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Przyczyny rozwiązywania umów o pracę 
w orzecznictwie sądowym i w praktyce

Pracodawca, który wypowiada umowę o pracę na czas nieokreślony lub 
rozwiązuje jakąkolwiek umowę o pracę bez wypowiedzenia, musi podać 
pracownikowi przyczynę zwolnienia z pracy. Powinna być ona podana 
w piśmie rozwiązującym umowę o pracę. Przyczyna musi być konkretna, 
rzeczywista i zrozumiała dla pracownika. 

I. Przyczyna zwolnienia z pracy – warunki ogólne
Obowiązek podania przez pracodawcę przyczyny rozwiązania umowy o pracę nie dotyczy 

jedynie rozwiązywania za wypowiedzeniem terminowych umów o pracę.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedze-

niem pracodawca musi w piśmie rozwiązującym umowę o pracę zawsze określić przyczynę 
uzasadniającą wypowiedzenie. Bezwzględny obowiązek wskazania przyczyny dotyczy rów-
nież każdego rodzaju umowy, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia zarówno z winy pracownika, jak i z przyczyn, które nie leżą po stro-
nie pracownika.

Podanie przyczyny rozwiązania umowy o pracę ma m.in. umożliwić pracownikowi ocenę, 
czy zwolnienie z pracy było uzasadnione. Zatem wskazanie przez pracodawcę przyczyny 
nie powinno ograniczać się jedynie do zwykłego, formalnego spełnienia tego obowiązku. 
Pracodawca, który nie chce, aby wręczone pracownikowi wypowiedzenie bądź rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało zakwestionowane przez sąd pracy, musi pamię-
tać o jego prawidłowym uzasadnieniu.

Podanie przyczyny oznacza wskazanie konkretnego zdarzenia lub okoliczności, które, 
zdaniem pracodawcy, uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez 
wypowiedzenia. Przyczyna powinna być prawdziwa, rzeczywista i konkretna. W postępo-
waniu przed sądem pracodawca jest zobowiązany wskazać istnienie właśnie tej konkretnej 
przyczyny, którą podał pracownikowi w rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem 
bądź bez wypowiedzenia.

PRZYKŁAD
Pracodawca zamierza wręczyć pracownicy sklepu wypowiedzenie z powodu utraty za-
ufania i braku właściwego nadzoru nad towarem. Chcąc uniknąć zarzutu, że przyczyna 
uzasadniająca wypowiedzenie jest niekonkretna, pracodawca powinien sprecyzować, 
na skutek jakich zachowań nastąpiła utrata zaufania wobec tej pracownicy oraz na czym 
polegał brak nadzoru nad towarem. Może zatem określić przyczynę zwolnienia w nastę-
pujący sposób: „przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest utrata zaufania, której 
powodem było niewłaściwe zwracanie się do klientów sklepu w dniach 7 stycznia 2015 r. 
i 30 stycznia 2015 r., oraz kradzież pieniędzy z kasy sklepu w dniu 2 lutego 2015 r., 
a także brak właściwego nadzoru nad towarem, który przejawiał się niereagowaniem 
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na uszkodzenie towaru przez klientów sklepu w dniach 31 stycznia 2015 r. i 4 lutego 
2015 r.”. 

Użyty w art. 30 § 4 Kodeksu pracy termin 
„przyczyna uzasadniająca” w żaden sposób 
nie ogranicza pracodawcy do podania tylko 
jednej przyczyny rozwiązania umowy z pra-
cownikiem. Pracodawca powinien wskazać 
wszystkie przyczyny uzasadniające rozwią-
zanie umowy o pracę. Ma to istotne znacze-
nie wówczas, gdy w trakcie postępowania 
sądowego przyczyna uzasadniająca rozwią-
zanie umowy o pracę zostanie uznana za niewystarczającą. Należy bowiem pamiętać, że pra-
codawca już w toku postępowania sądowego będzie pozbawiony możliwości powoływania 
się na inne przyczyny, które również mogłyby uzasadniać zwolnienie pracownika.

Warunek podania konkretnej przyczyny rozwiązania umowy o pracę uważa się za speł-
niony wówczas, gdy pracodawca wskaże fakty i rzeczowe okoliczności dotyczące pracow-
nika lub jego zachowania się w czasie wykonywania pracy albo wystąpienie zdarzeń, które 
mogą być również niezależne od pracownika, a mają wpływ na ostateczną decyzję praco-
dawcy o rozwiązaniu umowy. 

1. Przyczyna zwolnienia w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie wielokrotnie odnosił się do przyczyny rozwiązania 
umowy o pracę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze orzeczenia z tego zakresu.

Orzeczenia SN dotyczące określenia przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Co powiedział sąd Sygnatura orzeczenia

1 2

Warunku podania pracownikowi w piśmie o wypowiedzeniu umo-
wy o pracę jego przyczyny (art. 30 § 4 Kodeksu pracy) nie może 
zastąpić ocena pracodawcy, że przyczyna ta – mimo że nie zo-
stała wskazana – była znana pracownikowi

Wyrok z 5 maja 1999 r. (I PKN 
670/98, OSNP 2000/13/510)

Artykuł 30 § 4 Kodeksu pracy dopuszcza różne sposoby okre-
ślenia przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę. Z oświadcze-
nia pracodawcy powinno jednak wynikać w sposób niebudzący 
wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pracownikowi i co 
usprawiedliwia rozwiązanie z nim stosunku pracy

Wyrok z 15 listopada 2006 r. (I PK 
112/06, Pr. Pracy 2007/5/27)

Naruszeniem art. 30 § 4 Kodeksu pracy jest brak wskazania przy-
czyny wypowiedzenia umowy o pracę, ujęcie jej w sposób ogólni-
kowy, a także podanie innej przyczyny niż uzasadniająca rozwiąza-
nie umowy o pracę, a więc wskazanie przyczyny „nierzeczywistej”

Wyrok z 7 kwietnia 1999 r. (I PKN 
645/98, OSNP 2000/11/420)

UWAGA!
W piśmie rozwiązującym umowę o pracę trzeba po-
dać pracownikowi wszystkie przyczyny uzasadnia-
jące zwolnienie z pracy, ponieważ w razie ewentual-
nego sporu sądowego nie będzie można powoływać 
się na przyczyny niepodane pracownikowi. 
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Podanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przy-
czyny pozornej (nieprawdziwej, nierzeczywistej, nieistniejącej) 
jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadnia-
jącej wypowiedzenie, co oznacza, że wypowiedzenie jest nie-
uzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 Kodeksu pracy. Taki sam 
skutek wywołuje ocena, że przyczyna wypowiedzenia co prawda 
istniała, ale była – ze względu na jej wagę lub charakter – niewy-
starczająca dla skutecznego dokonania wypowiedzenia

Wyrok z 7 października 2009 r. (III 
PK 34/09) 

Naruszenie art. 30 § 4 Kodeksu pracy następuje wówczas, gdy 
pracodawca w ogóle nie wskazuje przyczyny wypowiedzenia lub 
gdy jest ona niedostatecznie konkretna, a przez to niezrozumia-
ła dla pracownika i nieweryfikowalna

Wyrok z 12 lipca 2012 r. (II PK 
305/11, M.P.Pr. 2012/10/536–540)

Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia nie oznacza wy-
czerpującego powołania wszystkich faktów i zdarzeń, które stały 
się podstawą decyzji pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pra-
cy. Konkretność przyczyny nie polega na opisaniu jej w sposób 
szczegółowy

Wyrok z 6 stycznia 2010 r. (I PK 
168/09, M.P.Pr. 2010/10/542–543)

PRZYKŁAD
Pracodawca – firma transportowa – wręczył wypowiedzenie umowy o pracę pra-
cownikowi Janowi B. zatrudnionemu na stanowisku kierowcy. Jako przyczynę wypo-
wiedzenia pracodawca podał nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych 
polegające na niewywiązywaniu się ze zleconej przez pracodawcę liczby kursów 
zaplanowanych na dany dzień. Pracownik odwołał się od wręczonego mu wypowie-
dzenia do sądu pracy. W pozwie wskazał, że przyczyna podana przez pracodaw-
cę jest nieprawdziwa. Pracownik wyjaśnił, że swoje obowiązki wypełniał należycie 
i ewentualne niewyrabianie normy w zakresie liczby kursów w danym dniu było wyni-
kiem złej organizacji pracy przez pracodawcę. W odpowiedzi na pozew pracodawca 
wskazał, że powództwo pracownika jest nieuzasadnione również z tej przyczyny, że 
pracownik był osobą bardzo konfliktową i z tego powodu wielu klientów rezygnowa-
ło z usług jego firmy transportowej. Sąd uznał powództwo pracownika za zasadne, 
stwierdzając, że przyczyna podana w wypowiedzeniu nie znalazła potwierdzenia 
w czasie rozprawy sądowej. Natomiast przyczyna wskazywana przez pracodawcę 
w toku postępowania sądowego nie może stanowić podstawy wykazania zasadno-
ści wypowiedzenia. W przedstawionej sytuacji pracodawca postąpił nieprawidło-
wo, nie wskazując w wypowiedzeniu wszystkich przyczyn zwolnienia pracownika. 
Późniejsze podanie dodatkowych przyczyn wypowiedzenia na rozprawie sądowej 
nie jest rozpatrywane przez sąd.

Pracodawca, wskazując przyczynę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem 
bądź bez wypowiedzenia, nie ma obowiązku podania podstawy prawnej swojego działania. 
Potwierdza to również orzecznictwo Sądu Najwyższego.
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Orzecznictwo SN w sprawie podstawy prawnej wręczenia zwolnienia z pracy

Co powiedział sąd Sygnatura orzeczenia

Pracodawca nie jest obowiązany podawać podstawy prawnej wypo-
wiedzenia

Wyrok z 17 listopada 1998 r. 
(I PKN 447/98, OSNP 
2000/1/13)

Konieczność „wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie 
umowy” (art. 30 § 4 Kodeksu pracy) nie obejmuje jej kwalifikacji praw-
nej, a ewentualne błędy w sferze tej kwalifikacji pozostają w zasadzie 
bez wpływu na skuteczność samej czynności prawnej

Wyrok z 21 lutego 2002 r. 
(I PKN 936/00, PiZS 
2002/11/38)

Nie narusza art. 30 § 4 Kodeksu pracy wskazanie przez pracodawcę 
w oświadczeniu woli o wypowiedzeniu umowy o pracę błędnej pod-
stawy prawnej odnoszącej się do przyczyny opisowo powołanej rze-
czywistej, konkretnej i uzasadniającej wypowiedzenie, o której pra-
cownik wiedział

Wyrok z 6 czerwca 2000 r. 
(I PKN 686/99, OSNP 
2001/23/692)

II.  Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę 
za wypowiedzeniem przez pracodawcę

1. Ogólne wskazówki

Podając pracownikowi przyczynę wypowiedzenia, pracodawca powinien wiedzieć, że:
 ■ przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa i konkretna,
 ■ w stosunku do pracownika na stanowisku samodzielnym czy kierowniczym stosuje się 

ostrzejsze kryteria pracy,
 ■ wskazanie przyczyny wypowiedzenia jest ściśle związane z oceną jego zasadności.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że przyczyna wypowiedzenia umowy na czas 
nieokreślony nie musi być jednak szczególna czy doniosła, bo wypowiedzenie to zwykły 
sposób rozwiązania umowy o pracę (wyrok SN z 4 grudnia 1997 r., I PKN 419/97, OSNP 
1998/20/598).

Kodeks pracy nie zawiera katalogu przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy 
o pracę. Decyzja w tym zakresie należy więc do pracodawcy. Dla praktyki istotne znaczenie 
ma orzecznictwo Sądu Najwyższego, przedstawiające w szeroki sposób katalog przyczyn 
uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę mogą być różnorodne. Mogą dotyczyć zarów-
no pracownika, jak i pracodawcy.

2.  Utrata zaufania do pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy 
o pracę

Przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę może być utra-
ta zaufania do niego. Pracodawcy dość często powołują się na tę przyczynę w uzasad-
nieniu wypowiedzenia pracownikowi umowy, jednak nadal powoduje to wiele wątpliwości. 
Jest to spowodowane faktem, że „utrata zaufania” może obejmować różne zachowania 
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pracownika. Wynika to z interpretacji samego pojęcia „zaufanie”, które jest mało precyzyjne 
i wieloznaczne. W aktualnym orzecznictwie utrata zaufania do pracownika jest uważana za 
usprawiedliwioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. W praktyce „utratę zaufania” 
często wskazuje się jako przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę w sytuacjach, w których 
pracodawcy brakuje dostatecznych dowodów na zwolnienie pracownika w trybie dyscypli-
narnym. Pracodawca musi mieć jednak na uwadze, że w razie odwołania się pracownika do 
sądu konieczne będzie udowodnienie faktów, na których oparł twierdzenie o utracie zaufa-
nia wobec pracownika. Użycie zbyt ogólnego sformułowania przez pracodawcę, np. podanie 
jako przyczyny wypowiedzenia jedynie utraty zaufania, może przysporzyć mu problemów. 
W praktyce bezpieczniej będzie, jeśli rozstając się z pracownikiem z powodu utraty wobec 
niego zaufania, pracodawca opisze w wypowiedzeniu działania pracownika, które uznał za 
powodujące utratę zaufania.

2.1. Utrata zaufania w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wyroki Sądu Najwyższego, które odnoszą się do 
utraty zaufania jako przyczyny zwolnienia z pracy.

Utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia w orzecznictwie SN 

Co powiedział sąd Sygnatura orzeczenia

1 2

Zasadność powołania się na utratę zaufania do pracownika jako 
przyczynę rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, gdy pra-
codawca powziął podejrzenie, że pracownik dokonuje w sposób 
ciągły zaboru mienia, nie zależy od tego, czy sąd prawomocnym 
wyrokiem karnym stwierdzi, że pracownik popełnił przestępstwo 
na szkodę pracodawcy. Wystarczające mogą być okoliczności 
usprawiedliwiające to podejrzenie, takie jak wszczęcie przeciwko 
pracownikowi dochodzenia, prowadzenie postępowania karnego 
przygotowawczego łącznie z wniesieniem aktu oskarżenia oraz 
ustalenie, że pracownik sprzedawał takie przedmioty, jakie często 
ginęły w zakładzie pracy

Wyrok z 27 listopada 1997 r. 
(I PKN 387/97, OSNP 
1998/19/569)

Nieprawidłowe rozliczenie przez pracownika powierzonego mu mie-
nia może stanowić przyczynę utraty zaufania pracodawcy do niego 
i uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę

Wyrok z 23 stycznia 2001 r. 
(I PKN 212/00, OSNP 
2002/19/458)

Opracowanie przez kierownika błędnej analizy finansowej i progno-
zy ekonomicznej, powodującej konieczność korekty wyników finan-
sowych spółki, może stanowić przyczynę utraty zaufania pracodaw-
cy do pracownika i uzasadniać wypowiedzenie mu umowy o pracę

Wyrok z 27 stycznia 2004 r. 
(I PK 251/03)

Utrata zaufania pracodawcy do pracownika zajmującego kierownicze 
stanowisko uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę także wtedy, 
gdy nie można pracownikowi przypisać winy w określonym zachowa-
niu, ale obiektywnie nosi ono cechy naruszenia obowiązków pracow-
niczych w zakresie dbałości o dobro lub mienie pracodawcy

Wyrok z 10 sierpnia 
2000 r. (I PKN 1/00, OSNP 
2002/5/112)
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Utrata zaufania do pracownika jest uważana za usprawiedliwioną 
przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Choćby brak entuzjazmu 
i aprobaty decyzji przełożonego ze strony pracownika wynikał z jego 
rzeczywistej troski o zakład pracy i najgłębszego przekonania o słusz-
ności swoich racji, to może jednak być przyczyną utraty możliwości 
porozumienia, a w konsekwencji utraty zaufania. Wyrażana w obecno-
ści innych pracowników, w obraźliwych słowach, dezaprobata decy-
zji prezesa zarządu (kierownika zakładu pracy) usprawiedliwia utratę 
zaufania do pracownika i uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, 
które jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy o pracę

Wyrok z 23 września 2004 r. 
(I PK 487/03, Pr. Pracy 
2005/5/37)

Jeżeli przyczyny utraty zaufania do pracownika są prawdziwe, obiek-
tywne i racjonalne, to mogą uzasadniać wypowiedzenie

Postanowienie z 19 stycznia 
2012 r. (I PK 121/11)

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony na stanowisku przedsta-
wiciela medycznego kontaktował się z dwiema firmami konkurencyjnymi. Nie miał podpisa-
nej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji. Kontakt, który utrzymywał z konkurencją, 
był nieformalny, bez polecenia pracodawcy, i trwał 6 miesięcy. Pracownik kontaktował się 
z przedstawicielami konkurencyjnych firm przez telefon służbowy. Wobec takiego postępo-
wania pracodawca utracił zaufanie do pracownika, czego konsekwencją było wypowiedze-
nie pracownikowi umowy o pracę. W piśmie wypowiadającym umowę o pracę pracodawca 
argumentował brak zaufania oraz wskazał fakty, które świadczyły, że pracownik kontaktował 
się z konkurencją. Takie postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

3. Nieobecność pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy z reguły stanowi okoliczność chronią-
cą go przed wypowiedzeniem umowy o pracę. W praktyce jednak częsta nieobecność pra-
cownika destabilizuje organizację pracy i zwykle pociąga za sobą dodatkowe koszty, które 
musi ponieść pracodawca. Wiąże się to również z koniecznością zastępowania pracownika 
innymi osobami, a więc zatrudnianiem pracowników w godzinach nadliczbowych bądź za-
trudnianiem nowych osób. W takiej sytuacji pracodawcy decydują się wypowiedzieć pracow-
nikowi umowę o pracę z powodu „częstych nieobecności pracownika w pracy”.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się pogląd, że za uzasadnione uznaje się 
wypowiedzenie umowy o pracę z powodu częstych i długich absencji chorobowych, które 
wymagają od pracodawcy podejmowania działań organizacyjnych.

3.1. Nieobecność pracownika jako powód zwolnienia w orzecznictwie SN

Część orzeczeń Sądu Najwyższego ogranicza w znaczący sposób możliwość wypowie-
dzenia umowy o pracę z powodu absencji chorobowej pracownika. W orzecznictwie wystę-
pują również poglądy dopuszczające możliwość wypowiedzenia umowy o pracę z powodu 
choroby pracownika.
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Choroba jako powód zwolnienia z pracy w orzecznictwie SN

Orzeczenia zabraniające zwolnienia 
pracownika z powodu choroby 

Orzeczenia dopuszczające zwolnienie 
pracownika z powodu choroby

Nieobecność pracownika spowodowana niezdol-
nością do pracy w następstwie choroby, która nie 
miała charakteru przewlekłego, a ponadto defini-
tywnie minęła, nie stanowi uzasadnionej przyczy-
ny wypowiedzenia umowy o pracę (wyrok z 6 listo-
pada 2001 r., I PKN 673/00, OSNP 2003/19/459)

Ocena zasadności przyczyn wypowiedzenia 
umowy o pracę powinna być powiązana z isto-
tą i celem stosunku pracy, jeżeli więc w umowie 
o pracę pracownik zobowiązuje się do świadcze-
nia pracy na rzecz pracodawcy, zaś pracodaw-
ca zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem, to 
sprzeczne z celem stosunku pracy jest jego trwa-
nie wtedy, gdy pracownik nie może wykonywać 
przyjętych na siebie obowiązków. Częste lub dłu-
gotrwałe nieobecności pracownika spowodowa-
ne chorobą z reguły nie pozwalają pracodawcy na 
osiągnięcie celu zamierzonego w umowie o pracę 
(wyrok z 29 września 1998 r., I PKN 335/98, OSNP 
1999/20/648)

Pracodawca, który jest przedsiębiorcą, powinien 
organizować swą działalność gospodarczą bio-
rąc pod uwagę nieuchronność nieobecności pra-
cowników, spowodowaną chorobami, urlopami 
i innymi usprawiedliwionymi przyczynami. Wypo-
wiedzenie umowy o pracę z uwagi na nieobecno-
ści pracownika spowodowane chorobą może być 
uznane za uzasadnione tylko wówczas, gdy pra-
codawca wykaże ich związek z naruszeniem jego 
istotnych interesów (wyrok z 6 listopada 2001 r., 
I PKN 449/00, OSNP 2003/19/456)

W przypadku gdy absencje w pracy pracowni-
ka są częste i długotrwałe, nie można od praco-
dawcy wymagać, by brał pod uwagę możliwość 
poprawy zdrowia pracownika i od tego uzależ-
niał wypowiedzenie mu umowy o pracę (wyrok 
z 21 października 1999 r., I PKN 323/99, OSNP 
2001/5/157)

Jakkolwiek długotrwałe nieobecności pracow-
nika spowodowane chorobą mogą uzasadniać 
wypowiedzenie umowy o pracę, jednak takie 
wypowiedzenie może być uznane za sprzecz-
ne z zasadami współżycia społecznego w sytu-
acji, gdy dotyczy długoletniego pracownika nie-
nagannie wykonującego dotąd swoje obowiązki 
pracownicze (wyrok z 21 stycznia 2003 r., I PK 
96/02 M.P.Pr. 2004/2/5)

PRZYKŁAD
W okresach, kiedy w firmie jest najwięcej pracy, pracownik jest często niedyspozycyjny, 
nie przychodzi do pracy, przedstawia zwolnienia lekarskie. Taka sytuacja miała miejsce 
kilka razy w ciągu ostatniego roku. Pracodawca, rozwiązując z takim pracownikiem 
umowę o pracę za wypowiedzeniem, powinien podać, że przyczyną zwolnienia jest dez-
organizacja pracy, tj. konieczność wykonywania pracy przez pozostałych pracowników 
w godzinach nadliczbowych. W przypadku odwołania się pracownika do sądu pracy 
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pracodawca musi udowodnić, że nieobecności pracownika są częste i faktycznie dez-
organizują pracę w firmie.

4.  Uzyskanie prawa do emerytury jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę

Pracownikowi, który uzyskał prawo do emerytury, przestaje przysługiwać ochrona przed 
zwolnieniem z pracy. Posiadanie przez pracownika uprawnień emerytalnych może stanowić 
okoliczność mającą istotne znaczenie przy wyborze osób przewidzianych do zwolnienia.

Pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi posiadającemu uprawnienia emerytalne 
umowę o pracę. Jednak musi przy tym uważać, aby nie narazić się na zarzut dyskryminacji 
ze względu na wiek.

4.1. Uzyskanie wieku emerytalnego jako powód zwolnienia w orzecznictwie SN

Powołanie jako przyczyny nabycia uprawnień emerytalnych w uzasadnieniu rozwiązania za 
wypowiedzeniem umowy o pracę niejednokrotnie przysparza wiele wątpliwości. Przyczynia 
się do tego brak jednolitego orzecznictwa w tym zakresie. 

Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w orzecz-
nictwie SN

Wyroki dopuszczające zwolnienie pracownika 
ze względu na wiek emerytalny

Wyroki niedopuszczające zwolnienia 
pracownika ze względu na wiek emerytalny

Osiągnięcie przez pracownika wieku emerytal-
nego stanowi samodzielną przyczynę uzasad-
niającą wypowiedzenie umowy o pracę i nie jest 
przejawem dyskryminacji pracownika, który na-
był prawo do emerytury (wyrok z 26 listopada 
2003 r., I PK 616/02, Pr. Pracy 2004/6/34)

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokre-
ślony wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku 
emerytalnego jest nieuzasadnione w rozumieniu 
art. 45 § 1 Kodeksu pracy (wyrok z 4 listopada 
2004 r., I PK 7/04, OSNP 2005/12/171)

Uzyskanie przez pracownika prawa do emerytu-
ry jest uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia 
przez pracodawcę umowy o pracę na czas nie-
określony (art. 45 § 1 Kodeksu pracy), które nie 
oznacza dyskryminacji pracownika ze względu na 
wiek (art. 113 Kodeksu pracy) (wyrok z 29 wrześ-
nia 2005 r., II PK 19/05, OSNP 2006/15–16/236)

Spełnienie przesłanek nabycia prawa do wcześ-
niejszej emerytury górniczej samoistnie nie uza-
sadnia wypowiedzenia umowy o pracę, ale może 
stanowić kryterium wyboru pracownika do zwol-
nienia w pierwszej kolejności z przyczyn doty-
czących pracodawcy w kryzysowej sytuacji 
górnictwa wymagającej ograniczenia produkcji 
i zatrudnienia (wyrok z 15 października 1999 r., 
I PKN 111/99, OSNP 2001/5/143)

Wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na 
osiągnięcie przez kobietę wieku emerytalnego 
(60 lat) oraz uzyskanie prawa do emerytury jest 
uzasadnione (art. 45 § 1 w związku z art. 39 Ko-
deksu pracy) i nie może być oceniane jako dys-
kryminacja pracownika ze względu na płeć i wiek 
(art. 113 Kodeksu pracy) (wyrok z 21 kwietnia 
1999 r., I PKN 31/99, OSNP 2000/13/505)

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa 
do emerytury nie może stanowić wyłącznej przy-
czyny wypowiedzenia umowy przez pracodawcę 
(art. 45 § 1 Kodeksu pracy) (wyrok z 25 stycznia 
2012 r., II PK 104/11)
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Z przywołanego orzecznictwa wynika, że Sąd Najwyższy uznał wypowiedzenie umowy 
o pracę wyłącznie z uwagi na wiek emerytalny za nieuzasadnione i stanowiące naruszenie 
zakazu dyskryminacji ze względu na wiek, ale również kilkakrotnie stwierdził, że takie dzia-
łanie jest prawidłowe i nie jest działaniem dyskryminującym. 

Za przyjęciem możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę ze względu na 
osiągnięcie wieku emerytalnego, co wiąże się zwykle z uzyskaniem prawa do emerytury, na-
leży uznać następujące argumenty:
 ■ wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego przestaje działać szczególna ochrona z tytułu 

wieku przedemerytalnego,
 ■ osiągnięcie wieku emerytalnego wiąże się z nabyciem innego, poza zatrudnieniem, źródła 

dochodu, tj. świadczenia emerytalnego, a to usprawiedliwia różnicowanie sytuacji pra-
cowników i uzasadnia wybór pracownika do zwolnienia, nie naruszając przy tym zakazu 
dyskryminacji,
 ■ pracodawca ma prawo do decydowania o przydatności danego pracownika, stosując 

własną politykę zatrudnienia w granicach wyznaczonych przepisami prawa,
 ■ zasadność wypowiedzenia powinna uwzględniać indywidualne okoliczności poszczegól-

nych przypadków, jednak musi być rozpatrywana w kontekście zarówno interesu pracow-
nika, jak i potrzeb pracodawcy.

Pracodawca, uzasadniając pismo wy-
powiadające umowę o pracę z powodu 
osiągnięcia wieku emerytalnego i spełnie-
nia warunków do uzyskania emerytury, po-
winien pamiętać, że dostateczność uza-
sadnienia wypowiedzenia umowy o pracę, 
w tym również ocena podanej przez niego 

przyczyny (pod kątem stosowania dyskryminacji), powinna być dokonywana w odniesieniu 
do konkretnego pracownika i przypadku.

5. Przyczyny wypowiedzenia umowy dotyczące pracodawcy

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę dotyczące pracodawcy nie pozostają w związ-
ku z osobą pracownika, ani też nie dotyczą jego zachowania. Najczęściej odnoszą się do sy-
tuacji, w jakiej znalazł się pracodawca. Przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę dotyczącą 
pracodawcy może być likwidacja stanowiska pracy, redukcja etatu, reorganizacja bądź cał-
kowita likwidacja zakładu pracy.

Wypowiedzenie z tych przyczyn przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas 
nieokreślony musi być nie tylko uzasadnione, ale także zgodne z zasadami współżycia 
społecznego. Dotyczy to zwłaszcza kwestii doboru pracowników, którym ma zostać zło-
żone wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy. Poza okolicz-
nościami przemawiającymi za ochroną pracownika należy mieć również na uwadze w tym 
przypadku inne okoliczności, które mają wpływ na to, że rozwiązanie umowy z danym pra-
cownikiem będzie dla niego mniej dotkliwe niż dla innych pracowników.

UWAGA!
Wypowiadając umowę o pracę z powodu osiągnię-
cia wieku emerytalnego, pracodawca może narazić 
się na zarzut dyskryminacji pracownika ze względu 
na wiek.
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5.1. Przyczyny zwolnienia dotyczące pracodawcy w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie często zajmował się wypowiedzeniami dokonany-
mi z przyczyn dotyczących pracodawcy. Poniżej przedstawiamy przykłady najważniejszych 
orzeczeń z tego zakresu.

Zwolnienie z przyczyn dotyczących pracodawcy w orzecznictwie SN

Co powiedział Sąd Najwyższy Sygnatura orzeczenia

Mniejsza od zakładanej przez pracodawcę przydatność do pracy na 
budowie eksportowej pracownika, którego kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych pracodawca nie sprawdził przed jego zatrudnieniem, nie 
mieści się w pojęciu „przyczyn leżących po stronie pracownika” uza-
sadniających wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę. 

Wyrok z 15 grudnia 2000 r. 
(I PKN 164/00, OSNP 
2002/17/406)

Likwidacja stanowiska pracy stanowi rzeczywistą przyczynę wypowie-
dzenia umowy o pracę, jeżeli jest na tyle zaawansowana, że nie ma 
wątpliwości co do jej wykonania

Wyrok z 12 grudnia 2001 r. 
(I PKN 733/00, OSNP 
2003/23/569)

Istniejący w chwili dokonania wypowiedzenia zamiar przeprowadze-
nia zmian organizacyjnych polegających na likwidacji  określonego 
stanowiska pracy nie jest rzeczywistą przyczyną uzasadniającą to 
wypowiedzenie, jeśli (...) wymaga zatwierdzenia przez inny podmiot

Wyrok z 19 września 2002 r. 
(I PKN 445/01, OSNP 
2004/9/153)

Pracodawca ma prawo w celu bardziej racjonalnego wykonywania za-
dań zakładu i pomniejszenia kosztów jego działania zmniejszyć licz-
bę pracowników i dokonać innego rozkładu zadań. W takiej sytuacji 
likwidacja stanowiska nie jest pozorna

Wyrok z 11 lutego 2014 r.
(II PK 144/13, 
M.P.Pr. 2014/7/376–378)

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej 
na czas nieokreślony z powodu likwidacji jednego z analogicznych sta-
nowisk pracy powinna być wskazana także przyczyna wyboru pracowni-
ka do zwolnienia z pracy (kryterium doboru), chyba że jest oczywista lub 
znana pracownikowi (art. 30 § 4 w związku z art. 45 § 1 Kodeksu pracy)

Wyrok z 10 września 
2013 r. (I PK 61/13, OSNP 
2014/12/166)

PRZYKŁAD
Zakład pracy zatrudniał na podstawie umowy o pracę radcę prawnego. Ze względu 
na zamiar powierzenia obsługi prawnej podmiotowi zewnętrznemu (podpisanie umowy 
zlecenia z kancelarią prawną) wypowiedział radcy prawnemu umowę o pracę z powodu 
likwidacji stanowiska pracy. Wypowiedzenie to było w pełni uzasadnione z uwagi na fak-
tyczne zlikwidowanie stanowiska pracy radcy prawnego w zakładzie.

6.  Inne przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę 
za wypowiedzeniem na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego

Do wypowiedzenia umowy o pracę może dojść także z innych przyczyn niż wcześniej opi-
sane. Poniżej przedstawiamy przykładowe orzeczenia Sądu Najwyższego wskazujące, jakie 
przyczyny uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę.



TEMAT NA ŻYCZENIE12

MONITOR PPiU nr 4(268) 20 lutego 2015 r.
IFK

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę w orzecznictwie SN 

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie Sygnatura orzeczenia 

Odmowa przyjęcia i podpisania zakresu czynności ustalo-
nego zgodnie z umową o pracę

Wyrok z 3 kwietnia 1997 r. 
(I PKN 77/97, OSNP 1998/3/75)

Bezczynność i bierność pracownika powodująca brak sku-
teczności w wykonywaniu powierzonych mu zadań

Wyrok z 5 grudnia 2000 r. 
(I PKN 124/00, OSNP 2002/15/354)

Zeznanie przez pracownika nieprawdy Wyrok z 12 stycznia 1998 r. 
(I PKN 458/97, OSNP 1998/22/655)

Niezawiniony przez pracownika brak umiejętności pracy 
w zespole

Wyrok z 15 kwietnia 1999 r. 
(I PKN 14/99, OSNP 2000/12/469)

Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania obowiązku na-
leżącego do zakresu czynności na danym stanowisku

Wyrok z 16 grudnia 1999 r. 
(I PKN 469/99, OSNP 2001/10/346)

Bezkrytyczne wykonanie przez pracownika bezprawnych 
poleceń przełożonego

Wyrok z 4 kwietnia 2006 r. 
(I PK 161/05, Pr. Pracy 2006/11/33)

Nieprawidłowe rozliczenie się pracownika z powierzonego 
mu mienia

Wyrok z 23 stycznia 2001 r.
(I PKN 212/00, OSNP 2002/19/458)

Przekroczenie przez pracownika dopuszczalnych granic 
krytyki poczynań pracodawcy

Wyrok z 17 grudnia 1997 r.
(I PKN 433/97, OSNP 1998/21/626)

Nieosiąganie przez pracownika właściwych wyników pracy Wyrok z 20 stycznia 2014 r. 
(II PK 116/13)

7.   Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę uznane przez orzecznictwo Sądu 
Najwyższego za nieprawidłowe

W swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy wypowiadał się również wielokrotnie, jakie przy-
czyny nie uzasadniają wypowiedzenia umowy o pracę. Przedstawiamy je poniżej.

Przyczyny, które zdaniem SN nie uzasadniają wypowiedzenia umowy o pracę 

Przyczyny nieuzasadniające wypowiedzenia Sygnatura orzeczenia

1 2

Jednorazowe nierozważne zachowanie się pracownika, po-
legające na niedopełnieniu obowiązku należytej pieczy nad 
powierzonym mieniem, wskazujące na jego winę nieumyśl-
ną lekkiego stopnia

Wyrok z 12 grudnia 2001 r. 
(I PKN 728/00, OSNP 2003/23/567)

Przypisanie kierownikowi odpowiedzialności za działanie 
pracownika w sytuacji braku wpływu na jego dobór

Wyrok z 12 lipca 2006 r. 
(II PK 2/06, OSNP 2002/13–14/195)

Pozorne zmniejszenie stanu zatrudnienia, gdy na miejsce 
zwalnianych pracowników zatrudnia się innych

Wyrok z 20 maja 2014 r. 
(I PK 271/13)

Odmowa przyjęcia i podpisania zakresu czynności zmienia-
jącego istotnie warunki pracy lub płacy pracownika

Wyrok z 12 lutego 2010 r. 
(II PK 215/09)
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Nieobecność w pracy kobiety-pracownika spowodowana 
zagrożeniem ciąży, a następnie poronieniem i komplikacja-
mi zdrowotnymi

Wyrok z 8 lipca 2008 r. 
(I PK 294/07, OSNP 2009/23–24/307)

Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków Wyrok z 1 października 1997 r. 
(I PKN 315/97, OSNP 1998/14/427)

Negatywna ocena pracy pracownika bez uszczegółowie-
nia, co było powodem takiej oceny pracy dokonanej przez 
pracodawcę

Wyrok z 13 maja 1998 r. 
(I PKN 105/98, OSNP 1999/10/335)

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony na stanowisku do spraw kontaktów z klientami, odpowiedzialny 
za przyjmowanie i wydawanie zamówień, często popełniał oczywiste pomyłki na szkodę 
zarówno pracodawcy, jak i obsługiwanych klientów. W takim przypadku niesumienne 
wykonywanie obowiązków przez pracownika oraz brak wymaganej staranności i zaan-
gażowania będą stanowiły uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umo-
wy o pracę w przypadku wskazania przez pracodawcę konkretnych zachowań pracow-
nika, które miały wpływ na podjęcie takiej decyzji.

PRZYKŁAD
Pracownik zatrudniony na stanowisku tokarza został poinformowany przez pracodawcę 
o obowiązku wyprodukowania w poszczególnych miesiącach konkretnej liczby produk-
tów. Taka sama norma została ustalona dla pozostałych 2 pracowników zatrudnionych 
na stanowiskach tokarzy. Kontrola przeprowadzona przez pracodawcę wykazała, że 
przez 6 miesięcy pracownik ten wyprodukował mniejszą liczbę produktów niż wyzna-
czony limit oraz mniej niż pozostali 2 pracownicy, mimo takich samych warunków pra-
cy. W tym przypadku pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę 
ze względu na złe wyniki pracy i złą ocenę pracy, konkretyzując, na czym polegały złe 
wyniki pracy, np. wyprodukowanie liczby produktów poniżej ustalonych norm.

W przedstawionym przykładzie negatywna ocena pracy pracownika miała miejsce na pod-
stawie kryteriów, o których pracownik wiedział, zawierając z pracodawcą umowę o pracę. 
Dlatego ocena pracy na podstawie tych kryteriów mogła stanowić przyczynę wypowiedzenia 
pracownikowi umowy o pracę. Gdyby jednak przy zawieraniu umowy pracownik nie został 
poinformowany przez pracodawcę o oczekiwaniach wobec jego osoby, tj. o konieczności 
wyprodukowania konkretnej liczby produktów, wówczas przyczyna wskazana przez praco-
dawcę mogłaby zostać uznana za bezzasadną.

8.  Termin wypowiedzenia umowy o pracę ze względu 
na zaistnienie przyczyny

Przepisy Kodeksu pracy nie ograniczają żadnym terminem możliwości wypowiedzenia pra-
cownikowi umowy o pracę z określonych przyczyn. Pracodawca może zatem wypowiedzieć 
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umowę o pracę z powodu, o którym już wiedział znacznie wcześniej. Jednak zawsze nale-
ży pamiętać, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być aktualna i możliwa do 
uzasadnienia. Znaczny upływ czasu od okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy 
o pracę za wypowiedzeniem może bowiem spowodować, że w rzeczywistości przyczyna ta 
jest nieaktualna.

9. Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?) Nasza firma prowadzi na terenie całego kraju działalność gospodarczą w zakre-
sie sprzedaży telefonów komórkowych i związanych z nimi akcesoriów. Sprzedaż 

jest prowadzona w salonach sprzedaży. Salonem kieruje kierownik zatrudniony na pod-
stawie umowy o pracę. Sprzedawcy w salonie są zatrudnieni na podstawie umów cywil-
noprawnych i umów o pracę. W trakcie corocznej inwentaryzacji towaru przeprowadza-
nej w każdym salonie w dwóch z nich zostały wykryte liczne niedobory towaru, a także 
niedobór w kasie prowadzonej przez te salony. Po przeprowadzeniu postępowania wy-
jaśniającego okazało się, że część towaru zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, 
natomiast pracownicy przyznali się do tego, że często przekazywali sobie nawzajem tzw. 
kody sprzedażowe w celu wyrobienia limitu sprzedaży przez pracowników posiadają-
cych niższą sprzedaż od pozostałych, którzy w danym miesiącu wypracowali już swoje 
limity. Czy w związku z zaistniałą sytuacją mamy prawo rozwiązać umowy o pracę z kie-
rownikami dwóch salonów, w których wystąpiły niedobory, kierując się utratą zaufania 
do nich?

Tak. W przedstawionej sytuacji mogą Państwo rozwiązać z kierownikami salonów umowy 
o pracę, wskazując jako przyczynę utratę zaufania pozostającą w związku z występującym 
niedoborem towarów i gotówki w kierowanych przez nich salonach sprzedaży.

Kierownicy ci nie są podejrzewani przez pracodawcę o spowodowanie niedoborów, lecz 
o niewłaściwy nadzór nad osobami zatrudnionymi bezpośrednio przy sprzedaży telefonów 
komórkowych. Ujawniony proceder wymieniania się przez pracowników „kodami sprzedażo-
wymi” niewątpliwie powinien zostać zauważony przede wszystkim przez kierownika salonu. 
W stosunku do kadry kierowniczej kryteria oceny pracy są szczególnie zaostrzone. Mimo że 
występujący niedobór nie jest bezpośrednio związany z nienależytym wykonywaniem obo-
wiązków pracowniczych przez kierowników salonów, lecz przez osoby obsługujące klien-
tów, jednak obiektywnie kierownicy ponoszą odpowiedzialność za brak należytego kontak-
tu z pozostałymi pracownikami i nieprzestrzeganie przez nich obowiązujących regulaminów 
i przepisów wewnętrznych.

(?) Prowadzę zakład kosmetyczny. Jedna z moich pracownic dość często korzysta 
z zasiłku opiekuńczego na troje swoich dzieci. Ponadto w okresie ostatnich 6 mie-

sięcy sama przebywała dwukrotnie na zwolnieniu chorobowym. Jej nieobecności powo-
dują, że często muszę wyznaczać za nią zastępstwa z uwagi na poumawiane klientki lub 
w innych dniach skracać godziny otwarcia zakładu. Zatrudnienie nowej pracownicy w tej 
sytuacji jest dla mnie zbyt kosztowne. Pracownica ma zawartą umowę na czas nieokreślo-
ny. Czy mogę rozwiązać z nią umowę z powodu częstych nieobecności w pracy?
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Tak. W opisanej przez Panią sytuacji należy przyjąć, że można wypowiedzieć pracownicy 
umowę. Jeżeli nieobecności pracownika w pracy zdarzają się często i mają charakter długo-
trwały, to mogą stanowić przyczynę rozwiązania z nim umowy o pracę, ale pod warunkiem 
że dezorganizują pracę. Pracownica dosyć często korzysta z przysługujących jej zwolnień 
z pracy z powodu choroby dzieci i własnej. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że absencja 
chorobowa jest niezawiniona przez pracownicę. Jej nieobecności w pracy powodują dezor-
ganizację pracy w postaci konieczności wyznaczania zastępstw, a nawet skracania godzin 
otwarcia zakładu.

III.  Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest stosowane jako środek ostateczny 
w sytuacji, gdy w ocenie pracodawcy nie istnieje możliwość dalszego zatrudniania pracow-
nika nawet przez okres wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w tym przypadku następuje 
w trybie natychmiastowym i dlatego jest wyjątkowo dotkliwe dla pracownika. Kodeks pracy 
dopuszcza rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z pracownikiem w dwóch sytuacjach. 
Pierwsza dotyczy rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, druga – z przy-
czyn niezawinionych przez pracownika.

W każdym z tych przypadków pracodawca powinien rozważyć, czy jego decyzja jest słusz-
na i zasadna. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 29 listopada 2012 r. (II PK 116/12, 
M.P.Pr. 2013/4/200–202), stwierdzając, że: „(...) rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 
k.p. jako nadzwyczajny środek rozwiązania stosunku pracy powinno być stosowane przez 
pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością”. 

1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić tylko w przy-
padkach wymienionych w Kodeksie pracy. Rozwiązanie to może dotyczyć każdego rodzaju 
umowy o pracę i każdego pracownika, gdyż w tym przypadku nie działa szczególna ochro-
na określonych grup pracowniczych.

Przyczynami uzasadniającymi rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika zgodnie 
z Kodeksem pracy są:
 ■ ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
 ■ popełnienie przez pracownika, w czasie trwania umowy o pracę, przestępstwa, które 

uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest 
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
 ■ zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na 

zajmowanym stanowisku.

1.1. Wina w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy wielokrotnie rozpatrywał problem winy pracownika w odniesieniu do moż-
liwości zwolnienia dyscyplinarnego. Najważniejsze orzeczenia w tym zakresie przedstawia-
my na następnej stronie.
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Wina jako warunek zwolnienia dyscyplinarnego w orzecznictwie SN

Co powiedział Sąd Najwyższy Sygnatura orzeczenia

Naruszenie przez pracownika jego obowiązków z winy nieumyślnej 
z reguły nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę na podstawie 
art. 52 Kodeksu pracy

Wyrok z 24 listopada 1998 r. 
(I PKN 456/98, OSNP 
2000/1/25)

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych 
(art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy) ma miejsce wówczas, gdy w związ-
ku z zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) pracownika naru-
szającym podstawowe obowiązki można mu przypisać winę umyśl-
ną lub rażące niedbalstwo

Wyrok z 21 lipca 1999 r. (I PKN 
169/99, OSNP 2000/20/746)

Stopień zagrożenia interesów pracodawcy działaniem pracownika 
nie wpływa na ocenę rodzaju i stopnia winy jako przesłanki rozwią-
zania stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy

Wyrok z 4 sierpnia 1999 r. 
(I PKN 187/99 OSNP 
2000/22/813)

W każdym przypadku oceny ciężkości naruszenia podstawowego 
obowiązku pracowniczego decydującym kryterium jest wina. Cięż-
kie naruszenie ma miejsce w przypadku zaistnienia winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa

Wyrok z 12 listopada 2014 r. 
(I PK 85/14)

1.2.  Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych 
jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przepisy Kodeksu pracy nie zawierają katalogu podstawowych obowiązków pracowni-
czych ani określenia, jakie zachowanie pracownika stanowi ciężkie naruszenie jego podsta-
wowych obowiązków. Wyjątkiem jest regulacja, która za podstawowy obowiązek pracowni-
ka uznaje przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy 
określa jedynie przykładowe obowiązki pracownicze i w praktyce ciężkie naruszenie właś-
nie tych obowiązków stanowi przyczynę rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Zgodnie 
z ogólnymi zasadami pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie 
oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne 
z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik w szczególności zaś jest zobowiązany:
 ■ przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 ■ przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 ■ przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych,
 ■ dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, 

których ujawnienie mogłoby narazić zakład pracy na szkodę,
 ■ przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 ■ przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Ocena, czy dane naruszenie obowiązku przez pracownika jest ciężkie, zależy od okolicz-
ności każdego przypadku. Pracodawca musi zatem samodzielnie ocenić, czy dane zachowa-
nie pracownika może zakwalifikować jako ciężkie naruszenie jego podstawowych obowiąz-
ków. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że ciężkie naruszenie obowiązków 
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to naruszenie zawinione przez pracownika. Dlatego przy ocenie wagi danego naruszenia 
obowiązku pracodawca powinien brać pod uwagę stopień winy pracownika, jej intensyw-
ność oraz nasilenie.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych ma miejsce wówczas, gdy:
 ■ pracownik naruszył choćby jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych,
 ■ naruszenie to jest ciężkie z punktu widzenia winy (wina umyślna lub rażące niedbalstwo).

Oceny podstawowych obowiązków pra-
cowniczych Sąd Najwyższy dokonał w wyro-
ku z 5 kwietnia 2005 r. (I PK 208/04, M.P.Pr. 
wkł. 2005/12/1), w którym stwierdził, że: 
„(...) zakres podstawowych obowiązków pra-
cownika jest związany z rodzajem świadczo-
nej pracy (zajmowanym stanowiskiem). Do 
podstawowych obowiązków pracowniczych o charakterze powszechnym (występujących 
w każdym stosunku pracy) należą obowiązki wymienione w art. 100 Kodeksu pracy. Do ta-
kich obowiązków – powszechnych i podstawowych – został zakwalifikowany normatywnie 
obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy (art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy). (...) Pracownik 
nie ma jednak obowiązku przedkładania interesu pracodawcy nad własny. Jednym z kryte-
riów oceny jest pozycja zawodowa pracownika, usytuowanie zajmowanego przez niego sta-
nowiska w strukturze zakładu”.

Sąd Najwyższy wielokrotnie oceniał przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika. 
Większość przyczyn odnosi się do konkretnych, zindywidualizowanych przypadków. 
W praktyce pracodawcy często starają się formułować uzasadnienia w sposób identyczny 
bądź bardzo zbliżony do sformułowań występujących w orzeczeniach Sądu Najwyższego. 
Decydując się na zwolnienie dyscyplinarne pracownika, pracodawca powinien wiedzieć, 
że:
 ■ rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jako wyjątkowy sposób rozwiązania umo-

wy powinno być stosowane przez pracodawcę w wyjątkowych sytuacjach i z należytą 
ostrożnością. Musi być uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie 
winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie, a nie na błędnym 
przekonaniu o działaniu w interesie pracodawcy (wyrok z 2 czerwca 1997 r., I PKN 193/97, 
OSNP 1998/9/269),
 ■ zakład pracy nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę z jego winy bez wypo-

wiedzenia, jeżeli uprzednio z tej samej przyczyny wypowiedział mu umowę o pracę (wyrok 
z 4 stycznia 1978 r., I PRN 173/77, OSPiKA 1979/3/49),
 ■ pracodawca powinien poinformować pracownika o jego obowiązkach, gdy istnieje uza-

sadniona niepewność co do ich zakresu. Jeżeli pracodawca tego nie uczyni, to naruszenie 
przez pracownika tych obowiązków nie może być zakwalifikowane jako podstawa rozwią-
zania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu 
pracy), (wyrok z 16 lipca 2013 r., II PK 337/12, OSNP 2014/8/114).

UWAGA!
Aby dany obowiązek pracownika można było uznać 
za podstawowy, musi być określony w przepisach 
prawa pracy oraz wynikać z charakteru pracy wy-
konywanej przez pracownika.
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1.3.  Przykłady ciężkich naruszeń obowiązków pracowniczych w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego

Sąd Najwyższy wielokrotnie oceniał, czy doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pra-
cowniczych, a tym samym, czy zwolnienie dyscyplinarne było prawidłowe. Poniżej przedsta-
wiamy przykładowe orzeczenia Sądu Najwyższego określające, co jest ciężkim naruszeniem 
obowiązków pracowniczych.

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w ocenie SN

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych – przykłady Sygnatura orzeczenia

1 2

Zachowanie pracownika na stanowisku kierowniczym polegające 
na ubliżaniu współpracownikom

Wyrok z 29 czerwca 2005 r. (I PK 
290/04, OSNP 2006/9–10/149)

Odmowa poddania się badaniom kontrolnym po długotrwałej nie-
obecności w pracy spowodowanej chorobą, w czasie której pracow-
nik nabył prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Wyrok z 10 stycznia 2006 r. (I PK 
131/05, OSNP 2006/23–24/344)

Stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alko-
holu w czasie i miejscu pracy

Wyrok z 24 maja 1985 r. (I PRN 
39/85, OSNC 1986/1–2/23)

Przetrzymywanie sprzętu biurowego stanowiącego własność 
pracodawcy mimo wezwań do jego zwrotu

Wyrok z 22 listopada 2000 r. (I PKN 
700/00, OSNP 2003/21/517)

Pobicie pracownika w czasie pracy Wyrok z 13 lutego 1997 r. (I PKN 
73/96, OSNP 1997/23/461)

Świadome organizowanie przez pracownika równoczesnego 
przejścia kilku pracowników do pracodawcy prowadzącego dzia-
łalność konkurencyjną

Wyrok z 5 kwietnia 2005 r. (I PK 
208/04, OSNP 2006/1–2/3)

Przywłaszczenie mienia pracodawcy Wyrok z 10 listopada 1999 r. 
(I PKN 361/99, OSNP 2001/7/216)

Spóźnione bez usprawiedliwienia zawiadomienie pracodawcy 
przez kierowcę o kradzieży powierzonego mu samochodu wraz 
z kluczykami

Wyrok z 13 marca 1997 r. (I PKN 
38/97, OSNP 1998/3/72)

Nadużycie korzystania ze świadczenia z ubezpieczenia społecz-
nego

Wyrok z 19 stycznia 1998 r. (I PKN 
477/97, OSNP 1998/23/685)

Samowolne opuszczenie miejsca pracy Wyrok z 22 grudnia 1998 r. (I PKN 
507/98, OSNP 2000/4/132)

Bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagraża-
jąca istotnym interesom pracodawcy

Wyrok z 12 czerwca 1997 r. (I PKN 
211/97, OSNP 1998/11/323)

Korzystanie przez pracownika z telefonu służbowego w celu 
udziału w grach towarzyskich, narażające pracodawcę na znacz-
ną szkodę

Wyrok z 15 maja 1997 r. (I PKN 
93/97, OSNP 1998/7/208)

Postępowanie pracownika polegające na „pożyczaniu sobie” pie-
niędzy z kasy sklepu, bez wiedzy i zgody pracodawcy

Wyrok z 26 czerwca 1998 r. (I PKN 
214/98, OSNP 1999/14/460)
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Świadczenie przez radcę prawnego prywatnych usług prawni-
czych w czasie pracy przeznaczonym na obsługę pracodawcy

Wyrok z 8 maja 1997 r. (I PKN 
129/97, OSNP 1998/6/177)

Samowolny zabór przez pracownika z jego akt osobowych doku-
mentów dotyczących stosunku pracy i uporczywa odmowa ich 
zwrotu na żądanie pracodawcy

Wyrok z 6 grudnia 2001 r. (I PKN 
720/00, OSNP 2003/22/546)

Użytkowanie bez zgody i wiedzy pracodawcy sprzętów z jego za-
kładu w prywatnym sklepie współmałżonka pracownika

Wyrok z 24 lutego 1998 r. (I PKN 
547/97, OSNP 1999/4/119)

Niezawiadomienie pracodawcy w przypadku posiadania wiedzy 
o działaniu na jego szkodę

Wyrok z 1 października 
1998 r. (I PKN 351/98, OSNP 
1999/21/676)

Przedstawienie przez pracownika kierownikowi zakładu pracy 
bezpodstawnych zarzutów popełnienia przestępstwa

Wyrok z 7 marca 1997 r. (I PKN 
28/97, OSNP 1997/24/487)

Samowolne przekraczanie przez intendenta ustalonego przez 
szkołę limitu stawki żywieniowej

Wyrok z 22 kwietnia 1998 r. (I PKN 
56/98, OSNP 1999/8/279)

Poczęstowanie alkoholem przez pracownika na stanowisku kie-
rowniczym podległych mu pracowników

Wyrok z 17 września 1997 r. (I PKN 
269/97, OSNP 1998/17/514)

Naruszenie zasad bhp przez pracownika odpowiedzialnego za 
bezpieczne warunki pracy

Wyrok z 22 września 1976 r. 
(I PRN 62/76, OSNC 1977/4/81)

Odmówienie przez pracownika wykonania polecenia świadczenia 
pracy umówionej lub zgodnej z jego kwalifikacjami (w okolicznoś-
ciach, o których mowa w art. 42 § 4 Kodeksu pracy)

Wyrok z 14 listopada 2013 r. (II 
PK 37/13)

Działalność konkurencyjna pracownika, nawet wtedy, gdy praco-
dawca nie zawarł z nim umowy o zakazie konkurencji 

Wyrok z 8 marca 2013 r. (I PK 
194/12, M.P.Pr. 2013/10/506)

Nagrywanie bez zgody pracodawcy jego rozmów Wyrok z 24 maja 2011 r. (II PK 
299/10, OSNP 2012/13–14/170)

Zwolnienie się z pracy przez związkowca bez uzyskania na to 
zgody przełożonego 

Wyrok z 2 czerwca 2010 r. (II PK 
367/09)

Rozpoczęcie urlopu „na żądanie” przed udzieleniem go przez 
pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobec-
ność w pracy 

Wyrok z 16 września 2008 r. (II PK 
26/08, OSNP 2010/3–4/36)

PRZYKŁAD
Pracodawca prowadzący firmę reklamową 9 listopada 2014 r. polecił 3 pracownikom roz-
kleić w następnym dniu 4 tys. plakatów przed koncertem, który miał się odbyć 11 listopada 
z okazji Święta Niepodległości. Pracownicy poinformowali pracodawcę, że nie są w stanie 
rozkleić tak dużej liczby plakatów. Ocenili, że w wyznaczonym przez pracodawcę terminie 
mogą rozkleić 2,5 tys. plakatów. Pracownicy zwracali uwagę, że od 2 dni oplakatowują 
miasto z powodu innej imprezy artystycznej i mimo świadczenia w tych dniach pracy po 
10 godzin dziennie rozkleili 3 tys. plakatów. Pracodawca nie zmienił jednak swojej decyzji 
i podkreślił, że wszystkie plakaty mają być rozklejone. Pracownicy po rozklejeniu 2 tys. 
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plakatów, co zajęło im 13 godzin pracy, odwieźli resztę materiałów do firmy i udali się do 
domu. 12 listopada 2014 r. pracodawca wręczył pracownikom zwolnienia dyscyplinarne, 
ponieważ bez usprawiedliwienia opuścili stanowiska pracy i nie wykonali polecenia praco-
dawcy, co spowodowało odmowę przez filharmonię zapłaty za zleconą usługę rozklejania 
plakatów. Działanie pracodawcy było nieprawidłowe, gdyż nie wolno planować pracowni-
kowi pracy w godzinach nadliczbowych, a pracownik może odmówić takiej pracy, jeżeli 
jest to usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami, np. przemęczeniem. W takim przy-
padku odmowa przez pracowników wykonywania pracy nie będzie stanowiła ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

PRZYKŁAD
Firma budowlana „Domex” zatrudniła Józefa P. na stanowisku murarza. Pracownicy wy-
konywali roboty budowlane na terenie miasta X, polegające na remoncie hali sportowej. 
12 stycznia 2015 r. Józef P. wraz z 3 innymi pracownikami wracał samochodem dostaw-
czym do siedziby pracodawcy. W samochodzie znajdowały się materiały budowlane 
i narzędzia, które były wykorzystywane przy pracach remontowych. Podczas wyładunku 
materiałów budowlanych do magazynu firmy „Domex” Józef P. załadował do swojego 
prywatnego samochodu worek cementu i wiadro farby akrylowej. Gdy przejeżdżał przez 
bramę zakładu pracy, strażnik zauważył w samochodzie materiały budowlane. Józef P. 
wyjaśniał, że zamierzał udać się po pracy na miejsce remontowanej hali w celu dokoń-
czenia prac, gdyż istniała obawa niewywiązania się przez pracodawcę z zakontrakto-
wanych terminów realizacji robót. Mimo tych wyjaśnień 23 stycznia 2015 r. pracodawca 
rozwiązał z nim umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, podając jako 
przyczynę zwolnienia usiłowanie kradzieży mienia pracodawcy. Jednocześnie praco-
dawca uznał wyjaśnienia Józefa P. za całkowicie niewiarygodne, gdyż nie zlecał mu 
wykonywania żadnych robót w godzinach nadliczbowych, a ponadto firma „Domex” 
realizowała roboty budowlane zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z umowy. 
Takie postępowanie pracodawcy było prawidłowe.

1.4.  Popełnienie przestępstwa jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia

Istotną przyczyną uzasadniającą rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika jest popełnienie przez pracownika przestępstwa. Przestępstwo 
może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy jednocześnie 
są spełnione następujące warunki:
 ■ zostało popełnione w czasie trwania stosunku pracy,
 ■ uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika na danym stanowisku,
 ■ jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

Przepisy Kodeksu pracy nie definiują pojęcia przestępstwa. Jest ono określone w przepi-
sach Kodeksu karnego. Pojęcie przestępstwa należy odróżnić od pojęcia wykroczenia, które 
definiuje Kodeks wykroczeń.
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Przestępstwo – czyn zabroniony regulowany Kodeksem karnym, zagrożony karą pozba-
wienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywną.
Wykroczenie – czyn niedozwolony regulowany Kodeksem wykroczeń. Odpowiedzialno-
ści za wykroczenie podlega ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod 
groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany (art. 1 
§ 1 Kodeksu wykroczeń) 

W praktyce pracodawcy często dokonują błędnej kwalifikacji czynu pracownika. Potwierdza 
to orzecznictwo Sądu Najwyższego. W wyroku z 12 września 2000 r. (I PKN 28/00, OSNP 
2002/7/161) SN stwierdził, że: „(...) usiłowanie 
kradzieży lub przywłaszczenie mienia praco-
dawcy mające znamiona wykroczenia, a nie 
przestępstwa, nie może być zakwalifikowa-
ne jako popełnienie przestępstwa z art. 52 
§ 1 pkt 2 Kodeksu pracy, ale może być za-
kwalifikowane jako ciężkie naruszenie obo-
wiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 
Kodeksu pracy).

Aby pracodawca mógł rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z powodu popełnionego przez pracownika przestępstwa, muszą zostać spełnione 3 warunki:
1) przestępstwo musi być popełnione tylko w czasie trwania stosunku pracy

 Zatem jakiekolwiek przestępstwo popełnione np. przed zawarciem umowy o pracę z pracodaw-
cą nie uzasadnia rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Jeśli jednak pracownik posługuje się 
podrobionym dokumentem w celu zawarcia umowy o pracę, pracodawca może rozwiązać z pra-
cownikiem umowę bez wypowiedzenia. Do uznania popełnienia przestępstwa w czasie trwania 
umowy o pracę wystarczy stwierdzenie, że pracownik świadomie w okresie trwającej umowy 
o pracę używa przerobionego świadectwa pracy jako autentycznego przez złożenie go w zakła-
dzie pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 1986 r., I PRN 116/85, OSNC 1986/11/186).

PRZYKŁAD
Pracownik przedstawił w kadrach 3 świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy. 
Pracownica kadr zauważyła, że jedno ze świadectw jest najprawdopodobniej przerobio-
ne. Ustalono, że pracownik faktycznie przerobił świadectwo pracy, a następnie posłużył 
się nim. Powodem takiego postępowania pracownika było zwolnienie go w trybie na-
tychmiastowym z poprzedniego zakładu pracy, który to fakt chciał zataić przed obec-
nym pracodawcą. Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowie-
dzenia. W takim przypadku decyzja pracodawcy była uzasadniona.

2) przestępstwo musi uniemożliwiać dalsze zatrudnianie na danym stanowisku
 Dyskwalifikuje daną osobę jako pracownika do pracy na danym stanowisku popełnienie 
przez nią przestępstwa zarówno na terenie zakładu pracy, jak i poza nim, np. na osobie 
trzeciej.

UWAGA!
Popełnienie przez pracownika wykroczenia nie 
uzasadnia rozwiązania z nim umowy o pracę bez 
wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu 
pracy.
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3) przestępstwo musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 Przepisy Kodeksu pracy nie regulują kwestii, kiedy dane przestępstwo można uznać za 
oczywiste. Przyjmuje się, że przestępstwo jest oczywiste, jeżeli niepozostawiający wąt-
pliwości stan faktyczny pozwala na pewne stwierdzenie, że pracownik dopuścił się czynu 
zagrożonego sankcją karną przez ustawę. Nie można natomiast uznać oczywistości prze-
stępstwa pracownika, jeżeli nie ma pewności, czy przestępstwo w ogóle zostało popeł-
nione albo kto dopuścił się czynu przestępnego (wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 
1977 r., I PRN 141/76, PiZS 1978/4/64).

W tym przypadku przy ocenie zdarzenia zalecamy pracodawcom daleko posuniętą ostroż-
ność. Potwierdza to następujące orzecznictwo Sądu Najwyższego:
 ■ oczywistość przestępstwa stwierdza pracodawca na podstawie prawomocnego wyro-

ku skazującego lub na podstawie oceny konkretnego zdarzenia, które nie pozostawia 
wątpliwości, że przestępstwo zostało popełnione (wyrok z 4 kwietnia 1979 r., I PR 13/79, 
OSNC 1979/11/221),
 ■ prawomocne orzeczenie sądu karnego uniewinniające pracownika wyłącza możliwość 

przyjęcia przez sąd pracy, iż przestępstwo miało charakter „oczywisty” (wyrok z 27 kwiet-
nia 1993 r., I PRN 27/93, Mon. Prawn. 1993/2/54). 

Prawomocność wyroku natomiast polega na tym, że wyrok nie podlega już zaskarżeniu 
za pomocą zwykłych środków zaskarżenia. Prawomocne są albo wyroki pierwszej instancji 
(niezaskarżone w odpowiednim terminie apelacją), albo wyroki drugiej instancji (po rozpa-
trzeniu apelacji). W związku z tym: „(...) samo tymczasowe aresztowanie pracownika nie stanowi 
podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia” (uchwała z 12 października 
1975 r., I PZP 49/76, OSNC 1977/4/67).

Należy mieć również na uwadze, że rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić także 
wtedy, gdy popełnienie przez pracownika przestępstwa nastąpiło na szkodę innej osoby niż 
pracodawca. Potwierdził to Sąd Najwyższy, stając na stanowisku, że: „(...) popełnienie przez 
pracownika przestępstwa może uniemożliwiać jego dalsze zatrudnianie na zajmowanym sta-
nowisku także wówczas, gdy nie było dokonane na szkodę pracodawcy, jeżeli rodzaj prze-
stępstwa ma związek z charakterem zatrudnienia pracownika” (wyrok z 7 kwietnia 1999 r., 
I PKN 668/98, OSNP 2000/11/429).

PRZYKŁAD
Joanna L. zatrudniona na stanowisku sprzedawcy została skazana prawomocnym wy-
rokiem za kradzież znacznej kwoty pieniędzy wyrządzającą szkodę osobie prywatnej. 
Rodzaj przestępstwa popełnionego przez Joannę L. miał zawiązek z charakterem wy-
konywanej przez nią pracy, gdyż jako sprzedawca miała bezpośredni kontakt z obrotem 
pieniędzmi w sklepie. Popełniony czyn w żaden sposób nie wyrządzał szkody praco-
dawcy, jednak stał się przeszkodą w kontynuowaniu przez pracownicę zatrudnienia na 
danym stanowisku. Skazanie Joanny L. za kradzież dyskwalifikuje ją jako pracownika na 
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stanowisku sprzedawcy, dlatego pracodawca może rozwiązać z nią umowę bez wypo-
wiedzenia z powodu popełnienia przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie 
na dotychczasowym stanowisku.

1.5.  Zawiniona utrata uprawnień przez pracownika jako przyczyna rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zaj-
mowanym stanowisku ma zastosowanie zazwyczaj do pracowników, którzy do wykonywania 
swojej pracy muszą posiadać szczególne uprawnienia. Przepisy Kodeksu pracy nie definiu-
ją pojęcia „uprawnienia do wykonywania pracy”. W praktyce dotyczy to uprawnień zawodo-
wych pracownika, których posiadanie jest niezbędne przy zajmowaniu danego stanowiska. 
Zawiniona utrata takich uprawnień przez pracownika niewątpliwie powoduje dla pracodawcy 
dużą uciążliwość i w konsekwencji brak możliwości zatrudniania w dalszym ciągu takiego 
pracownika na danym stanowisku.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i utrata uprawnień ko-
niecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku stanowią dwie niezależ-
ne od siebie przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 
Kodeksu pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 1997 r., I PKN 361/97, OSNP 
1998/17/503).

Aby utrata uprawnień koniecznych do wy-
konywania pracy na zajmowanym stanowi-
sku mogła stać się przyczyną rozwiązania 
z pracownikiem umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia, musi mieć charakter zawiniony 
przez pracownika. Przy czym nie ma tu zna-
czenia rodzaj  winy pracownika. Może to być 
zarówno wina umyślna, jak i nieumyślna. Utrata tych uprawnień może zostać spowodowana 
różnymi okolicznościami. Może być następstwem naruszenia przez pracownika podstawo-
wych obowiązków pracowniczych, popełnienia wykroczenia, przestępstwa, może też być 
spowodowana naruszeniem przepisów wynikających z etyki zawodowej.

PRZYKŁAD
Andrzej Z. był zatrudniony w Aeroklubie Lotniczym na stanowisku zawodowego skocz-
ka spadochronowego. Posiadał licencję nadaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego. Andrzej Z., jadąc samochodem w stanie po użyciu alkoholu, spowodował 
poważny wypadek komunikacyjny, w wyniku którego doznał trwałego uszczerbku na 
zdrowiu. Po wypadku popadł w depresję. Po niedługim czasie zostało wydane orze-
czenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do pełnienia przez niego funkcji człon-
ka personelu lotniczego, gdyż nie spełniał już wymagań w zakresie sprawności fi-
zycznej i psychicznej do pełnienia zawodu skoczka. Prezes ULC cofnął Andrzejowi Z. 
licencję zawodowego skoczka spadochronowego, a Aeroklub Lotniczy rozwiązał 
z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia, uznając, że utrata uprawnień nastąpiła 

UWAGA!
Niezawiniona przez pracownika utrata uprawnień 
może uzasadniać jedynie rozwiązanie umowy o pra-
cę za wypowiedzeniem.
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wskutek zawinionego zachowania pracownika. Takie postępowanie pracodawcy było 
prawidłowe.

2.  Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika uznane przez Sąd Najwyższy za bezzasadne

W swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał nieprawidłowe przyczyny 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Bezzasadne przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego w orzecznictwie SN

Przyczyny zwolnienia dyscyplinarnego 
uznane przez SN za bezzasadne

Sygnatura orzeczenia

Zwykłe zaniedbanie lub działanie wbrew oczekiwaniom 
pracodawcy i nieosiągnięcie zamierzonych rezultatów

Wyrok z 2 czerwca 1997 r. (I PKN 
191/97, OSNP 1998/9/268)

Usiłowanie naruszenia podstawowych obowiązków pra-
cowniczych

Wyrok z 17 listopada 1997 r. (I PKN 
362/97, OSNP 1998/17/504)

Samo ujawnienie niedoboru w mieniu powierzonym pra-
cownikowi

Wyrok z 17 listopada 1999 r. (I PKN 
392/99, OSNP 2001/7/222)

Dopuszczenie się jedynie uchybień formalnych w uspra-
wiedliwieniu nieobecności w pracy

Wyrok z 4 sierpnia 1999 r. (I PKN 
126/99, OSNP 2000/20/752)

Krytyka pracodawcy i informowanie o ewentualnych nie-
prawidłowościach w zakładzie jego właściciela, nawet je-
śli wskazane zarzuty okażą się bezpodstawne

Wyrok z 18 lipca 2012 r. (I PK 44/12)

Niewykonanie polecenia dotyczącego pracy rodzajowo 
innej niż ustalona w angażu

Wyrok z 12 kwietnia 2012 r. (II PK 
216/11)

Przekazanie przez pracownika innym pracownikom da-
nych objętych tzw. klauzulą poufności wynagrodzeń 
w celu przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i prze-
jawom dyskryminacji płacowej

Wyrok z 26 maja 2011 r. (II PK 304/10, 
M.P.Pr. 2011/10/528)

3. Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?) Czy pracownik zatrudniony na stanowisku rzecznika prasowego firmy, który wy-
prosił za drzwi swojego gabinetu dziennikarzy z ekipy telewizyjnej w trakcie prze-

prowadzanego z nim wywiadu, a następnie zażądał wyłączenia kamery, dopuszcza się 
ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych? Czy możemy z takim pracownikiem 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Tak. Zachowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku rzecznika prasowego firmy, 
polegające na wypraszaniu za drzwi gabinetu dziennikarzy przeprowadzających z nim wy-
wiad telewizyjny i próbie wyłączenia kamery, można zakwalifikować jako ciężkie narusze-
nie obowiązków pracowniczych. Osoba zatrudniona na stanowisku rzecznika prasowego 
firmy powinna zachowywać się w sposób nienaganny, szczególnie w stosunku do dzienni-
karzy zamierzających przeprowadzić z nią wywiad. Okazywanie emocji, a także wdawanie 
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się w przepychanki jest niedopuszczalne. Pracownik powinien panować nad sobą i udzielać 
dziennikarzom informacji w zakresie uzgodnionym z zarządem spółki, zwłaszcza jeśli został 
o nie poproszony w trakcie umówionego wcześniej i zaplanowanego wywiadu.

(?) Prowadzimy hurtownię kosmetyczną, w której zatrudniamy 6 pracowników. Kilka 
dni temu dowiedzieliśmy się, że jeden z pracowników, którego zatrudniamy zale-

dwie od miesiąca na stanowisku sprzedawcy, rok temu został skazany prawomocnym wy-
rokiem za przestępstwo kradzieży. Fakt ten spowodował, że utraciliśmy do niego zaufanie. 
Czy możemy rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, z jego 
winy, gdyż nie widzimy możliwości zatrudniania go w dalszym ciągu?

Nie. Popełnienie przez tego pracownika przestępstwa przed podpisaniem z Państwem 
umowy o pracę nie może stanowić podstawy do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika. Mogą jednak Państwo rozważyć możliwość rozwiązania 
z pracownikiem umowy za wypowiedzeniem z uwagi na utratę zaufania do niego.

(?) Zatrudniam od niedawna pracownika, który już 2 razy stawił się do pracy nietrzeź-
wy. Dowiedziałam się, że pracownik ten cierpi na chorobę alkoholową i rozpoczął 

leczenie. Obawiam się, że nadal będzie się to powtarzało, i nie chcę zatrudniać takiego 
pracownika. Czy mogę go zwolnić dyscyplinarnie?

Nie. Nawet jeśli pracownik stawi się do pracy nietrzeźwy, a podjął leczenie choroby alko-
holowej, nie może Pani zwolnić go dyscyplinarnie.

Warunkiem rozwiązania przez Panią umowy o pracę bez wypowiedzenia z tym pracow-
nikiem jest zaistnienie winy pracownika, rozumianej jako wina umyślna lub rażące niedbal-
stwo. Winę taką  wyklucza choroba alkoholowa. Dlatego jeśli pracownik mimo stawienia się 
w pracy w stanie nietrzeźwym wykaże, że jest w trakcie leczenia, np. podjął terapię odwyko-
wą, nie może go Pani zwolnić dyscyplinarnie.

Jeżeli natomiast choroba alkoholowa powoduje, że pracownik stawia się w pracy nie-
trzeźwy i nie wykonuje lub nieprawidłowo wykonuje swoje obowiązki, wówczas może Pani 
rozważyć rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z powodu częstej nietrzeźwości 
pracownika uniemożliwiającej mu wykonywanie jego obowiązków i dezorganizującej pracę 
w zakładzie. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając, że „(...) stawienie się 
do pracy w stanie nietrzeźwości pracownika dotkniętego przewlekłą psychozą alkoholową nie 
stanowi dostatecznej podstawy do przypisania mu ciężkiego naruszenia podstawowych obo-
wiązków pracowniczych” (wyrok z 10 października 2000 r., I PKN 76/00, OSNP 2002/10/237).

(?) Czy wystawianie przez lekarza rodzinnego recept na nazwiska osób zmarłych 
i przepisywanie na te nazwiska refundowanych leków, za co następnie został on 

skazany prawomocnym wyrokiem sądu rejonowego, uzasadnia dyscyplinarne zwolnienie 
tego lekarza jako pracownika Zakładu Opieki Zdrowotnej?

Tak. Popełnienie przez lekarza przestępstwa polegającego na poświadczaniu nieprawdy 
w wystawianych przez niego receptach w ramach wykonywanych obowiązków pracowniczych, 
stwierdzone następnie prawomocnym wyrokiem skazującym sądu powszechnego, stanowi 
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podstawę rozwiązania umowy o pracę z tym lekarzem bez wypowiedzenia. Popełnione prze-
stępstwo może stanowić przyczynę uniemożliwiającą dalsze zatrudnianie lekarza na stano-
wisku lekarza rodzinnego w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego, a więc czyny, za które został skazany 
pracownik, mogą podważać zaufanie do niego i uniemożliwiać dalsze pozostawanie w sto-
sunku pracy. Kwestia winy została prawomocnie rozstrzygnięta przez sąd powszechny. Jeżeli 
dysponują Państwo odpisem takiego wyroku, który jest prawomocny, to mogą Państwo roz-
wiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia.

4. Termin rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po 
upływie miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej 
rozwiązanie umowy. Jeżeli okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę w trybie 
art. 52 Kodeksu pracy wystąpiły w kilku kolejnych dniach, to termin z art. 52 § 2 Kodeksu 
pracy rozpoczyna bieg od dowiedzenia się przez pracodawcę o ostatniej z tych okoliczności 
(wyrok Sądu Najwyższego z 11 czerwca 1997 r., I PKN 202/97, OSNP 1998/10/297).

Aby pracodawca mógł zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, musi dowiedzieć się 
o przyczynie, która uzasadnia takie zwolnienie. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego:
 ■ termin do złożenia oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia 

rozpoczyna bieg od zawiadomienia o przyczynie uzasadniającej to rozwiązanie osoby lub 
organu zarządzającego zakładem w imieniu pracodawcy albo innej wyznaczonej osoby 
upoważnionej do dokonywania w imieniu pracodawcy czynności prawnych z zakresu 
prawa pracy (wyrok z 11 kwietnia 2000 r., I PKN 590/99, OSNP 2001/18/558),
 ■ uzyskanie przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniających rozwiąza-

nie umowy oznacza uzyskanie wiadomości na tyle wiarygodnych, że uzasadnione jest 
przekonanie pracodawcy o nagannym zachowaniu się pracownika, i to w stopniu uspra-
wiedliwiającym niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę (wyrok z 21 października 1999 r., 
I PKN 318/99, OSNP 2001/5/155),
 ■ dniem uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiąza-

nie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 2 Kodeksu pracy), gdy 
przyczyna rozwiązania z pracownikiem umowy jest tożsama z przyczyną wcześniejszego 
nałożenia na niego kary porządkowej, jest dzień powzięcia przez pracodawcę wiadomo-
ści o okoliczności uzasadniającej nałożenie kary porządkowej (wyrok Sądu Najwyższego 
z 10 października 2013 r., II PK 13/13, OSNP 2014/9/125).

5.  Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia niezawinione 
przez pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, 
jeżeli niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa:
 ■ dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 

6 miesięcy i niezdolność do pracy nie została spowodowana chorobą zawodową ani wy-
padkiem przy pracy,
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 ■ dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania 
świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudnio-
ny u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została 
spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,
 ■ dłużej niż pobieranie wynagrodzenia i zasiłku z tytułu odosobnienia pracownika ze względu 

na chorobę zakaźną – niezależnie od tego, jak długo pracownik był zatrudniony u danego 
pracodawcy.

Ponadto rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia bez winy pracownika jest możliwe w razie:
 ■ usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (z innych przyczyn niż niezdolność 

do pracy z powodu choroby) trwającej dłużej niż 1 miesiąc,
 ■ nieobecności pracownika w pracy z powodu opieki nad dzieckiem, jeżeli upłynął okres 

otrzymywania z tego tytułu zasiłku opiekuńczego.

Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia 
u tego pracodawcy, nawet jeśli była między nimi przerwa, oraz wlicza się okres zatrudnie-
nia u poprzedniego pracodawcy w przypadku przejścia zakładu na innego pracodawcę na 
mocy art. 231 Kodeksu pracy.

Do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy nie dolicza się okresu niezdolności do 
pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lipca 1999 r., I PKN 161/99, OSNA PIUS 2000/19/717).

PRZYKŁAD
Pracownik został zatrudniony od 1 lipca 2014 r. Zachorował 21 listopada 2014 r. i otrzymał 
kilka następujących po sobie zwolnień lekarskich na łączny okres od 21 listopada 2014 r. 
do 29 lutego 2015 r. Okres zatrudnienia u tego pracodawcy przed chorobą wynosił 4 mie-
siące i 20 dni, czyli krócej niż 6 miesięcy. Wobec tego pracodawca może zwolnić pracow-
nika bez wypowiedzenia bez jego winy po upływie 3 miesięcy choroby, tj. 22 lutego br.

Rozwiązując umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 53 Kodeksu pracy, należy 
wskazać jako przyczynę zwolnienia jeden z przypadków zawartych w tym przepisie, który 
został spełniony przez pracownika.

Jeżeli np. pracownik jest zatrudniony w danej firmie powyżej 6 miesięcy i wyczerpał już 
okres zasiłkowy oraz przebywał ponad 3 miesiące na świadczeniu rehabilitacyjnym, praco-
dawca, zwalniając go z pracy, powinien podać, że przyczyną rozwiązania umowy jest wyczer-
panie przez pracownika okresu zasiłkowego i upływ 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego.

5.1. Choroba pracownika

Ustalenie okresu ochrony pracownika jest oparte na długości okresu wynagrodzenia za 
czas choroby i okresu zasiłkowego. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania nie-
zdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn, któ-
re traktuje się na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby – nie dłużej jednak niż 
przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje 
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w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Jeżeli po upływie okresu zasiłkowego ubezpie-
czony jest nadal niezdolny do pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja 
rokują odzyskanie zdolności do pracy, okres ochrony ulega przedłużeniu – nie dłużej jednak 
niż na dalsze 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego.

Do okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, a tak-
że okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa mię-
dzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

W przypadku odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną okres zasiłkowy 
jest taki sam jak w przypadku jego niezdolności do pracy z powodu choroby.

Pracodawca musi pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może 
nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

Sąd Najwyższy w wyroku z 21 września 2012 r. (II PK 51/12) uznał, że niewykonanie przez 
pracownika zgłaszającego swój powrót do pracy obowiązku poddania się badaniom lekar-
skim, na które skierował go pracodawca, uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy na podsta-
wie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy (czyli z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego 
i 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego).

Zakaz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do 
pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności (art. 53 § 3 Kodeksu pracy) nie ma za-
stosowania, jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby, a do pracy 
zgłasza się w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania 
umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1999 r., I PKN 415/99, OSNP 2001/10/342).

5.2. Inne usprawiedliwione nieobecności pracownika

Nieobecność pracownika w pracy jest usprawiedliwiona, jeżeli następuje z przyczyn unie-
możliwiających mu stawienie się do pracy. Jednym z powodów uzasadniających rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia po okresie usprawiedliwionej nieobecności trwającej dłu-

żej niż 1 miesiąc jest odbywanie przez pra-
cownika kary pozbawienia wolności.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu osobistego spra-
wowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wie-
ku do ukończenia 8 lat lub chorym dzieckiem 
w wieku do ukończenia 14 lat przysługuje przez 
okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzo-
wym. Po tym okresie, jeśli pracownik nadal jest 

nieobecny w pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca może roz-
wiązać z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

6.  Błędne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn 
niezawinionych przez pracownika w orzecznictwie Sądu Najwyższego

Na następnej stronie przedstawiamy najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego, które 
dotyczą nieprawidłowego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinio-
nych przez pracownika.

UWAGA!
Pracownika odbywającego karę pozbawienia wol-
ności można zwolnić bez wypowiedzenia na podsta-
wie art. 53 Kodeksu pracy po upływie 1 miesiąca  
nieobecności w pracy.
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Orzeczenia SN dotyczące nieprawidłowego zwolnienia bez wypowiedzenia z przyczyn 
niezawinionych przez pracownika

Co powiedział Sąd Najwyższy Sygnatura orzeczenia

Niestawienie się do pracy po upływie okresu pobierania zasił-
ku chorobowego i niezawiadomienie pracodawcy o przyczynie 
nieobecności nie stanowi podstawy rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika, gdy pracodawca wiedział 
o jego niezdolności do pracy

Wyrok z 12 grudnia 2001 r. (I PKN 
708/00, OSNP 2003/23/561)

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę w okresie mię-
dzy wyczerpaniem przez pracownika prawa do zasiłku chorobo-
wego a rozstrzygnięciem ostateczną decyzją organu rentowego 
w przedmiocie świadczenia rehabilitacyjnego jest zgodne z pra-
wem, chyba że z decyzji tej wynika, iż w tym okresie pracownik 
miał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego (art. 53 § 1 pkt 1 
lit. b Kodeksu pracy)

Wyrok z 26 marca 2009 r. (II PK 
245/08, OSNP 2010/21–22/262)

Nawet w sytuacji, gdy pracodawca ma pewne przesłanki, by uwa-
żać, iż nieobecność pracownika jest spowodowana jego niezdol-
nością do pracy, powinien ustalić, jaka jest rzeczywista przyczy-
na nieobecności pracownika w pracy. Gdyby okazało się zaś, że 
przyczyną nieobecności nie jest niezdolność pracownika do pra-
cy, to rozwiązanie umowy o pracę narusza art. 53 Kodeksu pra-
cy. Jeżeli przyczyna nieobecności pracownika w pracy nie jest 
znana pracodawcy, to nieobecność ta jest nieusprawiedliwiona. 
Nie zmienia niczego, iż nieobecność taka wystąpiła bezpośred-
nio po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. 
W takim stanie faktycznym przepis art. 53 § 1 Kodeksu pracy nie 
może być podstawą rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca 
może natomiast rozwiązać niezwłocznie umowę w trybie art. 52 
§ 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Wyrok z 17 lipca 2009 r. (I PK 
43/09)

7. Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?) Pracownik rozpoczął pracę w mojej firmie 1 września 2014 r. na podstawie umowy 
o pracę na czas określony zawartej do 31 sierpnia 2015 r. 16 lutego br. przedstawił 

mi zwolnienie lekarskie na okres od 16 lutego do 15 marca br. Zwolnienie to z pewnością 
będzie kontynuował i nie ukrywam, że jest to dla mnie kłopotliwe, gdyż musiałam zatrud-
nić w zastępstwie innego pracownika. Czy w takiej sytuacji będę mogła rozwiązać z tym 
pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Tak. W przypadku kontynuowania przez Pani pracownika zwolnienia lekarskiego i niezdol-
ności do pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące będzie Pani mogła rozwiązać z pracownikiem 
umowę o pracę bez wypowiedzenia. Jedną z przyczyn niezawinionych przez pracownika, 
a uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, jest niezdolność do pra-
cy z powodu choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u dane-
go pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. Pani pracownik do 16 lutego br., czyli do dnia przed-
stawienia zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy, pozostawał w zatrudnieniu 
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5 i 1/2 miesiąca. Do okresu zatrudnienia pracownika nie wliczamy okresu niezdolności do 
pracy. Oznacza to, że Pani pracownik do dnia choroby, tj. do 16 lutego br., był zatrudniony 
w Pani zakładzie krócej niż 6 miesięcy i w przypadku przedłużającej się niezdolności do pra-
cy z powodu choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące będzie Pani mogła rozwiązać z pracow-
nikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika.

(?) Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy na czas nieokreślony już od 2 lat. Od 
dłuższego czasu pracownik ten przebywa na zwolnieniu chorobowym. Czy będzie-

my mogli go zwolnić po 182 dniach niezdolności do pracy, jeśli nadal będzie chorował?
Będą Państwo mogli zwolnić chorego pracownika w 183. dniu przebywania na zwolnieniu 

chorobowym, jeśli uzyskają Państwo pewność, że pracownik ten nie został skierowany na 
świadczenie rehabilitacyjne, a nadal będzie niezdolny do pracy.

Pracownika długotrwale niezdolnego do pracy z powodu choroby można zwolnić bez wypo-
wiedzenia, bez jego winy, jeżeli niezdolność do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny 
okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilita-
cyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co 
najmniej 6 miesięcy. Nie można zatem zwolnić pracownika w okresie pobierania świadczenia 
rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Jeśli będą Państwo pewni, że lekarz nie skiero-
wał pracownika na świadczenie rehabilitacyjne, a np. przyznano mu rentę, będą Państwo mo-
gli zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, bez jego winy z powodu długotrwałej choroby.

IV.  Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia przez pracownika

Obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy dotyczy również pracownika rozwią-
zującego umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Pracownik, który chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, czyli w trybie na-
tychmiastowym, powinien złożyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, po-
dając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, w przypadku gdy 
pracodawca:
 ■ nie przeniesie pracownika w terminie do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan 

jego zdrowia i kwalifikacje, jeżeli zaświadczeniem lekarskim został stwierdzony szkodliwy 
wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, lub
 ■ ciężko naruszy podstawowe obowiązki wobec pracownika.

Obowiązki pracodawcy, które można uznać za podstawowe, zostały uregulowane w róż-
nych przepisach Kodeksu pracy. Do podstawowych obowiązków pracodawcy należą przede 
wszystkim obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Również inne obowiązki pracodawcy uregulowane przepisami Kodeksu pracy mogą być 
uznane za podstawowe. Do takich obowiązków należy zaliczyć: terminowe i prawidłowe 
wypłacanie wynagrodzenia, przestrzeganie przepisów chroniących prawo pracownika do 
wypoczynku, stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracownika itp.
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Najczęstszą przyczyną, na którą powołują się pracownicy, rozwiązując umowę o pracę 
bez wypowiedzenia, jest niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia w ustalonym 
terminie.

Sąd Najwyższy potwierdził uznanie takiej przyczyny za uzasadniającą rozwiązanie umo-
wy bez wypowiedzenia w następujących wyrokach:
 ■ z 5 lipca 2005 r. (I PK 276/04, Wokanda 2006/2/23),
 ■ z 8 sierpnia 2006 r. (I PK 54/06, M.P.Pr. 2006/12/661),
 ■ z 4 kwietnia 2000 r. (I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516),
 ■  z 10 maja 2012 r. (II PK 220/11, M.P.Pr. 2012/9/482–486).

Przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika może 
również stanowić:
 ■ niewypłacenie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej (wy-

rok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2009 r., I BP 5/09, OSNP 2011/5–6/69),
 ■ bezzasadne odsunięcie pracownika od wykonywania pracy, zwłaszcza powodujące utra-

tę wyższego wynagrodzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 20 września 2013 r., II PK 6/13, 
OSNP 2014/6/81).

Nieuzasadnione jest rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązku wypłaty wynagrodzenia (art. 55 
§ 11 Kodeksu pracy) przed ustalonym terminem jego zapłaty, nawet wtedy, gdy z okoliczności 
sprawy wynika, że pracodawca nie mógłby się wywiązać z tego obowiązku w terminie (wyrok 
Sądu Najwyższego z 15 września 2011 r., II PK 69/11, OSNP 2012/19–20/243).

Oceniając naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracodawcę, należy również 
brać pod uwagę jego winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

Pracownik nie musi podawać przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę tylko 
w przypadku, kiedy rozwiązuje umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu naruszenia 
przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków jest skuteczne bez względu na to, czy 
wskazane przez pracownika przyczyny rzeczywiście wystąpiły (wyrok Sądu Najwyższego 
z 4 marca 1999 r., I PKN 614/98, OSP 1999/11/208).

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia nie może nastąpić 
po upływie miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadnia-
jącej rozwiązanie umowy. Termin do złożenia przez pracownika oświadczenia o rozwiąza-
niu umowy bez wypowiedzenia należy liczyć dopiero od ostatniego z zachowań pracodawcy 
uzasadniających rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

W przypadku wielokrotnego naruszenia podstawowego obowiązku pracodawcy w posta-
ci niewypłacania wynagrodzenia termin 1 miesiąca powinien być liczony od momentu dowie-
dzenia się o tym przez pracownika. W okolicznościach sprawy możliwe jest więc przyjęcie, 
że termin ten jest zachowany, gdy pracownik składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy 
w ciągu miesiąca od dnia ostatniego naruszenia obowiązku przez pracodawcę (wyrok Sądu 
Najwyższego z 24 października 2013 r., II PK 25/13).



TEMAT NA ŻYCZENIE32

MONITOR PPiU nr 4(268) 20 lutego 2015 r.
IFK

PRZYKŁAD
Pracodawca nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy (li-
stopad 2014 r., grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r.). Termin płatności wynagrodzenia przy-
padał na 10. dzień następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie było wpłaca-
ne na konto. Mimo iż pracownik faktycznie dowiedział się o naruszeniu obowiązku przez 
pracodawcę, tj. o niewypłaceniu wynagrodzenia, już 10 grudnia 2014 r., miesięczny ter-
min do złożenia przez niego oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia 
należy liczyć dopiero od 11 lutego br.

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowie-
dzenia pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Pracodawca może kwestionować istnienie wskazanej przez pracownika przyczyny roz-
wiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia:
 ■ w ramach wniesionej przez siebie sprawy o odszkodowanie,
 ■ w ramach sprawy wniesionej przez pracownika o zasądzenie odszkodowania od 

pracodawcy.

Żądane przez pracodawcę odszkodowanie odpowiada wynagrodzeniu pracownika za 
okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy zawartej na czas określony lub na 
czas wykonywania określonej pracy odszkodowanie jest przyznawane w wysokości wyna-
grodzenia pracownika za 2 tygodnie. 

Roszczenie o odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków (art. 55 
§ 11 Kodeksu pracy) przysługuje pracownikowi, gdy takie naruszenie rzeczywiście wystąpi-
ło, także wówczas, gdy przyczyny uzasadniające rozwiązanie nie zostały prawidłowo okre-
ślone w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy (wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja 2012 r., 
II PK 215/11, OSNP 2013/9–10/106).

PODSTAWA PRAWNA:
 ● art. 461 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 101; 

ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 4

 ● art. 113, art. 183a, art. 30, art. 39, art. 44, art. 45, art. 46, art. 471, art. 52, art. 55, art. 56, art. 58, art. 59, art. 611, 
art. 612, art. 94, art. 943 § 5, art. 97 § 2, art. 100, art. 207, art. 211, art. 264 § 1 i § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
– Kodeks pracy – Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 1662

 ● art. 13, art. 35 ust. 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – j.t. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1025; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 4

 ● art. 1, art. 10 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz.U. Nr 90, poz. 844; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654

 ● art. 8, art. 9 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159

 ● art. 1 § 1 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 482; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 915

Magdalena Opalińska –  prawnik, praktyk, od wielu lat zawodowo zajmuje się prawem 
pracy


