
Wypowiedzenie dla równych i równiejszych 

 

Pracownik zatrudniony po 21 lutego br. od razu może mieć prawo do trzymiesięcznego 

wypowiedzenia, a osoby pozostające w zatrudnieniu 22 lutego muszą na to czekać 36 

miesięcy, licząc od tej daty. Taka jest interpretacja resortu pracy, w której brakuje 

konsekwencji. 

Staż, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, 

liczy się inaczej dla osób, które w dniu wejścia nowych przepisów w życie już pracują, i inaczej 

dla zatrudnionych dopiero po tej dacie. 

Dla pracodawców korzystniejszy jest sposób liczenia stażu dla osób już zatrudnionych. 

Wówczas staż, od którego zależy okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony, 

jest liczony od 22 lutego 2016 r. Po pół roku od tej daty pracownicy nabyli więc prawo do 

dłuższego miesięcznego okresu wypowiedzenia, a po 3 latach pracy okresu wypowiedzenia 

uzyskają go w rozmiarze 3 miesięcy. Inaczej jest z osobami, które zostały / zostaną 

zatrudnione po zmianach. W ich przypadku liczy się cały staż pracy w danej firmie, czyli także 

sprzed nowelizacji. Jeśli okaże się, że łączny staż pracy takiej osoby przekroczył już 36 

miesięcy, to okres wypowiedzenia jej umowy wyniesie 3 miesiące. I to już od pierwszego dnia 

zatrudnienia.  

Wskazówki resortu 

Takiej właśnie odpowiedzi na pytanie redakcji udzieliło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

w stanowisku z 7 października 2015 r. (patrz str. ??), „począwszy od 22 lutego 2016 r., do 

okresu zatrudnienia, od którego zależy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas 

określony, wliczany będzie łączny okres zatrudnienia u pracodawcy, niezależnie od przerw 

między kolejnymi zatrudnieniami pracownika oraz niezależnie od rodzaju umowy o pracę, na 

podstawie której pracownik wcześniej świadczył pracę u tego pracodawcy  (art. 36 § 1 k.p. w 

brzmieniu nadanym ustawą nowelizacyjną). Zdaniem departamentu w przypadku umów o 

pracę na czas określony zawieranych od 22 lutego 2016 r. uwzględnieniu będą podlegały 

wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, także 

okresy zatrudnienia przypadające przed zmianami.  

Natomiast z art. 16 ustawy nowelizacyjnej wynika, że przy ustalaniu długości okresu 

wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie ustawy, 

których wypowiedzenie następuje od dnia jej wejścia w życie, nie uwzględnia się okresów 

zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem jej wejścia w życie. Inna jest 

bowiem sytuacja pracodawcy, który  stosując się do obowiązujących przepisów art. 33 k.p., 

wypowiada umowę o pracę na czas  określony pracownikowi zatrudnionemu przed zmianą 

przepisów, a inna pracodawcy, który zatrudnia pracownika na podstawie takiej umowy już po 

zmianie przepisów ze świadomością, że przy wypowiadaniu tej umowy stosowany będzie art. 

36 k.p. Z art. 16 ustawy nowelizującej można wnioskować a contrario, że w przypadku umowy 

zawieranej 22 lutego 2016 r. albo później przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę 

na czas określony uwzględnieniu podlega także okres zatrudnienia pracownika u pracodawcy 

przypadający przed dniem wejścia w życie ustawy. Odpowiada to zamiarowi prawodawcy jak 

najszybszego dostosowania krajowych regulacji do prawa Unii Europejskiej.” 

Częściowa retroaktywność 

Stanowisko resortu jest niekonsekwentne i stwarza uzasadnione wątpliwości. Jego treść 

wskazuje, że przedstawiona konkluzja wynika z zastosowania wykładni a contrario art. 16 



ustawy nowelizującej k.p. Skutkiem tego wnioskowania jest jednak częściowa retroaktywność 

normy, gdyż wykładnia ta wiąże skutki wynikające z nowego brzmienia art. 36 k.p. (nowe, 

dłuższe, okresy wypowiedzenia umów terminowych) z sytuacją faktyczną, jaka miała miejsce 

wcześniej (zakładowy staż pracy naliczony do 21 lutego 2016 r., który wcześniej nie miał 

żadnego wpływu na długość okresu wypowiedzenia umowy na czas określony). 

Staż wliczany w zależności od potrzeb 

Warto zestawić ze sobą zasady liczenia stażu pracy na potrzeby ustalenia okresu 

wypowiedzenia z regułami liczenia dopuszczalnej długości zatrudnienia na umowach 

terminowych (po przekroczeniu którego dochodzi do przekształcenia się umowy w zawartą na 

czas nieokreślony). Zdaniem resortu pracy nie ma najmniejszej wątpliwości, że w tym drugim 

przypadku w żadnej sytuacji nie jest możliwe uwzględnienie wcześniejszych okresów 

zatrudnienia u danego pracodawcy. Przyjęto tu generalną zasadę, że staż pracy (ale nie liczba 

umów) liczony jest w każdym przypadku od 22 lutego 2016 r. Skoro więc konstrukcja liczenia 

zakładowego stażu pracy jest identyczna w obu sytuacjach, dlaczego ministerstwo dochodzi 

do odmiennych wniosków, jeśli chodzi o liczenie okresu wypowiedzenia? Co ciekawe, 

odnośnie limitu zatrudnienia resort wprost stwierdza, że możliwość zaliczenia wcześniejszych 

okresów zatrudnienia nie wynika z żadnych przepisów, a skoro wcześniej brak było limitów 

czasowych na zatrudnienie na terminowej umowie o pracę, to nie może być tak, że w wyniku 

zmiany prawa okres ten nabrał znaczenia normatywnego (prawo nie działa wstecz). Skoro 

więc wcześniej zakładowy staż pracy nie miał żadnego wpływu na długość okresu 

wypowiedzenia umowy na czas określony, to dlaczego w wyniku nowelizacji takiego znaczenia 

nabrał? Zdaje się więc, że należałoby do obu przypadków konsekwentnie przyjąć te same 

wnioski. 

Zdaniem eksperta 

Wychodząc z założenia, że w art. 16 występuje luka prawna (brak uregulowania dotyczącego 

umów zawieranych po 21 lutego br.), wydaje się, że przy interpretacji tego przepisu konieczne 

i uzasadnione jest posłużenie się wnioskowaniem „z mniejszego na większe" (argumentum 

a minori ad maius). Obrazowo rzecz ujmując, wnioskowanie to przebiega następująco: skoro 

zakazane jest deptanie trawnika (mniej), to z normy tej można wywnioskować 

niesformułowany zakaz rozbijania na tym trawniku namiotu (więcej). W analizowanym 

problemie oznacza to, że skoro przy liczeniu okresu dokonanego po 21 lutego 2016 r. 

wypowiedzenia umowy na czas określony trwającej w dniu wejścia w życie nowelizacji przepis 

nie pozwala uwzględnić okresu zatrudnienia na podstawie tej umowy do 21 lutego 2016 r. 

(nie zezwala na „mniej"), to tym bardziej ani osoba zatrudniona począwszy od 22 lutego 2016 

r., ani pozostająca w stosunku pracy w dniu 21 lutego 2016 r., nie może doliczyć okresów 

zatrudnienia z umów jeszcze wcześniejszych (zabronione jest „więcej"). W rezultacie – 

zakładowy staż pracy przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia w każdym przypadku 

powinien być liczony tylko i wyłącznie od 22 lutego 2016 r. Taka interpretacja jest przy tym 

zgodna z zasadą nie działania prawa wstecz, nie zaskakuje pracodawców i pozostaje spójna 

z pozostałymi (podobnymi) zasadami przejściowymi nowelizacji oraz ich oceną prezentowaną 

przez resort pracy. Z uwagi na powyższe argumenty istnieją uzasadnione podstawy do 

odrzucenia stanowiska Ministerstwa Pracy. 
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