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Jak aplikacja wylicza staż pracy? 

Staż pracy to długość okresu zatrudnienia pracownika wyrażona za pomocą liczby pełnych lat, pełnych 
miesięcy oraz dni.  

Sposób liczenia staży pracy w aplikacji Kadry VULCAN wynika z następujących dokumentów: 

1. Stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy z 17 stycznia 2011 r. w sprawie 
obliczenia okresu pracy  

2. Stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 18 stycznia 2011 
w sprawie ustalania terminów w prawie pracy 

Podczas wyliczania stażu pracy obowiązują następujące zasady: 

1. Pełny rok jest wyliczany według wzoru: 

data początkowa + 1 rok – 1 dzień  

Przykład: dla daty początkowej 10.05.2015 rok upływa 9.05.2016.  

2. Pełny miesiąc jest wyliczany według wzoru:  

data początkowa + 1 miesiąc – 1 dzień 

Przykład: dla daty początkowej 9.05.2015 miesiąc upływa 8.06.2015. 

3. Jeśli okresów jest więcej niż jeden i zachowana jest ciągłość tych okresów, to okresy te traktowane 
są jako jeden okres. 

Przykład: okresy 01.01.2015 – 31.05.2015 oraz 01.06.2015 – 31.12.2015 zostaną potraktowane jako 
jeden okres 01.01.2010 – 31.12.2010. 

4. Jeśli dwa okresy nachodzą na siebie, to część pokrywająca się uwzględniana jest jeden raz.  

Przykład: okresy 01.01.2015 – 31.05.2015 oraz 01.05.2015 – 31.12.2015 zostaną potraktowane jako 
jeden okres 01.01.2015 – 31.12.2015.  

5. Przyjmuje się, że 30 dni to jeden miesiąc, a 12 miesięcy to jeden rok.  

Przykład  

Pierwszy okres zatrudnienia pracownika 25.02.2013 – 23.04.2013 

1. Liczba pełnych lat – 0  

2. Liczba pełnych miesięcy: 

od 25.02.2013 do 24.03.2013 – 1 miesiąc  

3. Liczba dni: 

od 25.03.2013 do 23.04.2013 – 30 dni, czyli 1 miesiąc  

Staż pracy: 0 lat, 2 miesiące, 0 dni (czyli 2 miesiące) 
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Drugi okres zatrudnienia pracownika: 15.10.2013 – 24.09.2016 

1. Liczba pełnych lat:  

od 15.10.2013 do 14.10.2015 – 2 lata  

2. Liczba pełnych miesięcy: 

od 15.10.2015 do 14.09.2016 – 11 miesięcy  

3. Liczba dni: 

od 15.09.2016 do 24.09.2016 – 10 dni  

Staż pracy: 2 lata, 11 miesięcy, 10 dni 

Całkowity staż pracy pracownika 

Staż pracy z pierwszego okresu:   0 lat, 2 miesiące, 0 dni 

Staż pracy z drugiego okresu:   2 lata, 11 miesięcy, 10 dni 

Suma staży pracy:   2 lata, 13 miesięcy, 10 dni 

Całkowity staż pracy pracownika po przeliczeniu miesięcy na lata:   3 lata, 1 miesiąc, 10 dni 


