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z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
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z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych 
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WSTĘP

Zakaz wypowiadania umów o pracę pracownikom w okresie przed-
emerytalnym jest szczególną instytucją prawa pracy. Zapewnia bo-
wiem ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę w drodze wy-
powiedzenia w ostatnich latach aktywności zawodowej. Powyższa 
ochrona jest zasadna z uwagi na szczególną sytuację na rynku pracy 
osób w zaawansowanym wieku. Ograniczona mobilność takich osób, 
utrata sił psychofizycznych, postępujące choroby czy chociażby trud-
ności w szybkim przyswajaniu nowych technologii powodują duże 
zagrożenie bezrobociem w tej grupie pracowników. Z tych samych 
względów pozyskanie przez nich nowej pracy w okresie przedemery-
talnym jest obarczone dużym ryzykiem. Co prawda coraz niższe bez-
robocie oraz programy zatrudnienia typu 50+ odwracają ten trend, 
niemniej jednak zakaz wypowiadania umów zapewnia swoistą sta-
bilizację zatrudnienia, która jest niezwykle istotna przed przejściem 
na emeryturę.

Sam wynikający z Kodeksu pracy zakaz jest bardzo lakoniczny. Bu-
dzi jednak w praktyce szereg wątpliwości, czego wyrazem jest po-
nad 300 orzeczeń Sądu Najwyższego na jego temat i niezliczona 
liczba publikacji. Zmiany wynikające z obniżenia wieku emerytal-
nego, które weszły w życie z dniem 1.10.2017 r., zapewne spotęgują 
te wątpliwości. Przepisy przejściowe niezwykle bowiem skomplikują 
zasady obliczania tego 4-letniego okresu ochrony. W wielu przypad-
kach 4 lata znacznie się wydłużą.
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W niniejszej publikacji prawnicy kancelarii Raczkowski Paruch 
w sposób kompleksowy i przystępny omawiają stosowanie zakazu wy-
powiadania umów o pracę w wieku przedemerytalnym. Omawiany 
jest nie tylko sam zakaz, ale poruszane są również wszelkie kwestie 
z nim związane, jak choćby potencjalne skutki jego naruszenia czy 
wpływ reformy emerytalnej na jego stosowanie. Liczne przykłady i ta-
bele kładą nacisk na praktyczne stosowanie omawianych przepisów.

Łukasz Kuczkowski
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Rozdział I

ZAKRES OCHRONY PRZEDEMERYTALNEJ

1. Na czym polega ochrona przedemerytalna?

Wyciąg z przepisów
Art. 39 k.p.
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, 
któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emery-
talnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do 
emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Szereg przepisów prawa pracy gwarantuje szczególną ochronę przed 
wypowiedzeniem umowy o pracę pewnym kategoriom pracowników 
w specyficznych okresach zatrudnienia. Ochrona przedemerytalna 
przewidziana w art. 39 k.p. jest jednym z podtypów takiej ochrony. 
Ideą jej ustanowienia jest zapewnienie bezpieczeństwa trwania sto-
sunku prawnego osobom w wieku dojrzałym, zbliżającym się do 
momentu nabycia uprawnień emerytalnych. Ustawodawca wychodzi 
z założenia, iż ta grupa pracowników ma mniejsze szanse na rynku 
pracy z uwagi na niższą konkurencyjność, a zatem ich zatrudnienie 
powinno cechować się szczególną stabilnością1.

1 Jak wynika z  danych GUS, z  końcem 2015 r. w  ogólnej liczbie bezrobotnych 
grupa osób powyżej 50. roku życia liczyła 429,8 tys., co stanowiło 27,5% ogółu bezro-
botnych (źródło: opracowanie Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2015 roku, 
red. W. Zwara, B. Ptaszyńska, M. Rybak, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-
-pracy/opracowania, dostęp: 20.09.2017 r.).
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Założenie to nie jest zupełnie bezdyskusyjne. Długi okres ochronny 
paradoksalnie wydaje się oddziaływać niekorzystnie na sytuację 
pracowników w zaawansowanym wieku na rynku pracy, przy-
czyniając się do pośredniej dyskryminacji osób starszych w pro-
cesie rekrutacji oraz zwalniania osób zbliżających się do wieku 
przedemerytalnego. Z punktu widzenia pracodawców realnym 
problemem jest nadużywanie ochrony stosunku pracy przysługu-
jącej pracownikom w wieku przedemerytalnym. Brakuje wpraw-
dzie aktualnie analiz dotyczących wpływu obowiązującej regula-
cji prawnej na sytuację osób starszych na rynku pracy – de lege 
ferenda pojawia się niekiedy niepozbawiony zupełnie racji postu-
lat zlikwidowania albo co najmniej skrócenia 4-letniego okresu 
ochronnego2.

Ważne!
Ochrona przedemerytalna ma na celu zapewnienie pracownikom 
w zaawansowanym wieku możliwość trwania w stosunku pracy aż 
do chwili nabycia uprawnień emerytalnych.

Istotą ochrony przedemerytalnej jest ograniczenie swobody praco-
dawcy w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, 
który znajduje się w wieku ochronnym, pod warunkiem posiadania 
określonego stażu pracy. W aktualnym stanie prawnym przedział tego 
wieku został ustanowiony jako okres przypadający na 4 lata przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego3. Przy czym przez pojęcie wieku 
emerytalnego rozumieć należy określony w przepisach emerytal-
nych powszechny wiek emerytalny warunkujący nabycie uprawnień 
do emerytury w normalnym trybie (czyli w tzw. wieku ustawowym). 
Punktem wyjścia do ustalenia zakresu ochrony przedemerytalnej 
jest zatem odniesienie do brzmienia przepisów wyznaczających po-
wszechny wiek emerytalny.

2 Tak M. Siergiejuk, T. Gajderowicz, U. Sztanderska, Prawne i finansowe uwarun-
kowania zarządzania wiekiem w  Polsce i  innych krajach Unii Europejskiej, Warsza-
wa 2010, https://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/407 (dostęp: 20.09.2017 r.).

3 W stanie prawnym obowiązującym do 31.05.2004 r. okres ochronny obejmował 
2 lata przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
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Zapamiętaj!
Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi w wieku przed-
emerytalnym obejmuje 4 lata wstecz przed osiągnięciem powszech-
nego wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu 
uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Przewidziana w przepisach prawa pracy przesłanka legitymowa-
nia się określonym stażem pracy w praktyce ma obecnie znaczenie 
w przypadku osób urodzonych przed 1.01.1949 r., w przypadku któ-
rych prawo do powszechnej emerytury jest uzależnione od osiągnię-
cia wieku emerytalnego oraz posiadania określonego okresu skład-
kowego i nieskładkowego. Osobom urodzonym po 31.12.1948 r. 
emerytura powszechna przysługuje bowiem po osiągnięciu wieku 
emerytalnego, niezależnie od posiadanego okresu zatrudnienia (ma 
on jedynie znaczenie przy ustalaniu wysokości świadczenia emery-
talnego).

Przykład
Pracodawca zatrudnia pracownika urodzonego po 31.12.1948 r., 
który nabywa prawo do uprawnień emerytalnych w normalnym try-
bie. W takim przypadku ocena, czy jest on objęty ochroną przed-
emerytalną, sprowadza się do weryfikacji, czy brakuje mu 4 lat do 
osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Pracodawca nie musi 
weryfikować kwestii związanych ze stażem pracy, gdyż przepisy nie 
uzależniają od niego prawa do emerytury powszechnej osób urodzo-
nych po 31.12.1948 r.

Przydatne pisma urzędowe
 •  „(…) w odniesieniu do pracowników, dla których nabycie prawa 

do emerytury będzie uzależnione wyłącznie od osiągnięcia 
tzw. wieku emerytalnego (bez konieczności wykazania okre-
sów podlegania ubezpieczeniu), doniosłość prawną traci okreś-
lony w ww. art. 39 kodeksu pracy warunek polegający na tym, 
że okres zatrudnienia, w którym pracownik korzysta z ochrony 
przedemerytalnej, powinien umożliwiać mu uzyskanie prawa 
do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego. Ochrona 
przedemerytalna tych pracowników będzie bowiem uzależ-
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Daria Jarmużek − radca prawny w Kancelarii Raczkowski Paruch; 
pracowała w poznańskich kancelariach świadczących komplek-
sowe usługi prawne na rzecz osób fi zycznych i przedsiębiorców; 
ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców w za-
kresie prawa pracy; zajmowała się też bieżącym doradztwem 
w obszarze prawa cywilnego i gospodarczego.
Paulina Zawadzka-Filipczyk − radca prawny w Kancelarii Racz-
kowski Paruch;  doświadczenie w doradztwie i prowadzeniu 
spraw prawnych dla podmiotów gospodarczych, także w dzie-
dzinie prawa pracy, zdobyła w poznańskich kancelariach rad-
cowskich; współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer Pol-
ska w zakresie przygotowywania publikacji dotyczących pra-

wa pracy; autorka ponad 1300 praktycznych odpowiedzi na pytania klientów 
w publikacjach elektronicznych.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony przedemerytalnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian stanu prawnego odnośnie do 
powszechnego wieku emerytalnego. 
Unikatowość publikacji polega na tym, że w sposób kompleksowy przedstawia 
nie tylko konsekwencje wspomnianej reformy emerytalnej na gruncie prawa 
pracy, lecz także ujmuje wszelkie ważne kwestie dotyczące istoty i zakresu za-
kazu wypowiedzenia umowy pracownikowi zbliżającemu się do emerytury. 
Walor opracowania podnoszą liczne przykłady praktyczne, tabele, wykresy, 
wzory dokumentów oraz wybór cytatów z orzecznictwa.
Książka jest skierowana do pracodawców, pracowników działów kadr, jak rów-
nież kancelarii prawnych i biur rachunkowych specjalizujących się w prawie 
pracy i w sprawach personalnych. Zainteresuje też pracowników w wieku przed-
emerytalnym lub zbliżających się do jego osiągnięcia.

Daria Jarmużek, Paulina Zawadzka-Filipczyk

obniżenie wieku 
emerytalnego

 Konsekwencje naruszenia 
ochrony przedemerytalnej 

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL
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