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Decyzja o zmianie pracy nie jest 
łatwa, ale czasem warto zaryzy
kować. Jak zgodnie z prawem po
żegnać się z pracodawcą? 

Umowy o pracę na okres 
próbny, na czas określony oraz 
na czas zastępstwa rozwiązują 
się z upływem okresu, na który 
zostały zawarte albo z dniem 
ukończenia pracy, na rzecz któ
rej były zawarte. Inaczej wygląda 
sytuacja w przypadku kon
traktu, zawartego na czas nie
określony. 

Zgodnie z art. 30 § lkp umo
wę o pracę można rozwiązać: 
• na mocy porozumienia stron 
• przez oświadczenie jednej ze 
stron z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia (rozwiązanie 
umowy o pracę za wypowie
dzeniem) 
• przez oświadczenie jednej ze 
stron bez zachowania okresu 
wypowiedzenia (rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowie
dzenia). 

Pierwsza opcja, najczęściej 
wybierana przez pracowników, 
polega na tym, że umawiają się 
oni z pracodawcą co do terminu 
rozwiązania umowy. Porozu
mienie może zostać zawarte bez 
względu na rodzaj umowy 
o pracę czy długość jej trwania. 
Nie ma też wymogów co do jego 
formy. Najlepiej jednak zawrzeć 
je w formie pisemnej ze wskaza
niem dnia ustania stosunku 
pracy. W sytuacji gdy umowa nie 
określa daty, należy przyjąć, że 
rozwiązuje się w dniu zawarcia 
porozumienia. - Rozwiązanie 
umowy za wypowiedzeniem jest 

Kiedy możesz odejść bez wypowiedzenia 

Umowę o pracę można rozwiązać bez zachowania okresu 
wypowiedzenia tylko w dwóch przypadkach: 
• gdy zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwier

dzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy 

na zdrowie pracownika, a pracodawca 

nie przeniesie go w terminie wska

zanym w orzeczeniu lekarskim 

do innej pracy, odpowiedniej 

ze względu na stan jego zdrowia 

i kwalifikacje zawodowe; 

j gdy pracodawca dopuścił 

się ciężkiego naruszenia 

podstawowych obowiązków 

wobec pracownika. 

dopuszczalne w przypadku 
umów: na okres próbny, na za
stępstwo oraz na czas nieokre
ślony. Te, które zostały zawarte 
na czas określony, mogą zostać 
wypowiedziane tylko wtedy, gdy 
zawarto je na okres dłuższy niż 
sześć miesięcy, a strony uwzględ
niły to w treści kontraktu 
- wyjaśnia Karina Włodarczyk, 
prawnik w kancelarii prawnej 
Grupy Trinity SA. 

Wypowiedzenie - w przeci
wieństwie doporozumienia-to 
jednostronne oświadczenie, 
które musi zostać złożone pra
codawcy lub reprezentującej go 
osobie, np. kadrowej czy dyrek
torowi ds. personalnych. 

Okresy wypowiedzenia umów 
zawartych na czas nieokre
ślony są uzależnione od okre
su zatrudnienia i wynoszą: 
• dwa tygodnie, gdy pracow
nik był zatrudniony na okres 

krótszy niż sześć miesięcy 
• miesiąc, gdy pracownik był 
zatrudniony na co najmniej 
sześć miesięcy 
• trzy miesiące, gdy pracownik 
był zatrudniony przez co naj
mniej trzy lata. 

Okres wypowiedzenia umo
wy o pracę zawartej na okres 
próbny wynosi zkolei: 
• 3 dni robocze, jeżeli okres 
próbny nie przekracza 
2 tygodni 
• tydzień, jeżeli okres próbny 
jest dłuższy niż 2 tygodnie 
• 2 tygodnie, jeżeli okres prób
ny wynosi 3 miesiące. 

- Umowę o pracę na zastęp
stwo można wypowiedzieć 
za trzydniowym okresem wypo
wiedzenia. Co ważne, okres wy
powiedzenia obejmujący ty
dzień lub miesiąc (albo ich wie
lokrotność, np. 2 tygodnie, 3 
miesiące) upływa w sobotę lub 

w ostatnim dniu miesiąca 
- mówi Karina Włodarczyk. 

Chęć wypowiedzenia umowy 
należy przedstawić pracodawcy 
na piśmie. Obliczając okres swo
jego zatrudnienia, bierzemy 
pod uwagę wszystkie okresy 
pracy wdanej firmie, niezależnie 
od rodzaju umowy. 

W sytuacji, gdy zależy nam 
na zwolnieniu ze świadczenia 
pracy przed upływem okresu 
wypowiedzenia, kodeks pracy 
dopuszcza wcześniejsze rozwią
zanie umowy na mocy zgodnego 
oświadczenia woli stron (art. 36 
§ 6 kp). Składając wypowiedze
nie, należy wtym przypadku za
łączyć również pismo o zgodę 
na wcześniejsze rozwiązanie sto
sunku pracy. 

Pracodawca nie ma obowią
zku akceptacji takiego wniosku. 

Oświadczenie pracownika 
o rozwiązaniu umowy bez wy
powiedzenia powinno być 
przedstawione w formie pisem
nej, najpóźniej miesiąc od uzy
skania wiadomościo zaistnieniu 
przyczyny rozwiązania umowy 
w tym trybie, obowiązkowo 
z podaniem tej przyczyny. 
Umowa zostaje rozwiązana 
w momencie dostarczenia 
oświadczenia pracodawcy. Skła
dający maprawodo rozwiązania 
umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, jeżeli praco
dawca dopuścił się wobec niego 
naruszenia swoich podstawo
wych obowiązków. 

Pracownikowi przysługuje 
wówczas odszkodowanie w wy
sokości równej wynagrodzeniu, 
które otrzymywałby za okres 
wypowiedzenia. 
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