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Nowy Kodeks pracy: rozwiązanie stosunku 

pracy w trakcie urlopu i choroby 
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy opracowała projekt nowego Kodeksu 
pracy, który dopuszcza rozwiązanie stosunku pracy w trakcie urlopu i 
zwolnienia lekarskiego. Ochrona przed zwolnieniem będzie wyłączona również 
w przypadku zatrudnionych na umowę zastępstwo oraz kobiet w ciąży 
pracujących w małych firmach. 20-03-2018 
 

Pracę straci ciężarna mająca umowę na zastępstwo albo pracująca w firmie 

zatrudniającej do 10 osób. Pracodawca zwolni również pracownika w trakcie 

urlopu i choroby. Bezpiecznej posady nie zagwarantują też nowe umowy: 

sezonowa, dorywcza i nieetatowa. 

Nowy kodeks pracy ma dopuszczać rozwiązanie stosunku pracy również w 

trakcie urlopu i choroby. Co kontrowersyjne, pracę będą też mogły stracić m.in. 

kobiety w ciąży zatrudnione na zastępstwo. 

Nie będzie zwalniania pracowników znienacka. Projekt nowego kodeksu 

przygotowywany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy nakazuje 

uprzedzanie pracownika o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę i 

wysłuchanie go, jeśli wypowiedzenie następuje z przyczyn dotyczących 

pracownika (o tej nowej procedurze pisaliśmy ostatnio w Tygodniku Gazeta 

Prawna: „W małych firmach ekstra pieniądze za szybsze rozstanie. Pozwoli na 

to nowy kodeks pracy” – TGP z 9-11 marca 2018 r.; DGP nr 49). Co więcej, 

proponuje się, aby podwładny był uprzednio wysłuchany też w razie rozwiąza-

nia umowy o pracę bez wypowiedzenia (chyba że przyczyny rozwiązania będą 

oczywiste). Natomiast wymogu zawiadomienia o wypowiedzeniu i przeprowa-

dzenia rozmowy z pracownikiem nie planuje się wprowadzać u pracodawców 

zatrudniających do 10 osób oraz przy wypowiedzeniach z przyczyn 

niedotyczących pracowników. 

Z nowym obowiązkiem wysłuchania pracownika wiąże się istotna zmiana w 

stosunku do obecnych przepisów. Mianowicie w przypadku zastosowania tej 

procedury ma zostać okresowo zniesiona ochrona przed zwolnieniem w czasie 

zwolnienia lekarskiego oraz urlopu. Zostanie ona wyłączona od momentu 

zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownika na okres 30 dni. 
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Kluczowe 30 dni 

Zdaniem prawników i ekspertów rynku pracy rozwiązywanie stosunku pracy ma 

być w ten sposób ucywilizowane. Pozwoli to ukrócić patologię, jaką są obecnie 

ucieczki pracowników przed utratą etatu na długotrwałe zwolnienia chorobowe. 

– Z moich obserwacji rynkowych wynika, że niestety jest to standardem – 

potwierdza Elżbieta Rogowska, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy, dyrektor 

handlowy PW Krystian, firmy specjalizującej się w produkcji odzieży roboczej. 

Nie bez znaczenia jest również to, że nowe zasady nie mogą działać na 

niekorzyść pracodawcy, który mógłby się spodziewać, że ostrzeżenie 

pracownika przed rychłym zwolnieniem mogłoby skłonić go do nagłego 

zachorowania. W zamian za brak ochrony pracownik ma zyskać możliwość 

rozmowy z pracodawcą o powodach zwolnienia, a tym samym przekonania go 

do zmiany decyzji. 

Zobacz również: 

 Prof. Gładoch - projekt Kodeksu pracy jest zły 

 Nowe umowy o pracę - koniec zatrudniania na umowę zlecenie 

W związku z wyłączeniem ochrony przed zwolnieniem w czasie zwolnienia 

lekarskiego na okres 30 dni pojawia się pytanie, co w sytuacji, gdy pracodawcy 

nie uda się przeprowadzić całej procedury w tym czasie. Eksperci biorący udział 

w pracach komisji kodyfikacyjnej podkreślają, że w takiej sytuacji, czyli po 

upływie 30-dniowego zawieszenia, ochrona pracownika zostaje przywrócona. Z 

innej jednak strony zwracają uwagę, że czas ten w pełni wystarczy na 

zwolnienie, dlatego ryzyko powrotu ochrony jest małe. 

– Proponuje się, by pracodawca na zawiadomienie pracownika o swojej decyzji 

w sprawie ewentualnego zwolnienia miał tydzień od czasu wysłuchania 

zatrudnionego. Ma to dodatkowo zabezpieczać przed wydłużeniem całej 

procedury. Ale też sprawić, by pracownicy nie byli zbyt długo trzymani w 

niepewności – tłumaczy prof. Arkadiusz Sobczyk, radca prawny, partner 

zarządzający w Kancelarii Sobczyk & Współpracownicy, przewodniczący 

zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks pracy Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Profesor podkreśla, że w związku z tym cała 

procedura powinna zamknąć się w dwóch tygodniach. Pozostaje więc dużo 

czasu na wręczenie wypowiedzenia, które można też wysłać pocztą, nawet tuż 

przed upływem 30. dnia. – Liczy się czas nadania listu, a nie data jego dotarcia 

do pracownika. Zatem jeśli nawet przesyłka dojdzie po 30 dniach od 

zawiadomienia przez pracodawcę o chęci rozwiązania umowy o pracę, 

przyjmuje się, że termin na wyłączenie ochrony został dochowany – wyjaśnia 

prof. Sobczyk. 
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Pracownik będzie mógł ochronić się przed zwolnieniem, tylko wybierając się na 

urlop. Ale uwaga – jedynie ten na żądanie. – Taki urlop można jednak wciąć 

maksymalnie na cztery dni. Ryzyko, że z tego powodu procedura przeciągnie się 

do ponad 30 dni, jest niewielkie. Każdy inny urlop będzie udzielany za zgodą 

pracodawcy. Wyklucza to więc ucieczkę pracownika przed zwolnieniem, nad 

którą przełożony nie miałby kontroli – zauważa prof. Arkadiusz Sobczyk. 

Ciąża nie pomoże 

Nie jest to jedyny przypadek, kiedy ochrona pracownika przed zwolnieniem 

zostanie wyłączona. Nie będzie ona też przewidziana przy rozwiązywaniu 

umów zawieranych na okres kadencji oraz na zastępstwo, traktowanych jako 

podtyp umowy na czas określony. 

– Od dwóch lat, po zmianie przepisów, umowy na zastępstwo są zawierane w 

celu zastąpienia nieobecnego pracownika, a nie na czas jego nieobecności. 

Dawne orzecznictwo sądowe, zgodnie z którym jej rozwiązanie następuje w 

momencie powrotu osoby zastępowanej, nie jest obecnie już tak oczywiste. 

Panuje raczej opinia, że dziś taką umowę w celu jej rozwiązania należy 

wypowiedzieć. Stąd pomysł, by zlikwidować ochronę pracowników przed jej 

rozwiązaniem. To oznacza możliwość wypowiedzenia umowy kobiecie w ciąży 

czy osobie w wieku przedemerytalnym – mówi prof. Arkadiusz Sobczyk. 

Zobacz również: 

 Duże zmiany w urlopach - nowy Kodeks pracy 2018 

Nowe obowiązki dla małych 

Ochrona przed zwolnieniem zostanie też ograniczona w przypadku kobiet w 

ciąży pracujących w firmach zatrudniających do 10 pracowników. – Takie 

firmy, tak jak obecnie te duże, będą mogły wręczyć pracownicy w ciąży 

wypowiedzenie zmieniające, jeśli nie będzie możliwości dodatkowego 

zatrudnienia. To oznacza jej przeniesienie na inne stanowisko i wypłacenie 

dodatku wyrównawczego w sytuacji, gdyby było gorzej opłacane. Jednak w 

sytuacji, gdy utrzymywanie dalej w zakładzie pracy takiej pracownicy byłoby 

nieekonomiczne, pracodawca będzie mógł ją zwolnić, ale jedynie za zgodą 

Państwowej Inspekcji Pracy – informuje prof. Arkadiusz Sobczyk. 

Eksperci podkreślają, że prawo międzynarodowe nie wymaga zapewniania 

pracy pracownicom w ciąży w przypadku upływu terminu umów zawartych na 

czas określony. – To specyfika naszego kraju, pozostałość po tym, jak 

dominowały na rynku firmy państwowe – zaznacza prof. Arkadiusz Sobczyk. 

Podkreśla jednak, że zamiarem nowego kodeksu pracy nie jest pozbawianie 

takich pracownic środków do życia. – W naszej ocenie zwalniana kobieta w 
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ciąży powinna mieć możliwość pójścia na zasiłek macierzyński – uzupełnia 

prof. Arkadiusz Sobczyk. 

Taki kierunek zmian popierają mali pracodawcy, którzy przyznają, iż obawiają 

się nowych obowiązków. – Zawsze istnieje ryzyko, że inspekcja pracy odmówi 

rozwiązania umowy o pracę z kobietą w ciąży, uznając, że przedstawione 

uzasadnienie nie jest wystarczające. To wiązać się będzie z dużym obciążeniem 

finansowych dla małej firmy, zwłaszcza w okresie dekoniunktury – mówi Jan 

Zawadzki, właściciel osiedlowego sklepu spożywczego na warszawskim 

Mokotowie. 

 

 


