
Zmiana treści umowy o pracę w trybie wypowiedzenia (Änderungskündigung) 
  

Änderungskündigung oznacza wypowiedzenie dotychczasowej umowy o pracę i zarazem 

ofertę nowych warunków pracy. Przyjęcie przez pracownika  oferty powoduje zmianę 

dotychczasowych warunków umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia. 

Pracownik może odmówić przyjęcia oferty, jeżeli nie chce zaakceptować nowych warunków 

pracy. 
 

Problemy z takimi  wymówieniami powstają naturalnie tylko wtedy, gdy zmiany pogarszają 

dotychczasowe warunki pracy. 
 

Pracownik może w ciągu trzech tygodni wnieść pozew do sądu pracy w celu sprawdzenia , 

czy wypowiedzenie jest socjalnie uzasadnione. W wypadku gdy sąd pracy uzna zasadność 

wypowiedzenia pracodawcy, stosunek pracy wygasa w określonym terminie.   Tego rodzaju 

pozew zalecany się tylko wtedy, gdy pracownik w żadnym przypadku nie chce dalej 

pracować na nowych warunkach pracy. 
 

W praktyce zaleca się pisemne przyjęcie wypowiedzenia z zastrzeżeniem socjalnego 

uzasadnienia zaproponowanych zmian umowy o pracę. Pracownik musi jednak w tym 

przypadku – też w ciągu trzech tygodni od chwili otrzymania wypowiedzenia – wnieść 

pozew do sądu pracy z wnioskiem o sprawdzenie socjalnego uzasadnienia zaoferowanych 

zmian. Jeżeli sąd pracy uzna ich bezzasadność, to obowiązują dotychczasowe warunki pracy. 

  

Choroba pracownika podczas urlopu 

Pracownik zobowiązany jest także podczas urlopu poinformować niezwłocznie pracodawcę 

o chorobie  powodującą niezdolność do pracy i jej przypuszczalnym czasokresie. Jeżeli 

niezdolność do pracy trwa dłużej jak trzy dni, to pracownik zobowiązany jest przedstawić 

zaświadczenie lekarskie. Pracodawca może żądać wcześniejszego przedłożenia 

zaświadczenia o niezdolności do pracy. 
 

Podczas urlopu za granicą pracownik zobowiązany poza tym podać pracodawcy swój adres. 

Pracodawca musi mieć możliwość sprawdzenia niezdolności do pracy pracownika ( § 5 

ustawy o dalszym wypłacaniu płacy; EntgeltfortzahlungsG) 
 

Poza tym pracownik musi poinformować ustawową kasę chorych o niezdolności do pracy. 

Dni, w których niezdolność do pracy została przez lekarze potwierdzona, nie zalicza się do 

urlopu ( § 9 ustawy o urlopie; Bundesurlaubsgesetz)). Urlop nie przedłuża się jednak 

automatycznie. 
 

Naturalnie obowiązki te ciążą na pracowniku tylko wtedy, jeżeli dni niezdolności do pracy 

podczas urlopu nie mają być do niego zaliczone. 

 


