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Ochrona prawna
Gdy kobieta zajdzie w ciążę, staje się szczególnie chroniona 

przez prawo. Największe znaczenie ma dla niej gwarancja (poza 
wyjątkowymi sytuacjami) zachowania pracy, przynajmniej 
do końca urlopu macierzyńskiego. Ochrona ta obowiązuje już 
z chwilą pojawienia się ciąży, a nie od momentu, w którym przy-
szła matka czy też pracodawca się o niej dowiedzieli.

Ale równie ważne są obostrzone warunki, w których ciężarna 
będzie teraz pracować. Firma nie może jej kierować m.in. do cięż-
kich czy niebezpiecznych prac, nie wolno jej pracować w nocy, 
w nadgodzinach ani zbyt długo przy komputerze. Podobne za-
kazy dotyczą także kobiet, które wróciły do firmy po porodzie,  
ale jeszcze karmią piersią, a część także wychowujących dzieci  
do lat czterech.
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Czy pracodawca może rozwiązać 
lub wypowiedzieć umowę o pracę 
kobiecie w ciąży?

Nie, to generalna zasada, choć są  
od niej wyjątki:
�� zachodzą przyczyny uzasadnia-

jące rozwiązanie umowy bez 
wypowiedzenia z winy pracow-
nicy i reprezentująca pracownicę 
zakładowa organizacja związkowa 
wyraziła zgodę na rozwiązanie 
umowy w trybie dyscyplinarnym,

PRZYKŁAD
Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia

Szef firmy wypowiada pracownicy umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Kobieta ma 
trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W tym czasie zachodzi w ciążę (nie była w niej w mo-
mencie składania przez pracodawcę wypowiedzenia) i informuje szefa o swoim stanie. Roz-
wiązanie umowy o pracę nastąpiłoby w trakcie jej ciąży, a tego zabrania kodeks pracy. Praco-
dawca musi więc za zgodą pracownicy cofnąć wypowiedzenie

Z wokandy

Nie stanowi naruszenia zakazu  
z art. 177 par. 1 kodeksu pracy rozwiązanie 
umowy o pracę za porozumieniem 
stron zawartym z pracodawcą przez 
pracownicę, która nie była w ciąży, 
a zaszła w ciążę przed określonym 
w porozumieniu terminem rozwiązania 
umowy. Pracownica ma też 
swobodę w składaniu oświadczenia 
o wypowiedzeniu umowy o pracę lub 
wyrażaniu zgody na jej rozwiązanie 
w drodze porozumienia stron, i jeżeli tych 
czynności dokonuje, mając świadomość 
swojego odmiennego stanu, brak jest 
podstaw do uchylenia się  
od skutków prawnych złożonych 
oświadczeń woli (wyrok Sądu 
Najwyższego – Izba Pracy z 5 października 
2007 r., sygn. akt II PK 24/07)

PRZYKŁAD
Wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie ciężarnej w okresie próbnym

W trakcie umowy o pracę zawartej na okres próbny jednego miesiąca pracownica zaszła w cią-
żę. Szef nie był zadowolony z jej umiejętności i wypowiedział umowę z zachowaniem jednego 
tygodnia okresu wypowiedzenia. Może tak zrobić, jeżeli faktycznie przyczyną były zarzuty doty-
czące jakości pracy, a nie odmienny stan pracownicy

 wAżne

Zakaz wypowiadania i rozwiązywa-
nia umów o pracę nie dotyczy pra-
cownic w okresie próbnym nieprze-
kraczającym jednego miesiąca


