówno stopień natężenia złej woli pracownika, 
jak i rozmiar szkody, jaką może pociągać za sobą naruszenie tych obowiązków. 
Ciężkie naruszenie przez pracownika jego obowiązków pracowniczych następuje 
wówczas, gdy jego działanie lub zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące 
niedbalstwo.

2. popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia 
dalsze zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku, jeśli przestępstwo jest 
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub utajenie 
przestępstwa.

3. zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku  gdy pracownik zostanie pozbawiony tych 
uprawnień z własnej winy, dopuszcza się wykroczenia lub przestępstwa np. prawa 
jazdy przez handlowca, 



Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. II PK 233/17

Bieg miesięcznego terminu określonego art. 52 § 2 k.p. rozpoczyna się 
dopiero od chwili, w której pracodawca uzyskał w dostatecznym stopniu 

wiarygodne informacje uzasadniające jego przekonanie, że pracownik 
dopuścił się czynu nagannego w stopniu usprawiedliwiającym niezwłoczne 

rozwiązanie z nim umowy o pracę, czyli od zakończenia - podjętego 
niezwłocznie i sprawnie przeprowadzonego - wewnętrznego postępowania 
sprawdzającego uzyskanie przez pracodawcę wiadomości o niewłaściwym 

zachowaniu pracownika.

Postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 18-12-2018 II PK 297/17 

Pracodawca musi mieć możliwość podjęcia racjonalnej decyzji. Dlatego 
momentem uzyskania wiadomości o zachowaniu wyrządzającym szkodę 
jest data, w której pracodawca uzyskał wiadomość o faktach, z których -

przy prawidłowym rozumowaniu - można i należy wyprowadzi wniosek, że 
szkoda jest wynikiem zawinionego działania lub zaniechania pracownika.



Wyrok SN z dnia 30 stycznia 1986 r. (II PRN 20/85)

Stan nietrzeźwości świadczy o naruszeniu dyscypliny pracy 
i uzasadnia wyciągnięcie stosownych konsekwencji, włącznie do 

rozwiązania umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym 
z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych

Wyrok SN - Izba Pracy z dnia 04-12-2018 PK 194/17 

To przede wszystkim w interesie pracodawcy leży ustalenie, czy 
pracownik jest zdolny do świadczenia pracy, czy też znajduje się 

w stanie wykluczającym jej świadczenie z powodu spożycia 
alkoholu. To na pracodawcy spoczywa obowiązek (ciężar) 
udowodnienia, że pracownik ciężko naruszył podstawowe 
obowiązki pracownicze ( art. 52 § 1pkt 1 KP), dopuścił się 

naruszenia przepisów porządkowych (art. 108 KP), wyrządził szkodę 
z winy umyślnej (art. 122 KP), przyczynił się do spowodowania 

wypadku przy pracy w związku ze spożyciem alkoholu). W interesie 
pracodawcy leży wezwanie uprawnionego organu powołanego do 

ochrony porządku publicznego w celu przeprowadzenia na miejscu, 
w zakładzie pracy, badania stanu trzeźwości pracownika.



Postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 18-04-2018 II PK 163/17 

Zachowanie pracownika wyjeżdżającego na wczasy (wycieczkę) w 
okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego może być 

kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych wówczas, gdy przekreśla cel zwolnienia lekarskiego, 
którym jest powrót do zdrowia i tym samym odzyskanie zdolności 

do pracy. W ten sposób pracownik godzi bowiem w dobro 
pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi obowiązkami (lojalności 

wobec pracodawcy i świadczenia pracy). Innymi słowy, 
podejmowanie czynności mogących przedłużyć okres choroby godzi 

w dobro podmiotu zatrudniającego.



Wyrok SN z dnia 13 lutego 1997 r. 
I PKN 73/96 

Pobicie pracownika w czasie pracy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy sprawcy tego czynu (art. 52 § 1 pkt 1 KP). 

Wyrok SN z dnia 10 listopada 1999 r. 
I PKN 361/99 

Przywłaszczenie mienia pracodawcy jest zawsze ciężkim naruszeniem 
podstawowych obowiązków pracowniczych, niezależnie od tego, czy 
ze względu na jego wartość stanowi przestępstwo czy wykroczenie. 

Wyrok SN z dnia 16 września 2008 r. II PK 26/08

Rozpoczęcie urlopu „na żądanie” (art. 1672k.p.) przed udzieleniem go 
przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność 

w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków 
pracowniczych w rozumieniu art. 52 § 1 pkt 1 k.p.



Wyrok SN z dnia 10 maja 2000 r. 
I PKN 642/99 

Zawinione (z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) niewykonanie 
przez pracownika zgodnego z prawem polecenia poddania się kontrolnym 

badaniom lekarskim, jako naruszające obowiązek wykonania polecenia 
dotyczącego pracy (art. 100 i art. 211 pkt 5 KP), może stanowić podstawę 

niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie 
art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r. I PK 131/05

Odmowa poddania się badaniom kontrolnym po okresie długotrwałej 
nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, w czasie której pracownik 

nabył prawo do stałej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
jest naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych



Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn 

niezawinionych przez pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia 
bez winy pracownika jeśli niezdolność pracownika do pracy 
wskutek choroby trwa:

• a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony 
u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy (do okresu nie 
dolicza się okresu trwania tej niezdolności)

• b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu 
wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia 
rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące (gdy pracownik był 
zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy lub gdy choroba została 
spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową



Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę dopiero po zakończeniu 
okresu ochronnego, a rozwiązanie umowy o pracę nie następuje w dniu 
wskazany przez pracodawcę lecz w dniu dotarcia do adresata.

Pracodawca, który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia, 
a następnie dowiedział się, że pracownikowi przyznano świadczenie 
rehabilitacyjne, musi cofnąć rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia. Takie oświadczenie musi zawierać”

- wyraźną wolę cofnięcia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez 
wypowiedzenia

- określenie oświadczenia, które ma być cofnięta

- informację, że do cofnięcia dojdzie tylko wtedy, gdy pracownik wyrazi 
na nie zgodę

- podpis pracodawcy

- zgoda pracownika na cofnięcie rozwiązania umowy o pracę powinna 
mieć formę pisemną.



Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który 
została zawarta

Sposób takiego rozwiązania umowy o pracę stosuje się w przypadkach 
rozwiązywania umów terminowych:

➢umowy na okres próbny

➢umowy na czas określony



ZAPRASZAMY 
DO ZADAWANIA PYTAŃ!



DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ 
W WEBINARIUM! 


