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1. Liczenie okresów wypowiedzenia
Okres wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę oraz stażu pracy wypracowanego przez pracownika u da-
nego pracodawcy (w przypadku umów na czas nieokreślony).

Okresy wypowiedzenia umów o pracę

Rodzaj umowy Długość okresu wypowiedzenia
Umowa na czas nieokreślony �� 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

Umowa na czas określony 2 tygodnie (dotyczy to tylko przypadków, gdy umowa zosta-
ła zawarta na okres powyżej 6 miesięcy i zamieszczono w niej 
klauzulę przewidującą możliwość wcześniejszego wypowie-
dzenia, doszło do zwolnień grupowych albo indywidualnych 
na podstawie ustawy o  zwolnieniach grupowych, a  także 
w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy)

Umowa na czas wykonania określonej pracy Umowa nie podlega wypowiedzeniu. Wyjątek dotyczy sytuacji, 
gdy pracodawca przeprowadza zwolnienia grupowe lub zwol-
nienia indywidualne na podstawie ustawy o zwolnieniach gru-
powych albo dochodzi do likwidacji lub upadłości pracodawcy 
– wówczas okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie

Umowa na zastępstwo 3 dni robocze
Umowa na okres próbny �� 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

�� 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
�� 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

4 Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach
Jeżeli pracownika obowiązuje okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, np. 1-miesięczny lub 3-miesięczny, to wów-
czas jego bieg rozpoczyna się od 1. dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym pracownikowi zostało wręczo-
ne wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach kończy się zawsze z ostatnim dniem miesiąca. 
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Przykład
Pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony. Pracuje 2 lata i 2 miesiące, zatem ma prawo do 1-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Pracownik otrzymał wypowiedzenie 1 września 2014 r. Jego okres wypowiedzenia zakoń-
czy się 31 października 2014 r. Przedstawia to poniższy schemat: 

1 września  1 października  31 października

Wręczenie   Rozpoczęcie biegu  Zakończenie okresu
 wypowiedzenia okresu wypowiedzenia  wypowiedzenia

4 Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Okres wypowiedzenia liczony w  tygodniach, np.  tygodniowy lub 2-tygodniowy, liczy się od pierwszej niedzieli 
przypadającej po złożeniu wypowiedzenia i kończy po upływie tygodnia lub 2 tygodni, zawsze w sobotę. 

Przykład
Pracownik otrzymał wypowiedzenie 15 września 2014 r. Przysługiwało mu ono w wymiarze 2 tygodni. Okres wy-
powiedzenia rozpocznie bieg od niedzieli 21 września 2014 r. i zakończy w sobotę 4 października 2014 r. Przedsta-
wia to poniższy schemat:

15 września 21 września 4 października 
 (poniedziałek)   (niedziela)  (sobota)

Wręczenie   Rozpoczęcie biegu  Zakończenie okresu
 wypowiedzenia okresu wypowiedzenia  wypowiedzenia

4 Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Okres wypowiedzenia liczony w dniach, np. 3-dniowy, rozpoczyna się od następnego dnia po wręczeniu wypowiedze-
nia. Przy jego liczeniu nie bierzemy pod uwagę dni świątecznych określonych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach 
wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459) i niedziel. Uwzględniamy natomiast dni 
wolne dla pracownika z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, np. soboty oraz dni wolne harmonogramowo. 

Przykład
Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w systemie podstawowym czasu pracy na umowę na zastępstwo. 
W piątek 26 września 2014 r. otrzymał 3-dniowe wypowiedzenie, które liczymy w dniach roboczych. Jego bieg za-
czyna się od następnego dnia, czyli od soboty 27 września 2014. Nie bierzemy pod uwagę niedzieli 28 września br. 
Umowa rozwiąże się zatem we wtorek 30 września br. Przedstawia to poniższy schemat: 

26 września  27 września 30 września 
 (piątek)   (sobota)   (wtorek)

 
 Wręczenie   Rozpoczęcie biegu  Zakończenie okresu
 wypowiedzenia okresu wypowiedzenia  wypowiedzenia
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2. Szczególne przypadki ustalania okresu wypowiedzenia 
Komplikacje związane z liczeniem okresu wypowiedzenia dotyczą najczęściej przypadków, gdy pracownik korzystał 
z ochrony przed wypowiedzeniem. Poniżej przedstawiono kilka przykładów z praktyki.

4  Okres wypowiedzenia pracownika  
korzystającego ze zwolnienia lekarskiego 

Pracownik, który korzysta ze zwolnienia lekarskiego, podlega ochronie przed zwolnieniem z pracy. W tym okresie 
nie można mu, co do zasady, wręczyć wypowiedzenia. Jeżeli pracownik zacznie chorować w czasie okresu wypo-
wiedzenia, okres ten nie przedłuża się. Umowa zakończy się z końcem pierwotnie ustalonego okresu wypowiedze-
nia, a kolejne zwolnienia lekarskie pracownik przekazuje do ZUS. Sposób ustalania okresu wypowiedzenia w tym 
przypadku przedstawia poniższy schemat:

30 września  1 października  21 października  31 października 

Wręczenie   Rozpoczęcie okresu Rozpoczęcie 2-tygodniowego  Zakończenie  
  wypowiedzenia wypowiedzenia zwolnienia lekarskiego 1-miesięcznego  
    przez pracownika  okresu wypowiedzenia

4 Okres wypowiedzenia pracownika w wieku przedemerytalnym 

Pracownik podlega ochronie przedemerytalnej 4 lata przed uzyskaniem prawa do emerytury. Jeżeli jednak otrzy-
ma wypowiedzenie przed wejściem w wiek ochronny, to jego umowa ulegnie rozwiązaniu, mimo że okres wypo-
wiedzenia zakończy się w czasie okresu ochronnego (wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2005 r., III PK 94/05, 
OSNP 2006/21–22/317). Jest to spowodowane tym, że pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można wy-
powiedzieć umowy w okresie ochronnym, ale można w tym okresie ją rozwiązać. Przedstawia to poniższy schemat:

30 września  1 października  21 października  31 grudnia

 
Wręczenie  Rozpoczęcie okresu  Rozpoczęcie okresu  Zakończenie okresu

 wypowiedzenia  wypowiedzenia  ochrony przedemerytalnej  wypowiedzenia 

Natomiast jeżeli pracownik w  wieku przedemerytalnym otrzyma wypowiedzenie jeszcze w  wieku ochronnym, 
a okres wypowiedzenia zakończy się już po zakończeniu okresu ochronnego, postępowanie pracodawcy będzie nie-
prawidłowe. Pracownik nie może bowiem otrzymać wypowiedzenia w okresie ochrony przedemerytalnej, tylko po 
jej zakończeniu. Przedstawia to poniższy schemat:

 21 października  22 października  1 listopada  31 stycznia

Zakończenie okresu   Wręczenie Rozpoczęcie okresu  Zakończenie okresu 
 ochrony przedemerytalnej wypowiedzenia wypowiedzenia wypowiedzenia 



Monitor prawa pracy i ubezpieczeń nr 19/2014

W  takim przypadku wypowiedzenie można będzie wręczyć pracownikowi najwcześniej 1. dnia po zakończeniu 
ochrony przedemerytalnej, czyli 22 października.

4 Zmiana stażu pracy w okresie wypowiedzenia

Jeżeli pracownik w okresie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony uzyska prawo do dłuższego okresu wypo-
wiedzenia, trzeba mu wypowiedzieć umowę z zastosowaniem tego dłuższego okresu wypowiedzenia. Przedstawia 
to poniższy schemat:

30 września  1 października  31 października  31 grudnia 

 
 Wręczenie   Rozpoczęcie biegu  Osiągnięcie 3-letniego  Zakończenie
 wypowiedzenia okresu wypowiedzenia  stażu pracy  okresu wypowiedzenia
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