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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 10

Już 11 marca 2014 r. przeczytasz o prawie ubezpieczeń
Odprawa 
ze zwolnień 
grupowych

Ze składek na ubezpieczenia spo-
łeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
wyłączona jest w całości odprawa 
pieniężna przysługująca pracow-
nikowi w związku z rozwiązaniem 
stosunku pracy w ramach grupowe-
go zwolnienia. Z ustawy o zwolnie-
niach grupowych wynika, że wyso-
kość odprawy pieniężnej nie mo że 
przekraczać kwoty 15-krotnego mi-
nimalnego wynagrodzenia za pra-
cę, obowiązującego w dniu rozwią-
zania stosunku pracy. Jednak to 
ograniczenie nie obowiązuje w za-
kresie zwolnienia takiego świad-
czenia od składek na ubezpiecze-
nia społeczne. Nawet gdy odprawa 
jest wyższa niż kwota 15-krotnego 
minimalnego wynagrodzenia, to 
w całości taka odprawa jest wyłą-
czona od składek na ubezpieczenia 
społeczne.

Zasiłek 
dla pracownika 
młodocianego

Ustawa zasiłkowa nie uzależnia 
nabycia prawa do zasiłku opiekuń-
czego od wieku osoby występującej 
o ten zasiłek. Pracownik młodocia-

ny nabywa zatem prawo do zasiłku 
opiekuńczego na takich samych za-
sadach jak inni pracownicy. 

Zasiłek opiekuńczy przysługuje 
pracownikowi wówczas, gdy jest 
zwolniony od wykonywania pracy 
z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad:
■  chorym dzieckiem w wieku do 

14 lat,
■  zdrowym dzieckiem w wieku do 

8 lat oraz
■  innym niż dziecko chorym człon-

kiem rodziny.

Zaświadczenie 
lekarskie

W zaświadczeniu lekarskim (ZUS 
ZLA), które ubezpieczony przed-
kłada płatnikowi zasiłku, lekarz 
nie wpisuje numeru statystyczne-
go choroby. Dlatego przepisy okre-
ślają, że chorobę spowodowaną tą 
samą przyczyną oznacza się w tym 
zaświadczeniu kodem literowym 
A. Oznaczenie to wpisuje lekarz 
wystawiający zaświadczenie le-
karskie. Jeżeli jednak ubezpieczo-
ny przy kolejnej niezdolności do 
pracy z powodu choroby korzysta 
z wizyty u innego lekarza, w innej 
przychodni zdrowia lub w prywat-
nym gabinecie, lekarz ten nie ma 
wiedzy o poprzedniej przyczynie 

niezdolności do pracy i nie może 
zamieścić w zwolnieniu lekarskim 
kodu A. Pracodawca uprawniony 
do wypłaty zasiłku, który otrzy-
muje zaświadczenie lekarskie bez 
oznaczenia kodem A, a orzeczony 
w tym zaświadczeniu okres cho-
roby przypada w okresie nieprze-
kraczającym 60 dni w stosunku do 
poprzedniej niezdolności, często 
staje przed problemem, czy obecny 
okres choroby doliczyć do poprzed-
niego, czy ma on stanowić odrębny 
okres zasiłkowy.

Już wkrótce

Wszystko o wynagrodzeniu chorobowym
NR 11  18–24 marca 2014 r.

Problemy z VAT w praktyce 
NR 12  25–31 marca 2014 r.

Odsetki i kary umowne w praktyce 
NR 13  1–7 kwietnia 2014 r.

W poprzednich numerach

Problemy kadrowe 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 6  11–17 lutego 2014 r.

Wszystko o ewidencji sprzedaży
NR 7 18–24 lutego 2014 r.

Problemy księgowe 
w pytaniach i odpowiedziach
NR 8 25 lutego – 3 marca 2014 r.
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Rozwiązanie umowy o pracę to moment ważny i kłopotliwy zarówno 
dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Często rozwiązanie umowy znajdu-
je swój finał w sądzie, dlatego bardzo ważne jest prawidłowe przeprowa-
dzenie procesu zwolnienia i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. 
Staranność jest przy tym wymagana nie tylko przy wypowiadaniu umów 
o pracę, ale także przy rozwiązywaniu ich na mocy porozumienia stron, 
a zwłaszcza przy rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia. Bieżący 
numer „Poradnika” stanowi kompendium wiedzy o zgodnym z prawem 
i prawidłowym rozwiązywaniu umów o pracę. Wskazujemy przy tym na 
te aspekty, które są najbardziej kontrowersyjne w praktyce, doradzając, 
jak uniknąć błędów i pułapek podczas trudnego procesu restrukturyzacji 
zatrudnienia. Jeśli dojdzie bowiem do procesu sądowego, nie ma najczęś-
ciej możliwości zmiany wcześniejszego stanowiska i błędy mogą okazać 
się bardzo kosztowne. 

W „Poradniku” nie zabraknie też informacji dotyczących zwolnienia 
z przyczyn niedotyczących pracownika (czyli tzw. zwolnień grupo-
wych), a także wygaśnięcia umowy o pracę. Mamy nadzieję, że najnow-
szy „Poradnik” jest opracowaniem, dzięki któremu pracodawca będzie 
wiedział, jak uniknąć błędów przy zwalnianiu pracownika. Zapraszamy 
do lektury.

EWA DRZEWIECKA,
KATARZYNA KONIECZNA

Stan prawny na 4 marca 2014 r.
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Rozwiązanie umowy
Przepisy prawa pracy przewidują kilka 

sposobów rozstania z pracownikiem. Ustawa 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. 
zm.) określa, że umowa o pracę może zostać 
rozwiązana:
■ na mocy porozumienia stron,
■ przez oświadczenie jednej ze stron z za-

chowaniem prawa do okresu wypowie-
dzenia (rozwiązanie umowy o pracę za 
wypowiedzeniem),

■ przez oświadczenie jednej ze stron bez 
zachowania okresu wypowiedzenia (roz-
wiązanie umowy o pracę bez wypowie-
dzenia),

■ z upływem czasu, na który była zawarta,
■ z dniem ukończenia pracy, do której wy-

konania była zawarta (art. 30 § 1 k.p.).
Ustanie stosunku pracy może również na-

stąpić wskutek wygaśnięcia umowy o pracę:
■ w przypadku śmierci pracownika, czy też 

śmierci pracodawcy (art. 631 § 1 i art. 632 
§ 1 k.p.),

■ z upływem 3 miesięcy nieobecności pra-
cownika z powodu tymczasowego areszto-
wania (art. 66 k.p.),

■ w przypadku niezgłoszenia przez pracow-
nika powrotu do pracy w ciągu 7 dni po 
rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru 
u innego pracodawcy (art. 74 k.p.),

■ w przypadku powołania pracownika do 
zawodowej służby wojskowej.
Wyjątkowo umowa o pracę nie wygaśnie 

w przypadku śmierci pracodawcy, jeżeli są 
spełnione łącznie następujące warunki:
■ pracodawca zatrudniał pracownika w za-

kładzie pracy, np. w zakładzie samocho-
dowym, produkcyjnym,

■ zakład pracy jest przejęty przez nowego 
pracodawcę na zasadach określonych 
w art. 231 k.p., np. przez spadkobiercę czy 
w wyniku sprzedaży zakładu pracy przez 
spadkobierców.
Przyjmuje się, że rozwiązanie umowy na 

mocy porozumienia stron jest najlepszym 
sposobem rozwiązania, gdyż odzwierciedla 
wolę obu stron, czyli pracodawcy i pracow-
nika. Jednocześnie zarówno w piśmiennic-
twie prawa pracy, jak i orzecznictwie Sądu 
Najwyższego podkreśla się, że wypowiedze-
nie umowy jest zwykłym sposobem ustania 
stosunku pracy. W związku z rozwiązaniem 
umowy o pracę na pracodawcy ciąży wiele 
obowiązków związanych z procedurą, kon-
sultacjami, dokumentacją, wypłatą odszko-
dowań i odpraw.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 25 k.p.
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na czas 
nie określony, na czas określony lub na 
czas wykonania określonej pracy. Jeże-
li zachodzi konieczność zastępstwa 
pracownika w czasie jego usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy, praco-
dawca może w tym celu zatrudnić in-
nego pracownika na podstawie umowy 
o pracę na czas określony, obejmujący 
czas tej nieobecności.
§ 2. Każda z umów, o których mowa 
w § 1, może być poprzedzona umową 
o pracę na okres próbny, nie przekra-
czający 3 miesięcy.

Wypowiedzenie 
umowy o pracę

Przepisy prawa pracy regulują zasady wy-
powiadania umów o pracę zarówno przez 
pracodawcę, jak i pracownika. Skutkiem pra-
widłowo dokonanego wypowiedzenia jest 
rozwiązanie stosunku pracy. Umowy o pracę 
na czas określony, na czas wykonania okre-
ślonej pracy oraz na okres próbny przekracza-
jący jeden miesiąc ulegają przedłużeniu do 
dnia porodu, jeżeli rozwiązanie umowy na-

stąpiłoby po upływie 3. miesiąca ciąży 
(art. 177 § 3 k.p.). Należy pamiętać, że zasa-
da ta nie dotyczy umów:
■ na czas zastępstwa (art. 177 § 31 k.p.),
■ zawartych z pracownicą tymczasową 

(art. 13 ust. 3 ustawy z 9 lipca 2003 r. 
o zatrudnianiu pracowników tymczaso-
wych, Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. 
zm.).

wygaśnięcie 
umowy

porozumienie 
stron
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Pisemna forma 
wypowiedzenia

Wypowiedzenie złożone zarówno przez 
pracodawcę, jak i pracownika powinno 
nastąpić na piśmie (art. 30 § 3 k.p.). Treść 
wypowiedzenia można sporządzić w róż-
ny sposób, np. pismem ręcznym, ma-
szynowym, wydrukiem komputerowym, 
może to być zarówno oryginał, jak i kopia 
czy faks. Istotne jest jednak, aby pod 
tak przygotowanym dokumentem figuro-
wał własnoręczny podpis składającego 
oświadczenie (uzasadnienie wyroku SN 
z 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt  I PK 
58/09, OSP 2010/5/52). Równorzędna 
jest przy tym postać elektroniczna opa-
trzona bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
(art. 78 § 2 k.c. w związku z art. 300 
k.p.). Nie może to natomiast być zwykły 
faks czy e-mail albo SMS (por. uchwała 
SN z 2 października 2002 r., sygn. akt  
III PZP 17/02, OSNAPiUS 2003/20/481). 
A zatem, jeżeli pracodawca wyśle w taki 
sposób wypowiedzenie, będzie ono nie-
zgodne z prawem. Doprowadzi ono jed-
nak do rozwiązania umowy, ale pracow-
nik będzie mógł odwołać się do sądu 
(wyrok SN z 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt 
I PK 55/10, niepublikowany).

■ ZAPAMIĘTAJ
Pisemnego wypowiedzenia nie można 
zastąpić wydaniem świadectwa pracy. 
Muszą być 2 odrębne pisma – o wypo-
wiedzeniu i świadectwo pracy.

Data złożenia 
wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę jest zło-
żone wówczas, gdy doszło do adresata 
w sposób umożliwiający mu zapoznanie się 
z jego treścią. Ten moment jest istotny, gdyż 
następuje wówczas początek biegu okresu 
wypowiedzenia.

Datą złożenia wypowiedzenia nie jest 
zatem data:
■ wskazana w piśmie skierowanym do 

pracownika,
■ stempla pocztowego,
■ przygotowania pisma o wypowiedze-

niu.
Złożenie oświadczenia o wypowiedze-

niu ma miejsce także wtedy, gdy adresat 

nie zna treści oświadczenia, ale dotarło 
ono do niego w taki sposób, że mógł za-
poznać się z jego treścią, np. pracownik 
z własnej woli nie podjął przesyłki pocz-
towej. Do oświadczeń woli o wypo-
wiedzeniu umowy o pracę stosuje się 
bowiem art. 60 i następne Kodeksu cywil-
nego w związku z art. 300 k.p., gdyż 
sprawa nie jest uregulowana przepisami 
prawa pracy.

Pracodawca może doręczyć wypowie-
dzenie:
■ bezpośrednio pracownikowi lub osobie 

upoważnionej do działań w jego imie-
niu,
Potwierdzenie odbioru wypowiedzenia 

przez pracownika nie jest niezbędne. Pra-
cownik może odmówić przyjęcia wypo-
wiedzenia, ale nie wpływa to na skutecz-
ność doręczenia, jeżeli miał możliwość 
zapoznania się z nim.
■ za pośrednictwem poczty (list poleco-

ny za potwierdzeniem odbioru).
Tak samo pracownik może złożyć wypo-

wiedzenie pracodawcy albo osobie upo-
ważnionej do reprezentowania pracodaw-
cy w sprawach z zakresu prawa pracy lub 
wysłać je listem poleconym za potwier-
dzeniem odbioru.

Przy doręczaniu oświadczenia o wypo-
wiedzeniu (innych oświadczeń pracodaw-
cy) za pomocą poczty obowiązują następu-
jące zasady:
■ doręczenie pisma dorosłemu domow-

nikowi pracownika stwarza domnie-
manie, że pismo zostało doręczone ad-
resatowi. Pracownik może jednak 
wykazać, że pismo nie zostało mu do-
ręczone albo doręczono je z opóźnie-
niem i w związku z tym nie mógł zapo-
znać się z jego treścią;

■ jeżeli pracownik zmienił adres za-
mieszkania i nie powiadomił o tym 
pracodawcy, wypowiedzenie przesłane 
na dotychczasowy adres uznaje się za 
doręczone;

■ wysłanie przez pracodawcę pisma roz-
wiązującego umowę o pracę na adres 
stałego miejsca zamieszkania pracow-
nika nie czyni zadość wymogom za-
wartym w art. 61 k.c., jeżeli praco-
dawcy znany jest fakt czasowego 
zamieszkiwania pracownika w innej 
miejscowości (por. wyrok SN z 19 paź-
dziernika 1976 r., sygn. akt  I PR 
125/76, niepublikowany);

■ skuteczne doręczenie wypowiedzenia 
ma miejsce również wtedy, gdy pra-

treść 
wypowiedzenia

bieg okresu 
wypowiedzenia
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cownik – mając realną możliwość zapozna-
nia się z jego treścią, np. z własnej woli nie 
podejmuje przesyłki pocztowej, zawierają-
cej to oświadczenie – unika odbioru, licząc 
na ewentualne uchylenie się od skutków 
(por. wyrok SN z 11 grudnia 1996 r., sygn. 
akt I PKN 36/96, OSNAPiUS 1997/14/251).
Należy zwrócić uwagę, że w powołanym 

wyżej orzeczeniu mowa jest o „unikaniu” 
przez pracownika odbioru. Wynika z tego, że 
odmowa podjęcia przesyłki zawierającej wy-
powiedzenie skutkuje uznaniem wypowie-
dzenia za złożone. Jednak w innych orzecze-
niach Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził, że 
możliwość zapoznania się pracownika z treś-
cią oświadczenia odnosi się do „konkretnego 
oświadczenia przesłanego do określonego 
adresata”. Nie można wymagać od pracowni-
ka przejawiania aktywności w poszukiwaniu 
możliwości zapoznania się z treścią oświad-
czenia woli pracodawcy ani też żądać, aby 
pracownik przebywał w domu, oczekując na 
pismo pracodawcy o wypowiedzeniu (por. 
wyrok SN z 6 października 1998 r., sygn. akt  
I PKN 369/98, OSNAPiUS 1999/21/686). Po-
dobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wy-
roku z 18 listopada 1999 r. (sygn. akt  I PKN 
375/99, OSNAPiUS 2001/7/227). Uznał, że 
podjęcie przez pracownika awizo nie jest 
równoznaczne z dojściem do niego oświad-
czenia o wypowiedzeniu w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią. W ocenie 
Sądu możliwość taka powstaje dopiero 
w chwili, gdy w toku zwykłych czynności pra-
cownik uzyskuje możliwość zapoznania się 
z treścią przesyłki.

PRZYKŁAD

26 marca pracodawca wysłał Janowi B. 
wypowiedzenie umowy o pracę. Pracow-
nik od 27 do 30 marca przebywał poza 
swoim miejscem zamieszkania. 31 mar-
ca wrócił do domu w godzinach wieczor-
nych i nie widział awizowanej przesyłki 
w skrzynce pocztowej. Od 1 kwietnia 
Jan B. był niezdolny do pracy w związku 
z wypadkiem, którego doznał. W ocenie 
Sądu Najwyższego Jan B. nie mógł zapo-
znać się z oświadczeniem woli praco-
dawcy o wypowiedzeniu mu umowy 
o pracę przed 1 kwietnia. Natomiast po 
1 kwietnia bieg okresu wypowiedzenia 
umowy o pracę nie mógł się rozpocząć 
z uwagi na usprawiedliwioną nieobec-
ność Jana B. w pracy.

Sytuacja pracownika 
w okresie wypowiedzenia 
umowy o pracę

W okresie wypowiedzenia pracownik po-
winien wykonywać swoje obowiązki tak jak 
dotychczas. Przysługują mu te same upraw-
nienia – łącznie z uprawnieniem do wyna-
grodzenia w określonej wysokości – co in-
nym pracownikom. Jego sytuacja nie zależy 
od tego, kto wypowiedział umowę o pracę 
– pracodawca czy pracownik. Wyjątek doty-
czy płatnych dni wolnych na poszukiwanie 
pracy, które przysługują jedynie, gdy to pra-
codawca wypowiedział umowę i okres wy-
powiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie 
(art. 37 k.p.). Pracodawca powinien pamię-
tać o zasadzie równego prawa z tytułu jed-
nakowego wypełniania takich samych obo-
wiązków i zakazie dyskryminacji (art. 112, 
113, 183a–183e k.p.). Przykładowo, nie jest 
dopuszczalna sytuacja przyznania pracowni-
kom podwyżek z pominięciem pracownika 
tylko z tego powodu, że znajduje się w okre-
sie wypowiedzenia. Dyskryminacją jest tak-
że pominięcie z takiego samego powodu 
pracownika przy typowaniu na szkolenia.

Jak już wspomniano, podczas wypowie-
dzenia pracownik ma obowiązek świadcze-
nia pracy. Jednocześnie jest to jego prawo, 
którego nie można go pozbawić jednostron-
ną decyzją pracodawcy. W praktyce spotyka 
się często zwolnienie pracownika od obo-
wiązku wykonywania pracy w okresie wypo-
wiedzenia z zachowaniem prawa do wyna-
grodzenia. Taka sytuacja może mieć miejsce 
za zgodą pracownika. Wyjątkowo dopusz-
czalne jest zwolnienie pracownika jedno-
stronną decyzją pracodawcy z obowiązku 
świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia, bez jego zgody, ale tylko 
gdy wymaga tego uzasadniony i istotny inte-
res pracodawcy, a celem tego zwolnienia nie 
jest szykanowanie pracownika (por. wyrok 
SN z 24 września 2003 r., sygn. akt I PK 
324/02, OSNP 2004/18/313).

Jeżeli pracodawca zwolni pracownika 
z obowiązku świadczenia pracy i dokona 
tego zgodnie z powyższymi zasadami, to nie 
może wezwać go ponownie do wykonywania 
pracy – chyba że pracownik wyrazi zgodę. 
Niezastosowanie się pracownika do takich 
poleceń pracodawcy nie stanowi ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiązków pra-
cowniczych (por. wyrok SN z 5 lipca 2005 r., 
sygn. akt PK 176/04, OSNP 2006/9–10/154). 
Dopuszczalne jest jednak wprowadzenie 
w dokumencie o zwolnieniu z obowiązku 

awizo świadczenie 
pracy
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świadczenia pracy postanowienia o możli-
wości wezwania do pracy. Jeżeli pracownik 
zgodzi się na taki zapis, można go będzie we-
zwać do pracy. Natomiast jeżeli pracodawca 
zwolnił pracownika ze świadczenia pracy 
jednostronnie i bezpodstawnie, może takie 
zwolnienie odwołać w każdym czasie bez 
zgody pracownika.

Podczas wypowiedzenia pracownik jest 
zobowiązany wykorzystać przysługujący 
mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca 
udzieli mu urlopu (art. 1671 k.p.). Dotyczy 
to zarówno urlopu bieżącego (w wymiarze 
proporcjonalnym do dnia ustania stosunku 
pracy), jak i zaległego. Oznacza to, że 
w przeciwieństwie do zwolnienia ze świad-
czenia pracy wykorzystanie urlopu wypo-
czynkowego w okresie wypowiedzenia za-
leży od decyzji pracodawcy. Natomiast 
w okresie wypowiedzenia pracodawca nie 
może żądać od pracownika rezygnacji 
z urlopu na rzecz ekwiwalentu, chyba że 
zachodzą przesłanki uzasadniające od wo-
łanie pracownika z urlopu.

W praktyce należy skierować pracownika 
przede wszystkim na urlop, a na pozostałe 
dni zwolnić ze świadczenia pracy. W prze-
ciwnym wypadku może pojawić się wątpli-
wość, jak powinien postąpić pracodawca, 
który zwolnił pracownika za jego zgodą ze 
świadczenia pracy, a następnie okazało się, 
że pracownik nie wykorzystał przysługujące-
go mu urlopu. Skierowanie na urlop w tej sy-
tuacji byłoby możliwe tylko w przypadku 
wezwania pracownika do świadczenia pra-
cy, a następnie skierowania go na urlop. Po-
winno to być jednak wezwanie do rzeczywi-
stego świadczenia pracy, a nie tylko do 
formalnego stawiennictwa w celu skierowa-
nia na urlop. W razie powyższych wątpliwo-
ści i ryzyka roszczeń pracownika pracodaw-
ca może wybrać „bezpieczne” rozwiązanie 
i wypłacić pracownikowi ekwiwalent za nie-
wykorzystany urlop.

W okresie co najmniej 2-tygodniowego 
wypowiedzenia dokonanego przez praco-
dawcę pracownikowi przysługują dni wolne 
na poszukiwanie pracy, z zachowaniem pra-
wa do wynagrodzenia (art. 37 § 1 k.p.).

Wymiar zwolnienia wynosi:
■ 2 dni robocze – w okresie 2-tygodniowego 

i 1-miesięcznego wypowiedzenia,
■ 3 dni robocze – w okresie 3-miesięcznego 

wypowiedzenia, także w przypadku jego 
skrócenia na podstawie art. 361 § 1 k.p.
Jeżeli pracodawca nie udzieli pracowni-

kowi wolnych dni w dogodnym dla pracow-
nika terminie i pracownik nie zgłosi się do 

pracy, jego nieobecność będzie nieuspra-
wiedliwiona.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent 
z tytułu niewykorzystania dni wolnych na 
poszukiwanie pracy.

Skrócenie 
okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy na czas nie-
określony można skrócić na mocy porozumie-
nia stron albo jednostronną decyzją praco-
dawcy. Mimo że pracodawca i pracownik 
zawierają porozumienie, że umowa o pracę 
rozwiąże się wcześniej, niż wynikałoby to 
z zastosowania właściwego okresu wypowie-
dzenia, ustalenie takie nie zmienia trybu roz-
wiązania umowy (art. 36 § 6 k.p.). Oznacza 
to, że zawarte porozumienie dotyczy wyłącz-
nie skrócenia okresu wypowiedzenia i umo-
wa o pracę rozwiązuje się za wypowiedze-
niem. Skrócenie okresu wypowiedzenia jest 
możliwe zarówno wtedy, gdy umowę wypo-
wiada pracodawca, jak i wtedy, gdy wypowia-
da ją pracownik. W przepisach nie wskazano, 
o ile maksymalnie strony mogą skrócić okres 
wypowiedzenia.

Wyjątkowo pracodawca ma prawo skrócić 
okres wypowiedzenia umowy na czas nieokre-
ślony swoją decyzją, bez zgody pracownika, je-
żeli wypowiedzenie następuje z powodu ogło-
szenia upadłości lub likwidacji pracodawcy 
albo z przyczyn niedotyczących pracowników 
(art. 361 k.p.). Jeżeli przyczyna wypowiedze-
nia nie dotyczy pracownika, a pracodawca za-
trudnia więcej niż 20 pracowników, stosuje 
ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników, zarówno 
w przypadku zwolnień grupowych, jak i indy-
widualnych. Wówczas można skrócić okres 
wypowiedzenia. Natomiast pracodawca za-
trudniający mniej niż 20 pracowników także 
może zwolnić pracownika z przyczyny go nie-
dotyczącej i w konsekwencji skrócić okres wy-
powiedzenia. W takim przypadku nie stosuje 
się ww. ustawy, a pracodawca może skrócić 
okres wypowiedzenia na zasadach wskaza-
nych w art. 361 k.p. W przypadku skrócenia 
okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 
§ 1 k.p. pracownikowi przysługują 3 dni robo-
cze na poszukiwanie pracy (art. 37 § 2 pkt 2 
k.p.). Dopuszczalne skrócenie okresu wypo-
wiedzenia jednostronną decyzją pracodawcy 
dotyczy wyłącznie 3-miesięcznego okresu wy-

urlop 
wypoczynkowy

wymiar 
zwolnienia

ogłoszenie 
upadłości
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powiedzenia umowy na czas nieokreślony. 
Pracodawca może skrócić jednostronnie okres 
wypowiedzenia najwyżej do 1 miesiąca. Dal-
sze skrócenie jest jednak możliwe, ale tylko na 
mocy wspólnego porozumienia pracodawcy 
i pracownika, zgodnie z art. 36 § 6 k.p.

Oświadczenie pracodawcy o skróceniu okre-
su wypowiedzenia składa się łącznie z wypo-
wiedzeniem umowy o pracę. Nie można go 
złożyć później (por. wyrok SN z 19 grudnia 
1990 r., sygn. akt I PR 391/90, OSNCP 
1992/11/206). Rozwiązanie stosunku pracy 
następuje z upływem skróconego okresu i taką 
datę należy podać w świadectwie pracy. Także 
prawo do odprawy powstaje w momencie roz-
wiązania stosunku pracy w wyniku skrócone-
go okresu wypowiedzenia.

W razie skrócenia przez pracodawcę okre-
su wypowiedzenia pracownikowi przysługuje 
odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia 
za pozostałą część okresu wypowiedzenia. 
Okres, za który przysługuje odszkodowanie, 
jest tzw. okresem zaliczalnym do okresu zatrud-
nienia, co oznacza, że wlicza się go do ogólnego 
stażu pracy, jeśli pracownik nie pracował w tym 
okresie (art. 361 § 2 i 3 k.p.). Pracownik nie na-
bywa jednak w tym okresie żadnych upraw-
nień, których warunkiem jest istnienie stosun-
ku pracy, np. prawa do urlopu wypoczynkowego 
lub do nagrody jubileuszowej.

Pracownicy (pracownikowi) korzystającej 
z urlopu wychowawczego, której skrócono 
okres wypowiedzenia na podstawie art. 361 
k.p., przysługuje odszkodowanie w wysoko-
ści wynagrodzenia, jakie otrzymałaby, gdyby 
pracowała i stosunek pracy rozwiązał się 
z upływem 3-miesięcznego okresu wypowie-
dzenia (por. uchwała SN z 11 lutego 1992 r., 
sygn. akt I PZP 7/92, OSNC 1992/9/151). 
Oznacza to, że pracownicy przysługuje od-
szkodowanie, jeżeli jej powrót do pracy zbie-
gnie się ze skróconym okresem wypowiedze-
nia. Gdyby jednak pracownica nie wróciła 
z urlopu wychowawczego w okresie wypo-
wiedzenia, to nie otrzyma odszkodowania.

Wydłużenie 
okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje możliwość wydłu-
żenia okresu wypowiedzenia, jeżeli pracow-
nik jest zatrudniony na stanowisku zwią-
zanym z odpowiedzialnością materialną 
(art. 36 § 5 k.p.). W pozostałych przypadkach 
dopuszczalność wydłużenia okresu wypowie-
dzenia w umowie o pracę ocenia się z punktu 
widzenia art. 18 § 1 k.p. Zgodnie z tym prze-

pisem postanowienia umowy o pracę nie 
mogą być mniej korzystne dla pracownika niż 
przepisy prawa pracy. Oznacza to, że dłuższy 
okres wypowiedzenia jest dopuszczalny tylko 
wówczas, gdy jest korzystniejszy dla pracow-
nika. Taka ocena musi odbywać się z uwzględ-
nieniem aktualnych warunków społecznych 
i gospodarczych, sytuacji pracownika oraz 
odnosić się do konkretnej sytuacji. Pracownik 
nie jest związany dłuższym okresem wypo-
wiedzenia i może zaprzestać świadczenia 
pracy z upływem okresu właściwego, chyba 
że dłuższy okres wypowiedzenia jest zgodny 
z jego wolą i interesem (por. wyrok SN 
z 9 października 2008 r., sygn. akt  II PK 
60/08, OSNP 2010/5–6/62). Podsumowując, 
jeżeli pracownik wypowiada umowę o pracę, 
zachowanie dłuższego okresu wypowiedzenia 
zależy od jego woli, natomiast jeżeli umowę 
wypowiada pracodawca – długość okresu wy-
powiedzenia zależy od całokształtu sytuacji.

Zakończenie 
okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy określa, kiedy kończą się ter-
miny wypowiedzenia. I tak, okresy tygodnio-
we wypowiedzenia i ich wielokrotność koń-
czą się w sobotę (art. 30 § 21 k.p.).

PRZYKŁAD

Zenon N. otrzymał 2-tygodniowe wypo-
wiedzenie 13 września (wtorek). Okres 
wypowiedzenia kończy się 1 paździer-
nika (sobota).

Z kolei okres wypowiedzenia oznaczony 
w miesiącach:
■ rozpoczyna się z pierwszym dniem miesią-

ca, a nie z dniem złożonego przed rozpo-
częciem tego okresu oświadczenia woli 
o rozwiązaniu umowy o pracę (por. wyrok 
SN z 8 listopada 1988 r., sygn. akt I PRN 
48/88, PiZS 1989/2–3/69),

■ kończy się w ostatnim dniu miesiąca 
(art. 30 § 21 k.p.).

PRZYKŁAD

Pracodawca zamierzał wręczyć Ol-
dze W. 1-miesięczne wypowiedzenie 
umowy o pracę 31 stycznia 2012 r. Pra-

odszkodowanie

dłuższy okres 
wypowiedzenia
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cownica w tym dniu była nieobecna 
w pracy z powodu choroby. Praco-
dawca wręczył jej 1-miesięczne wy-
powiedzenie 1 lutego 2012 r. Umo-
wa o pracę rozwiąże się 31 marca 
2012 r.

Termin zakończenia 3-dniowego okre-
su wypowiedzenia liczy się na zasadach 
określonych w art. 111 k.c. Wypowiedze-
nie kończy się z upływem ostatniego 
dnia, z tym że przy jego obliczaniu nie 
uwzględnia się dnia, w którym złożono 
wypowiedzenie. Natomiast „3 dni robo-
cze” oznaczają wszystkie dni poza nie-
dzielami i świętami ustawowo wolnymi 
od pracy.

Wypowiedzenie umowy 
przez pracodawcę

W oświadczeniu o wypowiedzeniu praco-
dawca jest zobowiązany pouczyć pracowni-
ka o prawie odwołania do sądu pracy, nieza-
leżnie od rodzaju rozwiązywanej umowy 
o pracę (art. 30 § 5 k.p.). Należy wskazać 
konkretny sąd przez określenie jego siedzi-
by. Jednak brak pouczenia pracownika 
o prawie odwołania do sądu pracy czy błąd 
w takim pouczeniu, np. wskazanie niewła-
ściwego sądu, nie stanowi naruszenia prze-
pisów o wypowiadaniu umów o pracę, nie 
skutkuje uznaniem przez sąd oświadczenia 
pracodawcy za sprzeczne z prawem (por. 
uzasadnienie wyroku SN z 12 stycznia 
1998 r., sygn. akt  I PKN 468/97, OSNAPiUS 
1998/23/679). Taki brak może natomiast 
uzasadniać rozpatrzenie odwołania pracow-
nika od wypowiedzenia wniesionego do 
sądu w spóźnionym terminie (art. 265 § 1 
k.p. w związku z art. 264 k.p.).

Od każdego wypowiedzenia umowy 
o pracę pracownik może się odwołać do 
sądu pracy. Jeżeli sąd ustali, że wypowie-
dzenie naruszyło przepisy, decyzją sądu 
pracownik zostanie przywrócony do pra-
cy albo otrzyma odszkodowanie. Przez 
niezgodne z prawem wypowiedzenie 
umowy o pracę rozumie się:
■ niezachowanie formy pisemnej wypo-

wiedzenia,
■ naruszenie okresu lub terminu wypo-

wiedzenia,
■ niezachowanie wymaganego trybu kon-

sultacji wypowiedzenia umowy o pracę 

na czas nieokreślony z zarządem zakła-
dowej (międzyzakładowej) organizacji 
związkowej,

■ dokonanie wypowiedzenia w sytuacji, 
gdy przepisy nie przewidują możli-
wości wypowiedzenia danej umowy 
(np. z naruszeniem art. 33, 39, 41 k.p.) 
lub wprowadzają zakaz jej wypowie-
dzenia lub wymóg uzyskania uprzed-
niej zgody na jej wypowiedzenie, 
a umowa zostanie wypowiedziana bez 
uzyskania takiej zgody.

Wypowiedzenie umowy 
przez pracownika

Pracownika, który wypowiada umo-
wę o pracę, obowiązują następujące za-
sady – zachowanie formy pisemnej oraz 
okresów wypowiedzenia. Jednak brak 
formy pisemnej nie powoduje dla niego 
żadnych ujemnych skutków. Może jedy-
nie wiązać się z wątpliwościami, czy 
rzeczywiście pracownik wypowiedział 
umowę.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownik nie ma obowiązku podawa-
nia przyczyny uzasadniającej wypo-
wiedzenie przez niego umowy o pracę.

Obowiązek podania 
przyczyny wypowiedzenia

Obowiązek podania przyczyny wypo-
wiedzenia dotyczy wyłącznie pracodaw-
cy, który wypowiada umowę o pracę na 
czas nieokreślony (art. 30 § 4 k.p.). Pra-
codawca ma obowiązek podać przyczynę 
wypowiedzenia także wówczas, gdy przy-
czyna ta jest już znana pracownikowi. 
Zbliżony obowiązek wynika z ustawy 
o zwolnieniach grupowych, gdyż przy jej 
stosowaniu należy powołać się na usta-
wę, niezależnie od rodzaju umowy o pra-
cę. Przyczyna wypowiedzenia umowy na 
czas nieokreślony musi być:
■ zgodna z rzeczywistością,
■ dokładna i konkretna, a przez to możli-

wa do zweryfikowania przez sąd; przy-
kładowo, „racjonalizacja zatrudnienia 
dla dobra firmy” nie jest konkretną 
przyczyną (por. wyrok SN z 8 stycznia 
2008 r., sygn. akt II PK 123/07, niepu-
blikowany),

■ zrozumiała dla pracownika,

odwołanie 
do sądu pracy

naruszenie 
przepisów
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■ dostosowana do stanowiska, co oznacza, 
że pracownikom zatrudnionym na wyż-
szych stanowiskach można stawiać wyższe 
wymagania.

PRZYKŁAD

Zofia C. jest zatrudniona na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony na 
stanowisku sprzątaczki. Pracodawca za-
mierza wypowiedzieć jej umowę o pra-
cę z powodu utraty zaufania. Zofia C. 
nie ma dostępu do żadnych doku-
mentów ani informacji poufnych. Pra-
co dawca nie dostosował przyczyny do 
sta nowiska pracy. Pracodawca może 
wypowiedzieć umowę o pracę np. z po-
wodu nienależytego wykonywania obo-
wiązków pracowniczych i wskazać 
uchybienia sprzątaczki.

Z oświadczenia pracodawcy musi wynikać 
w sposób niebudzący wątpliwości, co jest 
istotą zarzutu stawianego pracownikowi 
i uzasadniającego wypowiedzenie. W trakcie 
procesu sądowego dopuszczalna jest dalsza 
konkretyzacja i uzupełnianie przyczyny wy-
powiedzenia. Służą one pełniejszemu uza-
sadnieniu wypowiedzenia, nie mogą jednak 
usunąć niekonkretności określenia jego 
przyczyny w oświadczeniu o wypowiedze-
niu (por. wyrok SN z 8 stycznia 2008 r., 
sygn. akt I PK 177/07, niepublikowany). 
Przedmiotem oceny sądu będzie tylko to, 
co pracodawca wskazał podwładnemu 
w oświadczeniu o rozwiązaniu lub wypowie-
dzeniu umowy o pracę, a spór może toczyć 
się tylko w granicach podanych przyczyn. 
Okoliczności wskazane pracownikowi jako 
uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu stosun-
ku pracy, a następnie ujawnione w postępo-
waniu sądowym, muszą być takie same. Pra-
codawca nie może powoływać się przed 
organem rozstrzygającym spór na inne przy-
czyny przemawiające za słusznością wypo-
wiedzenia (por. wyrok SN z 19 kwietnia 
2010 r., sygn. akt II PK 306/09, niepubliko-
wany). Brak precyzyjnego, zrozumiałego 
i odpowiadającego prawu wskazania pra-
cownikowi przyczyny wypowiedzenia jest 
naruszeniem przepisów o wypowiadaniu 
umów o pracę.

Przyczyna wypowiedzenia może istnieć 
w chwili wypowiadania umowy o pracę albo 
może się spełnić w nieodległym terminie, 
np. po upływie okresu wypowiedzenia.

PRZYKŁAD

Pracodawca wypowiedział Rafałowi P. 
umowę o pracę z powodu likwidacji sta-
nowiska pracy. Stanowisko zostanie zli-
kwidowane po upływie okresu wypo-
wiedzenia, tj. wówczas, gdy opuści je 
Rafał P.

Przyczyną wypowiedzenia może być też 
zdarzenie z przeszłości, do roku przed doko-
nanym wypowiedzeniem (analogia do ter-
minu zatarcia ukarania karą porządkową 
z art. 113 § 1 k.p., por. wyrok SN z 23 listopa-
da 2010 r., sygn. akt  I PK 105/10, niepubliko-
wany).

Przyczyny wypowiedzenia nie muszą cha-
rakteryzować się znaczną wagą ani powodo-
wać szkód po stronie pracodawcy (por. wyrok 
SN z 3 sierpnia 2007 r., sygn. akt  I PK 79/07, 
niepublikowany). Jednak ciężkie przewinie-
nie lub poniesiona strata przez pracodawcę są 
dodatkowymi okolicznościami uzasadniają-
cymi wypowiedzenie umowy o pracę. Przy-
kładowo, nieuzasadniony zjazd kierowcy au-
tobusu z trasy, powodujący przerwę w pracy 
i wymierne straty w działalności gospodar-
czej pracodawcy, stanowi uzasadnioną przy-
czynę wypowiedzenia umowy o pracę (por. 
wyrok SN z 27 maja 1999 r., sygn. akt  I PKN 
90/99, OSNAPiUS 2000/16/612). Przyczyną 
mogą być także okoliczności uzasadniające 
wcześniejsze nałożenie na pracownika kary 
porządkowej. Zwolniony nie może skutecznie 
kwestionować takiego wypowiedzenia, jeżeli 
od kary nie odwołał się do sądu pracy (por. 
wyrok SN z 3 października 2008 r., sygn. akt  
II PK 62/08, niepublikowany).

Przykładowe przyczyny występujące po 
stronie pracownika (mogą być zarówno zawi-
nione, jak i niezawinione przez pracownika):
■ pracownik nie jest przydatny do pracy 

np. ze względu na stan zdrowia lub z po-
wodu niezawinionej utraty uprawnień ko-
niecznych do wykonywania pracy;

■ liczne, nawet mniej poważne uchybienia 
w pracy, jeżeli są one następstwem niedba-
łości pracownika. Obowiązek udowodnie-
nia naruszenia przez pracownika jego obo-
wiązków należy do pracodawcy;

■ spożywanie alkoholu w miejscu pracy, 
przybywanie do pracy w stanie nietrzeź-
wości;

■ niska wydajność pracy;
■ niedostateczna inicjatywa przy wykonywa-

niu pracy wymagającej takiej inicjatywy;

istota
 zarzutu

przyczyna 
wypowiedzenia
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■ niezawiniony przez pracownika brak umie-
jętności pracy w zespole;

■ nieuzyskanie wymaganej specjalizacji;
■ odmowa podpisania umowy o zakazie kon-

kurencji, chyba że przedstawiony przez 
pracodawcę projekt tej umowy zawierał 
postanowienia niezgodne z przepisami Ko-
deksu pracy;

■ prowadzenie działalności konkurencyjnej 
zarówno w sytuacji podpisania umowy 
o zakazie konkurencji, jak i jej braku;

■ wykorzystanie stanowiska pracy do celów 
prywatnych sprzecznych z interesem pra-
codawcy;

■ odmowa przyjęcia i podpisania zakresu 
czynności ustalonego zgodnie z umową 
o pracę, gdyż odmowa podpisu jest trakto-
wana jak odmowa wykonania obowiązków;

■ naruszenie zasad współżycia społecznego, 
uzupełnione o wskazanie konkretnego 
zdarzenia lub okoliczności, które w ocenie 
pracodawcy stanowią o naruszeniu przez 
pracownika obowiązku przestrzegania za-
sad współżycia społecznego i uzasadniają 
wypowiedzenie;

■ wyrażana w obecności innych pracowni-
ków w obraźliwych słowach dezaprobata 
dla decyzji prezesa zarządu.
Przykładowe przyczyny występujące po 

stronie pracodawcy:
■ konieczność obniżenia kosztów produkcji,
■ likwidacja stanowiska pracy w związku 

z reorganizacją.
Przyczynami wypowiedzenia umowy o pra-

cę nie mogą być:
■ wskazanie „niespełnienia oczekiwań pra-

codawcy w związku z zajmowanym stano-
wiskiem” bez konkretyzacji, o jakie oczeki-
wania chodziło,

■ osiągnięcie wieku emerytalnego,
■ nieobecność pracownika spowodowana 

niezdolnością do pracy w następstwie cho-
roby, która nie miała charakteru przewle-
kłego, a ponadto definitywnie minęła,

■ likwidacja stanowiska pracy w sytuacji, gdy 
wypowiedzenia dokonano po upływie znacz-
nego czasu od tej likwidacji, jeżeli pracodaw-
ca wyznaczył pracownikowi inne miejsce 
pracy (brak związku między likwidacją sta-
nowiska a wypowiedzeniem umowy),

■ pozorna likwidacja stanowiska pracy, jeżeli 
pracodawca stworzył inne miejsce pracy, 
na którym nowo zatrudniony pracownik 
będzie wykonywał takie same lub zbliżone 
obowiązki,

■ uchybienia w wykonywaniu obowiązków 
pracowniczych w odległej przeszłości w sto-
sunku do chwili wypowiedzenia umowy.

Poniżej omówimy szerzej niektóre przyczy-
ny wypowiedzenia umowy o pracę.

Niewykonywanie 
poleceń przełożonych

Pracownik ma obowiązek świadczyć pracę 
sumiennie i starannie (art. 100 § 1 k.p.). 
Sumienne świadczenie pracy odnosi się do 
osobistego nastawienia pracownika do czyn-
ności zleconych przez pracodawcę. Staranne 
świadczenie pracy oznacza natomiast stoso-
wanie się przez pracownika do standardów 
obowiązujących przy wykonywaniu określo-
nego zajęcia w celach zarobkowych.

Pracodawca musi być konsekwentny w oce-
nie sumienności i staranności pracownika. 
Oznacza to, że uchybienia pracownika powinny 
znajdować odzwierciedlenie w jego aktach oso-
bowych (kary porządkowe, notatki służbowe). 
Ponadto, jeżeli pracodawca wypłaca premię re-
gulaminową lub uznaniową, to negatywna oce-
na powinna – zgodnie z zasadami obowiązują-
cymi u pracodawcy – wpływać na prawo do 
premii i jej wysokość. Może bowiem mieć miej-
sce sytuacja, gdy sąd uzna za niesłuszne wypo-
wiedzenie warunków płacy lub pracy albo wy-
powiedzenie umowy o pracę (uzasadnione 
przez pracodawcę nienależytym wykonywa-
niem obowiązków pracowniczych) ze względu 
na to, że negatywna ocena pracownika nie jest 
potwierdzona w jego aktach osobowych, a jedy-
nie wyrażona przy wypowiedzeniu. Jeżeli pra-
cownik nie wykonuje pracy sumiennie i staran-
nie, a pracodawca planuje jego zwolnienie, 
powinien uprzednio przygotować się na ewen-
tualne rozstrzygnięcie sprawy w sądzie. Dob-
rym rozwiązaniem jest także pisemne zawia-
domienie pracownika, że jego zachowanie 
narusza obowiązki pracownicze, z wezwaniem 
do zmiany tego zachowania i informacją, że 
brak zmiany może doprowadzić do wypowie-
dzenia umowy o pracę.

PRZYKŁAD

Paweł K. był zatrudniony w departa-
mencie kontroli na stanowisku inspek-
tora. Ocena kadry wypadła niepomyśl-
nie dla Pawła K., gdyż w jej wyniku 
został sformułowany wniosek końcowy: 
„pracownik nie powinien być zatrudnio-
ny w centrali”. Pracodawca wypowie-
dział Pawłowi K. umowę o pracę ze 
względu na nienależyte wywiązywanie 
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się przez niego z obowiązków służ-
bowych, popełnianie licznych błędów 
merytorycznych, lekceważenie poleceń 
służbowych, łamanie przepisów dotyczą-
cych delegacji służbowych, postawę 
dezorganizującą pracę departamentu 
kontroli. Zdaniem sądu przyczynę wy-
powiedzenia wskazano zbyt ogólnie 
(m.in. nie podano, na czym polegały błę-
dy). Ponadto uchybienia Pawła K. 
nie znalazły żadnego odzwierciedlenia 
w jego aktach osobowych w ciągu jego 
kilkuletniej pracy. Zarówno zarzuty, jak 
i ocenę pracy pracownika sąd uznał za 
tendencyjną. Jeżeli po kilkuletnim okre-
sie pracy pracownika w departamencie 
kontroli  nie ma w jego aktach osobo-
wych żadnych niekorzystnych uwag do-
tyczących poziomu i dyscypliny pracy 
i dopiero w okresie bezpośrednio po-
przedzającym wypowiedzenie umowy 
o pracę sporządza się ocenę kwalifikują-
cą negatywnie posiadaną wiedzę i do-
świadczenie pracownika, umiejętność 
współpracy z przełożonym i współpra-
cownikami, inicjatywę w podejmowaniu 
nowych zadań, to można sądzić, że oce-
na powstała w okolicznościach mających 
uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę.

CO NA TO SĄD?
Określenie przyczyny jako „niewykonywanie 
poleceń przełożonych” jest prawidłowe.
Wyrok SN  z 19 stycznia 2000 r., sygn. akt 
I PKN 488/99, OSNAPiUS 2001/11/375

Polecenia, którym pracownik ma obowią-
zek się podporządkować, muszą spełniać na-
stępujące warunki:
■ dotyczą pracy,
■ nie są sprzeczne z rodzajem pracy określo-

nym w umowie o pracę (wyjątki wskazano 
poniżej),

■ nie są sprzeczne z powszechnie obowiązu-
jącym prawem, nie tylko z prawem pracy, 
ale także cywilnym, administracyjnym czy 
karnym.
Pracownik nie ma obowiązku wykonania 

polecenia naruszającego prawo, np. nakaza-
nie pracy w nadgodzinach kobiecie w ciąży 
czy polecenie księgowej podpisania doku-
mentów celowo zawierających nieprawdziwe 
dane. Co więcej, wykonanie sprzecznego 
z prawem polecenia przełożonego może uza-
sadniać wypowiedzenie umowy o pracę.

CO NA TO SĄD?

Bezzasadna odmowa podporządkowania się 
poleceniom pracodawcy dotyczącym organi-
zacji i sposobu wykonywania umówionego ro-
dzaju pracy stanowi uzasadnioną przyczynę 
wypowiedzenia umowy o pracę.
Wyrok SN z 10 maja 2000 r., sygn. akt 
I PKN 630/99, OSNAPiUS 2001/20/617

Przyczyną wypowiedzenia może też być 
odmowa wykonania przez pracownika pracy 
innego rodzaju niż określona w umowie 
o pracę. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy 
powierzenie innej pracy nastąpiło zgodnie 
z przepisami, czyli chodzi o:
■ czasowe powierzenie pracownikowi innej 

pracy w razie uzasadnionych potrzeb pra-
codawcy (art. 42 § 4 k.p.),

■ przestój (art. 81 k.p.),
■ przeniesienie do innej pracy na podstawie 

orzeczenia lekarskiego (art. 55, 179, 230, 
231 k.p.).
Odmowa wykonania polecenia w ww. sytu-

acjach uzasadnia rozwiązanie umowy. Nie 
ma jednak takiej możliwości, gdy polecenie 
kierujące do innej pracy było sprzeczne 
z przepisami, np. specjalista został skierowa-
ny na podstawie art. 42 § 4 k.p. do prostych 
prac niewymagających żadnych kwalifikacji 
(por. wyrok SN z 8 maja 1997 r., I PKN 
131/97, OSNAPiUS 1998/6/178). Pracodaw-
ca nie może wówczas wypowiedzieć z tego 
powodu umowy o pracę.

Utrata zaufania

W wielu sytuacjach wysokie kwalifikacje 
pracownika, dobra organizacja pracy, umie-
jętność pracy w zespole itp. nie wystarczają, 
aby pracodawca zatrudniał pracownika. Ko-
nieczne jest bowiem zaufanie pracodawcy do 
pracownika. Utrata zaufania do pracownika 
może stanowić przyczynę uzasadniającą wy-
powiedzenie umowy o pracę, jeżeli znajduje 
oparcie w przesłankach obiektywnych i racjo-
nalnych i nie jest wynikiem arbitralnych ocen 
lub subiektywnych uprzedzeń. Nie jest przy 
tym konieczne poniesienie szkody przez pra-
codawcę czy naruszenie obowiązków pra-
cowniczych.

Nadużycie zaufania musi wiązać się z takim 
zachowaniem pracownika, które może być 
obiektywnie ocenione jako naganne, także 
wtedy, gdy jest niezawinione (por. wyrok SN 
z 14 października 2004 r., sygn. akt I PK 
697/03, niepublikowany).

naruszenie 
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PRZYKŁAD

Marek M. przekazał dane nie-
uprawnionemu pracownikowi Ja-
nowi W. Jednak subiektywnie 
i obiektywnie rzecz oceniając, nie 
można mu przypisać jakichkolwiek 
zaniedbań. Nie miał podstaw, aby 
przypuszczać, że narusza obowią-
zujące u pracodawcy zasady doty-
czące obiegu informacji, zwłaszcza 
że wcześniej dane, o które chodziło, 
były Janowi W. udostępniane bez 
ograniczeń. Wypowiedzenie umo-
wy o pracę Markowi M. z powodu 
utraty zaufania nie będzie uzasad-
nione.

Utrata zaufania do pracownika może być 
przede wszystkim spowodowana jego za-
winionym zachowaniem. Przykładowo, je-
żeli pracodawca podejrzewa, że pracownik 
popełnił przestępstwo czy wykroczenie lub 
wszczęto wobec pracownika postępowanie 
karne, to może wypowiedzieć umowę 
o pracę z powodu utraty zaufania. Nie jest 
niezbędny prawomocny wyrok stwierdza-
jący ww. fakt, gdy istnieją okoliczności uza-
sadniające to podejrzenie. Co więcej, ewen-
tualny wyrok uniewinniający nie zawsze 
będzie oznaczać „odpadnięcie” podstawy 
wypowiedzenia, gdyż jego przyczyną nie 
było popełnienie przestępstwa, lecz utrata 
zaufania (por. wyrok SN z 22 stycznia 
2008 r., sygn. akt I PK 197/07, OSNP 
2009/5–6/65).

Należy podkreślić, że w wypowiedze-
niu nie wystarcza powołanie się przez 
pracodawcę na utratę zaufania, lecz ko-
nieczne jest jej doprecyzowanie przez 
wskazanie konkretnych zarzutów (por. 
wyrok SN z 19 lutego 2009 r., sygn. akt II 
PK 156/08, niepublikowany).

Niezawinione zachowanie 
pracownika

Z utrwalonych w orzecznictwie poglą-
dów wynika, że sądy, oceniając, czy wypo-
wiedzenie było uzasadnione, uwzględniają 
zarówno słuszne interesy pracodawcy, jak 
i cechy pracownika związane ze stosun-
kiem pracy. Z tego wynika, że przyczyną 
wypowiedzenia mogą być również okolicz-
ności niezależne od pracownika, jeżeli 

przemawia za tym uzasadniony interes 
pracodawcy (por. uchwała SN z 27 czerwca 
1985 r., sygn. akt III PZP 10/85, OSNCP 
1985/11/164). W innym orzeczeniu Sąd 
Najwyższy stwierdził, że jeżeli wypowie-
dzenie pracownikowi umowy o pracę jest 
podyktowane rzeczywistym, realizowa-
nym w dobrej wierze i znajdującym uspra-
wiedliwienie w konkretnych okolicznoś-
ciach faktycznych dążeniem pracodawcy 
do usprawnienia pracy, to wypowiedzenie 
takie jest uzasadnione (por. wyrok SN 
z 2 sierpnia 1985 r., sygn. akt I PRN 61/85, 
OSNCP 1986/5/76).

Okoliczności niezależne od pracownika 
często uzasadniają wypowiedzenie umo-
wy o pracę pracownikom na stanowiskach 
kierowniczych lub samodzielnych. W sto-
sunku do ww. pracowników należy bo-
wiem stosować ostrzejsze kryteria oceny.

CO NA TO SĄD?
Wypowiedzenie umowy o pracę jest za-
tem uzasadnione, jeżeli pracownik na 
stanowisku samodzielnym, chociażby 
nieumyślnie lub nawet bez winy, a tylko 
z powodu nieudolności, nie osiąga odpo-
wiednich wyników pracy.
Wyrok SN z 2 października 1996 r., 
sygn. akt I PRN 69/96, OSNAPiUS 
1997/10/163

PRZYKŁAD

Marcin J. był zatrudniony na stano-
wisku głównego specjalisty do 
spraw marketingu. Do jego obo-
wiązków należało pozyskiwanie 
klientów. Z obowiązków pracowni-
czych pracownik wywiązywał się na-
leżycie, był sumienny i zdyscyplino-
wany. Nawiązał kontakty z kilkoma 
potencjalnymi klientami, lecz do za-
warcia z nimi umów nie doszło 
z przyczyn od niego niezależnych. 
Marcin J. nie posiadał umiejętności 
niezbędnych do osiągania pożąda-
nych efektów pracy mimo wysokich 
kwalifikacji. Pracownik był zatrud-
niony na stanowisku kierowniczym 
i należało do niego stosować surow-
sze kryteria oceny pracy. Z tego 
względu uzyskał negatywną ocenę 
pracy i pracodawca wypowiedział 
mu umowę o pracę.

konkretne 
zarzuty
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Przy ocenie i doborze pracowników na sta-
nowiskach kierowniczych pracodawca może 
uwzględniać takie cechy, jak: zdolności orga-
nizacyjne czy umiejętność pracy w zespole. Ich 
brak może stanowić uzasadnioną przyczynę 
wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi 
zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym, 
mimo wysokiej oceny jego kwalifikacji zawo-
dowych.

Oceniając pracowników, zatrudnionych na 
stanowiskach związanych z pracą w zespole 
lub kierowaniem zespołem, pracodawca 
może także zwracać uwagę na ich zachowa-
nie wobec pozostałych pracowników i zdol-
ności do współpracy. Konfliktowość jako ce-
cha osobowa i wynikający z niej niezawiniony 
przez pracownika brak umiejętności pracy 
w zespole może stanowić uzasadnioną przy-
czynę wypowiedzenia umowy o pracę (por. 
wyrok SN z 15 kwietnia 1999 r., sygn. akt 
I PKN 14/99, OSNAPiUS 2000/12/469).

Należy zaznaczyć, że pracodawca może wy-
powiedzieć umowę o pracę z przyczyny nie-
zawinionej przez pracownika nie tylko pra-
cownikom zatrudnionym na stanowiskach 
samodzielnych czy kierowniczych, ale także 
pracownikom na stanowiskach szeregowych. 
Na przykład uzasadnione jest rozwiązanie 
umowy o pracę za wypowiedzeniem z nieprzy-
datnymi zawodowo lub nieporadnymi pracow-
nikami, którzy z przyczyn niezawinionych nie 
mogą sprostać obowiązkom pracowniczym 
(por. wyrok SN z 1 października 1998 r., sygn. 
akt I PKN 363/98, OSNAPiUS 1999/21/683).

Częsta i długotrwała 
absencja chorobowa

Sąd Najwyższy stwierdził, że nieprzewidzia-
ne, długotrwałe i powtarzające się nieobecno-
ści pracownika w pracy, wymagające podej-
mowania przez pracodawcę działań natury 
organizacyjnej (wyznaczania zastępstw) są 
uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umo-
wy o pracę, chociażby były niezawinione przez 
pracownika i formalnie usprawiedliwione. Ko-
rzystne dla pracodawców wyroki Sądu Naj-
wyższego nie oznaczają jednak, że można bez 
przeszkód zwalniać pracowników, którzy czę-
sto korzystają ze zwolnień lekarskich. Każde 
wypowiedzenie należy rozpatrywać w odnie-
sieniu do konkretnego stanu faktycznego. Na-
leży uwzględnić słuszne interesy pracodawcy, 
ale także sytuację pracownika, np. sposób wy-
pełniania przez niego obowiązków.

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu 
częstej absencji nie jest uzasadnione, jeżeli np.:

■ nieobecność pracownika nie zakłóca planu 
produkcyjnego,

■ choroba miała charakter przejściowy i defi-
nitywnie minęła (nastąpiło całkowite wyle-
czenie) przed wypowiedzeniem,

■ nieobecność pracownika nie wiązała się 
z wydatkami pracodawcy na zatrudnienie 
innych pracowników w godzinach nadlicz-
bowych albo zastępcy.
Przede wszystkim nieobecności muszą być 

rzeczywiście częste i długotrwałe, zwłaszcza 
w porównaniu z absencjami innych pracowni-
ków. Jeżeli np. pracownik przebywał na zwol-
nieniu w jednym roku 50 dni, w następnym 72, 
a w kolejnym 20, a inni pracownicy chorowali 
porównywalnie często i długo, wypowiedzenie 
umowy o pracę z powodu absencji byłoby nie-
uzasadnione. Ponadto długotrwałe nieobecno-
ści w pracy z powodu choroby mogą uzasadniać 
wypowiedzenie tylko wówczas, jeżeli narażają 
istotne interesy pracodawcy (por. wyrok SN 
z 6 listopada 2001 r., sygn. akt I PKN 449/00, 
OSNAPiUS 2003/19/456).

Nie wystarczy ogólnikowe i niepowiązane 
z określonym pracownikiem uzasadnienie 
wypowiedzenia „częste absencje”. Dla wyka-
zania takich negatywnych konsekwencji nie 
wystarczy, jeżeli pracodawca powoła się jedy-
nie na trudności w zorganizowaniu pracy 
i dotrzymaniu terminów, zatrudnianie wła-
snych pracowników w nadgodzinach czy pra-
cowników dodatkowych.

Wyjątkowo starannie pracodawca powi-
nien przeanalizować słuszność wypowie-
dzenia umowy pracownikowi o długoletnim 
stażu i należycie wykonującemu swoje obo-
wiązki. Wypowiedzenie umowy takiemu pra-
cownikowi jest możliwe, jeżeli ma meryto-
ryczne podstawy. Nie jest to nadużycie prawa 
ze strony pracodawcy ani nie koliduje z zasa-
dami współżycia społecznego.

PRZYKŁAD

Pracodawca wypowiedział umowę 
o pracę wieloletniej pracownicy – sto-
matologowi, która często i długotrwale 
była nieobecna w pracy z powodu cho-
roby. Każdy ze stomatologów miał swój 
rejon. Częsta nieobecność powodowała 
skargi pacjentów, którzy nie byli lecze-
ni, gdyż pozostali stomatolodzy przyj-
mowali tylko tzw. ostre przypadki. Dez-
organizowało to pracę i powodowało 
złą atmosferę wśród stomatologów. Wy-
powiedzenie było uzasadnione.

zwolnienie 
lekarskie

interes 
pracodawcy
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Niedopuszczalne będzie natomiast wypo-
wiedzenie umowy o pracę z powodu częstych 
absencji chorobowych wynikających z choro-
by zawodowej, której długoletni pracownik 
nabawił się u zwalniającego go pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy 
na okres próbny

Umowę na okres próbny każda ze stron może 
zawsze wypowiedzieć. Wyjątki dotyczą wypo-
wiedzenia przez pracodawcę umowy pracowni-
kom szczególnie chronionym. Pracodawca nie 
ma obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia 
ani konsultacji z zakładową organizacją związ-
kową (dalej: zoz). Zarówno pracodawca, jak 
i pracownik mają obowiązek przestrzegania 
długości okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na 
okres próbny wynosi:
■ 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie prze-

kracza 2 tygodni,
■ 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy 

niż 2 tygodnie,
■ 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 

3 miesiące.

Wypowiedzenie umowy
na czas określony

W zasadzie żadna ze stron nie może wypo-
wiedzieć umowy na czas określony. Wyjątek 
od tej zasady wprowadza art. 33 k.p., zgodnie 
z którym każda ze stron może wypowiedzieć 
umowę na czas określony, jeżeli:
■ zawarto umowę na okres dłuższy niż 6 mie-

sięcy,
■ strony przewidziały możliwość wcześniejsze-

go rozwiązania umowy przy jej zawieraniu 
albo już w okresie trwania umowy 
(por. uchwała SN z 14 czerwca 1994 r., sygn. 
akt I PZP 26/94, OSNAPiUS 1994/11/173).
Okres wypowiedzenia takiej umowy wynosi 

2 tygodnie. Rozwiązanie umowy może nastą-
pić przed upływem 6 miesięcy. Pracodawca nie 
ma obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia 
ani konsultacji z zoz, ale jest zobowiązany do 
przestrzegania zasad szczególnej ochrony pra-
cowników przed wypowiedzeniem.

Zastrzeżenie o możliwości wypowiedzenia 
umowy w trybie art. 33 k.p. strony umowy 
muszą sformułować wyraźnie. Ogólne okre-
ślenie w umowie, że w sprawach nieuregulo-
wanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
Kodeksu pracy, nie zastępuje klauzuli o moż-
liwości jej wcześniejszego wypowiedzenia.

CO NA TO SĄD?
Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pra-
cę zawartej na czas określony, dokonane 
z naruszeniem art. 33 k.p., powoduje rozwią-
zanie umowy w terminie wskazanym przez 
pracodawcę.
Wyrok SN z 20 maja 1998 r., sygn. akt 
I PKN 126/98, OSNAPiUS 1999/11/359

Ponadto każda ze stron może wypowie-
dzieć umowę na czas określony z zachowa-
niem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia 
w sytuacji:
■ stosowania ustawy o zwolnieniach grupo-

wych (zarówno przy zwolnieniach grupo-
wych, jak i indywidualnych; pracownicy są 
wliczani do ogólnej liczby zwolnionych 
i przysługują im odprawy),

■ ogłoszenia upadłości lub likwidacji praco-
dawcy (art. 411 § 2 k.p.).
W podanych sytuacjach można wypowie-

dzieć umowę, która nie zawiera klauzuli 
o możliwości wypowiedzenia oraz zawarta 
jest na okres krótszy niż 6 miesięcy.

Wypowiedzenie 
umowy o pracę 
na czas zastępstwa

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę 
o pracę na czas zastępstwa. Okres wypowie-
dzenia wynosi 3 dni robocze, niezależnie od 
czasu trwania umowy ani okresu, na jaki 
umowa została zawarta (art. 331 k.p.). Arty-
kułu 33 k.p. nie stosuje się.

Pracodawca nie ma obowiązku uzasadnie-
nia wypowiedzenia ani konsultacji z zoz, ale 
jest zobowiązany do przestrzegania zasad 
szczególnej ochrony pracowników przed wy-
powiedzeniem.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownik w okresie wypowiedzenia umo-
wy na zastępstwo nie ma prawa do dni wol-
nych na poszukiwanie pracy.

Wypowiedzenie umowy 
na czas wykonania 
określonej pracy

W zasadzie żadna ze stron nie może wypo-
wiedzieć umowy na czas wykonania określo-
nej pracy. Wyjątkiem są:
■ stosowanie ustawy o zwolnieniach grupo-

wych (zarówno przy zwolnieniach grupo-
wych, jak i indywidualnych; pracownicy są 

długość okresu 
wypowiedzenia

szczególna 
ochrona
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wliczani do ogólnej liczby zwolnionych 
i przysługują im odprawy) oraz

■ ogłoszenie upadłości lub likwidacja praco-
dawcy (art. 411 § 2 k.p.).
W ww. przypadkach każda ze stron może 

rozwiązać umowę za 2-tygodniowym wypo-
wiedzeniem.

W pozostałych sytuacjach zarówno praco-
dawca, jak i pracownik nie mogą takiej umo-
wy wypowiedzieć. Inaczej niż w przypadku 
umowy na czas określony. Strony nie mogą 
przewidzieć możliwości wcześniejszego jej 
wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy 
na czas nieokreślony

Każda ze stron może wypowiedzieć umo-
wę o pracę na czas nieokreślony przy za-
chowaniu właściwych okresów wypowie-
dzenia.

Okres wypowiedzenia umowy na czas nie-
określony zależy od okresu zatrudnienia 
u danego pracownika i wynosi:
■ 2 tygodnie – jeżeli pracownik był zatrud-

niony krócej niż 6 miesięcy,
■ 1 miesiąc – jeżeli pracownik był zatrudnio-

ny co najmniej 6 miesięcy,
■ 3 miesiące – jeżeli pracownik był zatrud-

niony co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 k.p.).

CO NA TO SĄD?
Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 
§ 1 k.p.) uwzględnia się wszystkie okresy 
zatrudnienia u tego samego (danego) praco-
dawcy.
Uchwała SN z 15 stycznia 2003 r., sygn. 
akt III PZP 20/02, OSP 2004/1/4

Z ww. uchwały wynika, że uwzględnia się 
wszystkie stosunki pracy, jakie zostały nawią-
zane przez pracownika z tym samym praco-
dawcą. Nie ma znaczenia:
■ liczba nawiązanych stosunków pracy,
■ czas trwania przerwy między rozwiąza-

niem poprzedniego a nawiązaniem kolej-
nego stosunku pracy,

■ tryb rozwiązania i podstawa stosunku pra-
cy (umowa o pracę, powołanie, mianowa-
nie, wybór i spółdzielcza umowa o pracę).
Do okresu zatrudnienia wlicza się także za-

trudnienie u poprzedniego pracodawcy, jeżeli 
zmiana nastąpiła na zasadach określonych 
w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, 
gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pra-

codawca jest następcą prawnym poprzednie-
go (art. 36 § 11 k.p.).

PRZYKŁAD

Aldona T. była zatrudniona w spółce Pa-
tryso przez 2 miesiące. Spółka Patryso 
podzieliła się na 2 spółki: Patro i Sol-
star. Aldona T. pracuje w Patro 5 miesię-
cy na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. Patro zamierza wypowie-
dzieć jej umowę o pracę. Okres zatrud-
nienia wynosi 7 miesięcy, a zatem okres 
wypowiedzenia – 1 miesiąc.

Długość okresów wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas nieokreślony jest 
uzależniona od okresu zatrudnienia u dane-
go pracodawcy (art. 36 § 1 k.p.). Na tle 
ww. przepisu wystąpiły kontrowersje doty-
czące dopuszczalności wliczania okresu wy-
powiedzenia do okresu zatrudnienia u dane-
go pracodawcy, który wpływa na wymiar 
okresu wypowiedzenia umowy o pracę na 
czas nieokreślony. Sąd Najwyższy rozstrzy-
gnął, że okres wypowiedzenia zależy od 
okresu zatrudnienia, jaki pracownik osią-
gnie w chwili rozwiązania umowy o pracę 
z upływem okresu wypowiedzenia, a nie 
w momencie doręczenia wypowiedzenia. 
Okres wypowiedzenia zalicza się bowiem 
do okresu zatrudnienia (por. wyrok SN 
z 11 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 34/99, 
OSNAPiUS 2000/14/544).

PRZYKŁAD

28 grudnia 2011 r. pracodawca wręczył 
Marcie W., zatrudnionej od 20 stycznia 
2009 r., 1-miesięczne wypowiedzenie. 
Pracodawca liczył, że umowa rozwiąże 
się 31 stycznia 2012 r. Jednak 20 stycz-
nia 2012 r. upłynęły 3 lata zatrudnienia. 
A zatem w przypadku wypowiedzenia 
umowy o pracę 28 grudnia 2011 r. nale-
żało zastosować 3-miesięczny okres wy-
powiedzenia.

O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślo-
ny pracodawca zawiadamia na piśmie repre-
zentującą pracownika zoz, podając przy-
czynę uzasadniającą rozwiązanie umowy 
(art. 38 § 1 k.p.).

okres 
wypowiedzenia

okres 
zatrudnienia



4–10 marca 2014

Jak zgodnie z prawem zwolnić pracownika

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  9  (823) 19

Pracownicy chronieni 
przed wypowiedzeniem

Szczególna ochrona pracowników przed 
rozwiązaniem umowy o pracę polega na:
■ zakazie wypowiadania umowy o pracę,
■ zakazie wypowiadania i rozwiązywa-

nia umowy o pracę,
■ obowiązku uzyskania zgody właściwe-

go przedstawicielstwa pracowniczego 
lub organu państwowego lub społecz-
nego,

■ wskazaniu w przepisach katalogu przy-
czyn zezwalających na wypowiedzenie.
W razie ogłoszenia upadłości lub likwi-

dacji pracodawcy szczególna ochrona jest 
uchylona (art. 411 k.p.). Natomiast w sy-
tuacjach określonych w ustawie o zwol-
nieniach grupowych szczególna ochrona 
jest uchylona albo ograniczona.

Poniżej zostaną przedstawione najważ-
niejsze przypadki szczególnej ochrony 
przed wypowiedzeniem:
■ Pracodawca nie może wypowiedzieć 

umowy o pracę pracownikowi, które-
mu brakuje nie więcej niż 4 lata do 
osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli 
okres zatrudnienia umożliwia mu uzy-
skanie prawa do emerytury z osiągnię-
ciem tego wieku (art. 39 k.p.).  

Pracownicy kilka lat młodsi są chro-
nieni, jeżeli: należą do grup zawodo-
wych, dla których obowiązuje usta-
wowy niższy wiek emerytalny albo 
wykonują pracę o szczególnym cha-
rakterze lub w szczególnych warun-
kach.

Ochrona nie obejmuje pracowników 
na 4 lata przed osiągnięciem tzw. wcze-
śniejszego wieku emerytalnego.

■ Pracodawca nie może wypowiedzieć 
umowy o pracę w czasie urlopu pracow-
nika, a także w czasie innej usprawiedli-
wionej nieobecności pracownika w pra-
cy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres 
uprawniający do rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia (art. 41 k.p.).

Ochrona przed wypowiedzeniem 
umowy o pracę dotyczy:
–  urlopu wypoczynkowego, bezpłat-

nego, szkoleniowego, w celu wyko-
nywania określonych funkcji spo-
łecznych;

Pracownik, który stawił się po od-
wołaniu z urlopu do pracy, nie pod-
lega ochronie przed wypowiedze-
niem, ponieważ nie przebywa już na 
urlopie. Jednocześnie pracodawca 

nie może odwołać pracownika tylko 
po to, aby dokonać wypowiedzenia.

– choroby;
Jeżeli pracownik otrzyma wypo-

wiedzenie umowy o pracę, po czym 
opuści miejsce pracy, a następnie 
przedstawi zwolnienie lekarskie 
stwierdzające niezdolność do pracy 
z powodu choroby w dniu, w którym 
otrzymał wypowiedzenie, wypowie-
dzenie umowy o pracę uważa się za 
złożone zgodnie z przepisami. Nato-
miast jeżeli pracownik stawi się do 
pracy i będzie ją wykonywał w okre-
sie zwolnienia lekarskiego, nie bę-
dzie można mu wypowiedzieć umo-
wy o pracę.

–  okresu sprawowania opieki nad 
dzieckiem lub innym członkiem ro-
dziny w okresie pobierania zasiłku 
z tytułu sprawowania tej opieki;

–  nieobecności z innych przyczyn, 
w tym tymczasowego aresztowania 
(ale po upływie 3 miesięcy umowa 
wygasa), odbywania kary pozbawie-
nia wolności.

Pracownik jest chroniony, aż upłynie 
okres uprawniający do rozwiązania przez 
pracodawcę umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia.

Ponadto pracodawca nie może wypo-
wiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę 
w okresie ciąży, a także w okresie urlo-
pu macierzyńskiego pracownicy (lub 
pracownika), chyba że zachodzą przy-
czyny uzasadniające rozwiązanie umo-
wy bez wypowiedzenia z jej (jego) winy 
i reprezentująca pracownicę (pracowni-
ka) zakładowa organizacja związkowa 
wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy 
(art. 177 k.p.).

Wyżej wymieniona ochrona nie doty-
czy pracownic (pracowników) w okresie 
próbnym, nieprzekraczającym 1 mie-
siąca.

■ ZAPAMIĘTAJ
Pracownica w ciąży jest chroniona 
z chwilą zajścia w ciążę. Udowodnienie 
stanu ciąży należy do pracownicy.

Na podstawie przepisów Kodeksu cy-
wilnego dotyczących oświadczenia woli 
złożonego pod wpływem błędu pracow-
nica w ciąży może uchylić się od skut-
ków złożonego przez siebie wypowie-
dzenia umowy o pracę, które doszło już 
do pracodawcy.

urlop 
pracownika



Jak zgodnie z prawem zwolnić pracownika

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  9  (823)20 www.pgp.infor.pl

Pracownica może uchylić się od skutków 
wypowiedzenia każdej umowy o pracę, bez 
potrzeby uzyskiwania zgody pracodawcy, je-
żeli w momencie składania wypowiedzenia:
■ nie wiedziała, że jest w ciąży lub
■ nie znała przysługujących jej uprawnień 

w związku z ciążą.
W powyższej sytuacji wypowiedzenie trak-

tuje się jako złożone pod wpływem błędu, tzn. 
gdyby pracownica wiedziała o swoim stanie, 
czy znała uprawnienia, nie złożyłaby oświad-
czenia tej treści. W związku z tym pracownica 
może skutecznie domagać się ustalenia, że 
umowa o pracę trwa nadal. Dla uchylenia się 
od skutków prawnych oświadczenia nie jest 
wymagane, by błąd został wywołany przez 
pracodawcę, chociażby bez jego winy albo by 
pracodawca wiedział o błędzie lub z łatwością 
mógł go zauważyć. Jeżeli umowa uległa już 
rozwiązaniu, pracownica ma prawo domagać 
się od pracodawcy uznania rozwiązania umo-
wy o pracę za bezskuteczne. Pracownica po-
winna złożyć oświadczenie o uchyleniu się od 
skutków swojego oświadczenia o wypowie-
dzeniu umowy nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia, w którym dowiedziała się, że jest w cią-
ży. Jednak oświadczenie może być złożone 
także po przekroczeniu tego terminu. Dopiero 
jeżeli pracownica świadoma ciąży oraz zwią-
zanych z nią uprawnień nie wystąpi przez 
dłuższy czas o uznanie rozwiązania umowy 
o pracę za bezskuteczne, może to świadczyć 
o rezygnacji przez nią z takiej możliwości (por. 
uzasadnienie wyroku SN z 11 czerwca 2003 r., 
sygn. akt I PK 206/02, OSNP 2004/16/278). 
Sąd Najwyższy nie określił bliżej, co należy ro-
zumieć przez pojęcie „dłuższy czas”. Prawa do 
uchylenia się od skutków wypowiedzenia na 
ww. zasadach nie ma natomiast pracownica, 
która – nie będąc w ciąży – wypowiedziała 
umowę, a dopiero później zaszła w ciążę. 
W takim wypadku pracownica nie może sku-
tecznie domagać się ustalenia, że umowa 
o pracę trwa nadal, ale pracodawca może 
z własnej woli wyrazić zgodę na cofnięcie wy-
powiedzenia.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani 
rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia 
złożenia przez pracownicę (pracownika) 
wniosku o udzielenie urlopu wychowawcze-
go do dnia zakończenia tego urlopu, chyba 
że zachodzą przyczyny uzasadniające roz-
wiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej 
(jego) winy (art. 1861 k.p.). Ze względu na 
treść art. 1861 k.p. możliwość zwolnienia 
pracownika korzystającego z urlopu wycho-
wawczego na podstawie ustawy o zwol-
nieniach grupowych budziła wątpliwości. 

Dopuszczalność takiego zwolnienia potwier-
dził Sąd Najwyższy w uchwale z 15 lutego 
2006 r. (sygn. akt II PZP 13/05, OSNP 
2006/21–22/315).

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej 
z młodocianym w celu przygotowania zawo-
dowego jest dopuszczalne tylko w 4 przy-
padkach wymienionych w art. 196 k.p.:
■ niewypełnienia przez młodocianego obo-

wiązków wynikających z umowy o pracę 
lub obowiązku dokształcania się, mimo 
stosowania wobec niego środków wycho-
wawczych,

■ ogłoszenia upadłości lub likwidacji praco-
dawcy,

■ reorganizacji pracodawcy uniemożliwia-
jącej kontynuowanie przygotowania za-
wodowego,

■ stwierdzenie nieprzydatności młodocia-
nego do pracy, w zakresie której odbywa 
przygotowanie zawodowe.
Pracodawca nie może wypowiedzieć, roz-

wiązać stosunku pracy lub wypowiedzieć na 
niekorzyść warunków pracy i płacy chronio-
nym działaczom związków zawodowych bez 
zgody organizacji związkowej.

Oprócz ww. przypadków chronieni są:
■ pracownicy w okresie czynnej służby woj-

skowej,
■ pracownica, której mąż odbywa zasadni-

czą służbę wojskową,
■ społeczny inspektor pracy,
■ poseł, senator, radny.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 36 k.p.
§ 1. Okres wypowiedzenia umowy 
o pracę zawartej na czas nie określony 
jest uzależniony od okresu zatrudnienia 
u danego pracodawcy i wynosi:
1)  2 tygodnie, jeżeli pracownik był za-

trudniony krócej niż 6 miesięcy,
2)  1 miesiąc, jeżeli pracownik był za-

trudniony co najmniej 6 miesięcy,
3)  3 miesiące, jeżeli pracownik był za-

trudniony co najmniej 3 lata.
§ 11. Do okresu zatrudnienia, o którym 
mowa w § 1, wlicza się pracownikowi 
okres zatrudnienia u poprzedniego pra-
codawcy, jeżeli zmiana pracodawcy 
nastąpiła na zasadach określonych 
w art. 231, a także w innych przypad-
kach, gdy z mocy odrębnych przepisów 
nowy pracodawca jest następcą praw-
nym w stosunkach pracy nawiązanych

złożenie 
oświadczenia

pracownik 
młodociany
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przez pracodawcę poprzednio zatrud-
niającego tego pracownika.
§ 2. (skreślony).
§ 3. (skreślony).
§ 4. (skreślony).
§ 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony 
na stanowisku związanym z odpowie-
dzialnością materialną za powierzone 
mienie, strony mogą ustalić w umowie 

o pracę, że w przypadku, o którym 
mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia 
wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 2 – 3 miesiące.
§ 6. Strony mogą po dokonaniu wypowie-
dzenia umowy o pracę przez jedną z nich 
ustalić wcześniejszy termin rozwiązania 
umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu 
rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy 
bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy bez zachowania okre-
su wypowiedzenia powoduje ustanie zatrud-
nienia z chwilą, kiedy takie oświadczenie 
woli pracodawcy zostanie przedstawione pra-
cownikowi. Umowa o pracę może zostać roz-
wiązana bez wypowiedzenia tylko w przy-
padkach określonych w art. 52–55 k.p. W ten 
sposób można rozwiązać umowę każdego ro-
dzaju – także tę, która w zasadzie nie podlega 
wypowiadaniu. Przyczyny uprawniające pra-
codawcę do rozwiązania umowy w trybie na-
tychmiastowym zostały podzielone na dwie 
grupy:
■ zawinione przez pracownika (art. 52 k.p.),
■ niezawinione przez pracownika (art. 53 

k.p.).

Forma i termin
rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia

Oświadczenie woli pracodawcy o rozwiąza-
niu umowy bez wypowiedzenia powinno 
nastąpić na piśmie i zawierać uzasadnienie, 
czyli wskazanie konkretnych zachowań pra-
cownika, które stały się przyczyną rozwiąza-
nia umowy. Oświadczenie o rozwiązaniu 
umowy bez wypowiedzenia jest skuteczne, 
gdy doszło do wiadomości drugiej strony 
w taki sposób, że mogła się zapoznać z jego 
treścią, chociaż tego nie uczyniła. Pracowni-
kowi można doręczyć pismo osobiście, listem 
poleconym lub kurierem za potwierdzeniem 
odbioru. W przypadku gdy pracodawca 
wręcza osobiście pracownikowi pismo, a pra-
cownik odmawia jego przyjęcia, należy spo-
rządzić na tym dokumencie adnotację 
o odmowie przyjęcia wraz z datą. Dlatego 
warto wręczać pracownikowi pismo rozwią-

zujące umowę bez wypowiedzenia w towa-
rzystwie innej osoby, np. pracownika działu 
personalnego, żeby mieć świadka tego zda-
rzenia. W każdym przypadku datą rozwiąza-
nia umowy o pracę bez wypowiedzenia jest 
data odbioru pisma przez pracownika. Gdy 
pracodawca oświadczenie o rozwiązaniu 
umowy o pracę bez wypowiedzenia wysyła 
listem poleconym za zwrotnym poświadcze-
niem odbioru, musi poczekać na zwrotne po-
świadczenie odbioru przez pracownika pisma 
rozwiązującego umowę o pracę. Dopiero 
wówczas, z chwilą dotarcia pisma do adresa-
ta, umowa o pracę się rozwiąże. Przyjmuje się 
domniemanie faktyczne, że pracownik zapo-
znał się z treścią oświadczenia pracodawcy 
z upływem ostatniego dnia terminu drugie-
go awiza przesyłki poleconej zawierającej 
oświadczenie pracodawcy. Domniemanie, że 
pracownik mógł odebrać przesyłkę od praco-
dawcy, może jednak zostać obalone przed są-
dem. Jeżeli pracownik odwoła się do sądu 
pracy i tam udowodni, że nie odebrał przesył-
ki z przyczyn od siebie niezależnych, sąd 
uzna, że pracodawca nie rozwiązał skutecz-
nie umowy o pracę.

Pouczenie o odwołaniu

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez 
wypowiedzenia powinno zawierać poucze-
nie o możliwości odwołania się pracownika 
do sądu w terminie 14 dni (kolejnych dni ka-
lendarzowych) od otrzymania pisma rozwią-
zującego umowę. Ponadto należy wskazać 
właściwy sąd do wniesienia odwołania. 
Właś ciwym sądem pracy do wniesienia od-
wołania jest sąd, w którego okręgu jest, była 
lub miała być wykonywana praca, lub też 

oświadczenie 
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sąd, w którego okręgu ma siedzibę zakład 
pracy (art. 461 k.c.).

Zawiadomienie 
związków zawodowych

Podobnie jak przy wypowiedzeniu umowy 
o pracę, tak też przy rozwiązaniu umowy 
bez wypowiedzenia konieczna jest konsulta-
cja ze związkami zawodowymi. Dotyczy tyl-
ko tych pracowników, którzy są jej członka-
mi lub zostali objęci ochroną. Pracodawca 
podejmuje decyzję o rozwiązaniu umowy po 
zasięgnięciu opinii reprezentującej pracow-
nika zakładowej organizacji związkowej, 
którą zawiadamia o przyczynie uzasadniają-
cej rozwiązanie umowy (art. 52 § 3 i art. 53 
§ 4 k.p.). Zakładowa organizacja związkowa 
ma 3 dni na zgłoszenie zastrzeżeń. Po upły-
wie tego terminu pracodawca samodzielnie 
decyduje o rozwiązaniu umowy.

PRZYKŁAD

Pracodawca zawiadomił zakładową orga-
nizację związkową, której członkiem była 
Anna K., o zamiarze rozwiązania z nią 
umowy o pracę bez wypowiedzenia z po-
wodu nadużyć finansowych i narażenia 
firmy na duże straty finansowe. Anna K. 
była w 4. miesiącu ciąży. Reprezentująca 
Annę K. organizacja związkowa wyraziła 
sprzeciw, mimo to pracodawca zwolnił 
dyscyplinarnie pracownicę. Anna K. od-
wołała się do sądu pracy.

W przypadku kobiet w ciąży przepisy za-
strzegają, że pracodawca musi uzyskać zgodę 
zakładowej organizacji związkowej na roz-
wiązanie umowy bez wypowiedzenia. A za-
tem sama konsultacja w tym przypadku nie 
wystarczy. Pracodawca jest związany zda-
niem związku zawodowego.

Rozwiązanie umowy 
z winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika 
w razie:
■ ciężkiego naruszenia przez niego podsta-

wowych obowiązków pracowniczych,
■ popełnienia przez pracownika w czasie 

trwania umowy o pracę przestępstwa, któ-

re uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na 
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestęp-
stwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem,

■ zawinionej przez pracownika utraty upraw-
nień koniecznych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku.

Przyczyny uzasadniające 
rozwiązanie umowy 
bez wypowiedzenia

Naruszenie przez pracownika obowiązków 
pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.) uzasad-
nia rozwiązanie z nim umowy o pracę bez 
wypowiedzenia, jeżeli spełnia jednocześnie 
2 przesłanki – dotyczy podstawowych obo-
wiązków i jest ciężkie (por. wyrok SN z 1 lipca 
1999 r., sygn. akt I PK 136/99, OSNAP 
2000/18/690).

■ ZAPAMIĘTAJ
Katalog przyczyn, z powodu których pra-
codawca może rozwiązać umowę o pracę 
ze skutkiem natychmiastowym, jest stały 
i nie może być zmieniany ani rozszerzany.

Katalog podstawowych obowiązków pra-
cowniczych określa art. 100 k.p., inne przepi-
sy Kodeksu pracy dotyczące m.in. zakazu 
konkurencji, przestrzegania przepisów bhp 
oraz regulamin pracy. O ciężkości zaś decydu-
ją 2 czynniki – stopień winy pracownika 
(umyślność, wina nieumyślna: rażące nie-
dbalstwo, lekkomyślność) oraz rozmiar szko-
dy wyrządzonej lub grożącej pracodawcy. 
O winie umyślnej mówimy wtedy, gdy pra-
cownik zdaje sobie sprawę ze szkodliwości 
następstw własnego działania i mimo że prze-
widuje ich wystąpienie, celowo do nich zmie-
rza lub godzi się na nie.

Gdy pracownik przewiduje możliwość wy-
stąpienia szkodliwych skutków, lecz bezpod-
stawnie przypuszcza, że zdoła ich uniknąć, 
mamy do czynienia z winą nieumyślną pra-
cownika w postaci lekkomyślności. Wina nie-
umyślna w postaci niedbalstwa występuje 
wtedy, gdy pracownik nie przewiduje możli-
wości wystąpienia szkodliwych skutków, 
mimo że może i powinien je przewidzieć.

Decydując się na rozwiązanie umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia, pracodawca powinien 
uwzględnić całokształt postępowania pra-
cownika, a nie opierać się na jego pojedyn-
czym zachowaniu, oczywiście pod warun-
kiem, że nie stanowi ono w istocie dowodu 
rażącego zaniechania powinności.

zgłoszenie 
zastrzeżeń

przestępstwo
pracownika
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CO NA TO SĄD?
Umyślne wykorzystanie przez pracownika sta-
nowiska służbowego do celów prywatnych, 
polegające na dysponowaniu środkami finan-
sowymi pracodawcy, nawet bez zamiaru ich 
przywłaszczenia, stanowi ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych.
Wyrok SN z 6 maja 2003 r., sygn. akt I PK 
267/02, niepublikowany

W pojęciu ciężkiego naruszenia podstawo-
wych obowiązków pracowniczych mieści się 
więc przypadek dokonania przez pracownika 
kilku uchybień i to również wtedy, gdy nie 
mogą one być kwalifikowane jako „czyn cią-
gły” (por. wyrok SN z 12 czerwca 1997 r., 
sygn. akt I PKN 210/97, OSNP 1998/10/301).

PRZYKŁAD

Wanda R. była zatrudniona w spół -
ce jako główna księgowa. Każdego 
15. dnia miesiąca przypadała data spła-
ty kolejnej raty za mieszkanie, które ku-
piła na kredyt. W styczniu 2011 r. Wan-
da R. stwierdziła, że nie ma własnych 
środków, aby spłacić ratę. W związku 
z tym z konta firmowego przelała kwotę 
2 tys. zł na swój rachunek bankowy, 
a następnie spłaciła zobowiązanie wo-
bec banku. Zaraz po wypłacie, którą 
otrzymała 31 stycznia, uzupełniła środ-
ki na koncie firmowym. 2 lutego praco-
dawca rozwiązał z nią umowę o pracę 
ze skutkiem natychmiastowym.

Podobne postępowanie pracownicy polegają-
ce na „pożyczaniu sobie” pieniędzy z kasy skle-
pu w celu zaspokojenia bieżących potrzeb bez 
wiedzy i zgody pracodawcy stanowi ciężkie na-
ruszenie podstawowych obowiązków pracow-
niczych. Na ocenę takiego zachowania nie ma 
wpływu okoliczność, że pracownica pieniądze 
następnie zwracała oraz że taką praktykę stoso-
wały inne pracownice zatrudnione w sklepie 
(por. wyrok SN z 26 czerwca 1998 r., sygn. akt 
I PKN 214/98, OSNAP 1999/14/460).

Przykłady ciężkiego naruszenia podstawo-
wych obowiązków pracowniczych:
■ wykonywanie pracy (prowadzenie innej 

działalności) w czasie zwolnienia lekar-
skiego może być kwalifikowane jako naru-
szenie podstawowych obowiązków pra-
cowniczych wówczas, gdy pracownik 
swoim zachowaniem przekreśla cele zwol-
nienia lekarskiego – jak najszybszy powrót 

do zdrowia i odzyskanie zdolności do wy-
konywania pracy, przez co narusza interes 
pracodawcy polegający na gotowości pra-
cownika do świadczenia pracy (na możli-
wości korzystania z pracy w pełni sprawne-
go fizycznie i psychicznie pracownika 
– por. wyrok SN z 11 czerwca 2003 r., sygn. 
akt I PK 208/02, PiZS 2003/12/33),

■ usiłowanie kradzieży na szkodę pracodaw-
cy (por. wyrok SN z 12 lipca 2001 r., sygn. 
akt I PKN 532/00, OSNP 2003/11/265),

■ samowolne wykonanie przez pracownika 
niższego personelu medycznego zabiegu 
niezleconego przez lekarza (por. wyrok SN 
z 7 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 293/00, 
OSNP 2002/23/571),

■ zawinione (z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa) niewykonanie przez pracow-
nika zgodnego z prawem polecenia podda-
nia się kontrolnym badaniom lekarskim 
(por. wyrok SN z 10 maja 2000 r., sygn. akt 
I PKN 642/99, OSNP 2001/20/619),

■ przywłaszczenie mienia pracodawcy jest 
zawsze ciężkim naruszeniem podstawo-
wych obowiązków pracowniczych, nieza-
leżnie od tego, czy ze względu na jego war-
tość stanowi przestępstwo czy wykrocznie 
(por. wyrok SN z 10 listopada 1999 r., sygn. 
akt I PKN 361/99, OSNP 2001/7/216),

■ korzystanie przez pracownika z telefonu 
służbowego w celu udziału w grach towa-
rzyskich, narażające pracodawcę na znacz-
ną szkodę (por. wyrok SN z 15 maja 1997 r., 
sygn. akt I PKN 93/97, OSNP 1998/7/208),
Przyczyną rozwiązania umowy bez wypo-

wiedzenia z winy pracownika może być po-
pełnienie przestępstwa. Jednak podstawą do 
natychmiastowego rozwiązania umowy 
o pracę może być tylko takie przestępstwo 
(art. 52 § 1 pkt 2 k.p.), które:
■ zostało popełnione w czasie trwania umo-

wy o pracę,
■ uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracow-

nika na zajmowanym stanowisku (np. na-
wet drobna kradzież na stanowisku kasje-
ra, znęcanie się nad rodziną w przypadku 
nauczyciela),

■ jest oczywiste lub zostało stwierdzone pra-
womocnym wyrokiem. Przestępstwo moż-
na uznać za oczywiste, gdy z punktu wi-
dzenia doświadczenia życiowego dorosłego 
człowieka jest pewne, że dany pracownik 
dopuścił się zarzucanego mu czynu 
(np. schwytanie na gorącym uczynku). Na-
leży pamiętać, że samo wszczęcie przeciw-
ko pracownikowi postępowania karnego 
nie przesądza jeszcze o oczywistości prze-
stępstwa.
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■ ZAPAMIĘTAJ
Sam fakt tymczasowego aresztowania pra-
cownika nie stanowi podstawy do dyscy-
plinarnego rozwiązania umowy o pracę.

PRZYKŁAD

Marek G. zatrudniony na stanowisku szefa 
magazynu został przyłapany przez pra-
cowników ochrony w momencie, kiedy 
– wychodząc z magazynu – miał w swojej 
torbie 5 zestawów telefonów komórko-
wych o wartości 7 tys. zł. Pracodawca na-
stępnego dnia zwolnił go dyscyplinarnie. 
Czyn, którego dopuścił się Marek G., nosi 
znamiona przestępstwa, został dokonany 
w czasie trwania umowy o pracę, unie-
możliwia dalsze zatrudnianie na stanowi-
sku szefa magazynu oraz jest oczywisty.

Zawiniona przez pracownika utrata upraw-
nień koniecznych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku to np. utrata prawa 
jazdy przez kierowcę jadącego pod wpływem 
alkoholu. Ale już utrata przez niego prawa jaz-
dy wskutek pogorszenia się stanu zdrowia nie 
jest zawiniona przez niego i nie może być pod-
stawą do rozwiązania umowy o pracę w trybie 
art. 52 § 1 pkt 3 k.p. Przepis ten ma zastosowa-
nie do pracowników, którzy muszą legitymo-
wać się specjalnymi kwalifikacjami zawodowy-
mi, np. piloci, lekarze, kierowcy, rzeczoznawcy 
majątkowi, adwokaci. Utrata uprawnień nastę-
puje wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, 
decyzji administracyjnej właściwego organu 
władzy lub pozbawienia prawa do wykonywa-
nia określonego zawodu przez upoważniony do 
tego organ korporacji zawodowej.

PRZYKŁAD

Halina T., lekarz pediatra w szpitalu 
w R., została pozbawiona przez Naczel-
ny Sąd Lekarski prawa wykonywania 
zawodu za przyjmowanie korzyści ma-
jątkowych od pacjentów. Pracodawca 
rozwiązał z Haliną T. umowę o pracę, 
podając jako przyczynę utratę upraw-
nień koniecznych do wykonywania pra-
cy na zajmowanym stanowisku.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jedynie przejściowe pozbawienie pracow-
nika uprawnień do wykonywania pracy na 

zajmowanym stanowisku nie uzasadnia 
niezwłocznego zwolnienia z pracy.

Termin rozwiązania umowy 
z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika nie może na-
stąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania 
przez pracodawcę wiadomości o okoliczno-
ści uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Termin ten zaczyna biec od dnia, w którym 
osoba uprawniona do rozwiązania umowy 
o pracę lub inna osoba należąca do kierow-
nictwa organizacji uzyska wiadomość o ta-
kim postępowaniu pracownika, które uzasad-
nia zastosowanie w stosunku do niego sankcji 
z art. 52 § 1 k.p. Przez wyrażenie „uzyskanie 
przez pracodawcę wiadomości” należy rozu-
mieć wiadomości na tyle sprawdzone, aby 
kierownik zakładu pracy mógł nabrać uza-
sadnionego przekonania o nagannym postę-
powaniu danego pracownika (por. wyrok SN 
z 28 października 1976 r., sygn. akt I PRN 
74/76, OSNCP 1977/5-6/100). W przypadku 
ponownej odmowy przez pracownika wyko-
nania tego samego polecenia termin przewi-
dziany w art. 52 § 2 k.p. liczy się od daty tej 
odmowy (por. wyrok SN z 9 listopada 
1993 r., sygn. akt I PRN 101/93, niepubliko-
wany).

PRZYKŁAD

15 lutego Tadeusz C. stawił się do pra-
cy w stanie wskazującym na spożycie 
alkoholu. Pracodawca sporządził pro-
tokół stanu nietrzeźwości, pracownik 
wyraził zgodę na badanie krwi. 19 lu-
tego pracodawca otrzymał wyniki ba-
dania krwi na zawartość alkoholu, 
stwierdzające 1,5 promila alkoholu we 
krwi. Termin na rozwiązanie umowy 
o pracę należy liczyć od 19 lutego.

Pisemne oświadczenie woli pracodawcy 
o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowie-
dzenia nie musi wskazywać terminu ustania 
stosunku pracy, który to skutek następuje 
zawsze w dacie dojścia oświadczenia do ad-
resata w sposób umożliwiający mu realne 
zapoznanie się z jego treścią (art. 61 k.c. 
w związku z art. 300 k.p.). Złożenie oświad-
czenia ze wskazaniem terminu przypadają-
cego przed tą datą nie jest więc narusze-
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niem przepisów o rozwiązywaniu umów 
o pracę w tym trybie (art. 56 § 1 k.p.) 
– uchwała SN – Izba Administracyjna, Pracy 
i Ubezpieczeń Społecznych z 6 października 
1998 r., sygn. akt III ZP 31/98, OSNAPiUS 
1999/3/80).

Rozwiązanie umowy 
bez wypowiedzenia 
bez winy pracownika

Umowa o pracę bez wypowiedzenia bez 
winy drugiej strony może zostać rozwiązana 
tylko przez pracodawcę. Pracodawca może 
rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedze-
nia bez winy pracownika (art. 53 § 1 k.p.):
■ jeżeli niezdolność pracownika do pracy 

wskutek choroby trwa:
–  dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik 

był zatrudniony u danego pracodawcy 
krócej niż 6 miesięcy (do tego okresu 
nie dolicza się okresu trwania tej nie-
zdolności),

–  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 lub 
jeżeli niezdolność do pracy została spo-
wodowana wypadkiem przy pracy albo 
chorobą zawodową;

■ w razie usprawiedliwionej nieobecności 
pracownika w pracy z innych przyczyn 
niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej 
niż 1 miesiąc.
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypo-

wiedzenia nie może nastąpić w razie nie-
obecności pracownika w pracy z powodu 
sprawowania opieki nad dzieckiem – w okre-
sie pobierania z tego tytułu zasiłku, a w przy-
padku odosobnienia pracownika ze względu 
na chorobę zakaźną – w okresie pobierania 
z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku 
(art. 53 § 2 k.p.).

Należy zaznaczyć, że w ww. przypadkach 
pracodawca ma możliwość rozwiązania 
umowy o pracę za wypowiedzeniem lub 
w drodze porozumienia stron. Nie musi ko-
niecznie rozwiązywać umowy bez wypowie-
dzenia. Niemniej jest to jednak jego prawo.

CO NA TO SĄD?
Pracodawca, który zamierza zwolnić pra-
cownika z powodu długotrwałej choroby, 
musi sprawdzić, czy jest on nadal niezdolny 

do pracy. W tym celu powinien skierować 
pracownika na badania lekarskie.
Wyrok SN z 25 listopada 2005 r., sygn. 
akt I PK 89/05, OSNP 2006/19–20/296

Rozwiązanie umowy może nastąpić naj-
wcześniej następnego dnia po upływie okre-
sów ochronnych. Natomiast nie może dojść 
do rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia po stawieniu się pracownika do 
pracy w związku z ustaniem przyczyny nie-
obecności. Umowa rozwiązuje się w chwili, 
kiedy oświadczenie woli pracodawcy o roz-
wiązaniu umowy dociera do pracownika 
w sposób umożliwiający mu zapoznanie się 
z jego treścią.

PRZYKŁAD

Wojciech M. przebywał na zwolnieniu 
lekarskim łącznie 182 dni. 20 lutego 
pracodawca wysłał do pracownika pi-
smo rozwiązujące umowę bez wypo-
wiedzenia, wskazując jako datę ustania 
stosunku pracy 20 lutego. Pracownik 
pismo odebrał 23 lutego i w tym dniu 
doszło do rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca powinien w miarę możliwoś-
ci ponownie zatrudnić pracownika, który 
w okresie 6 miesięcy od rozwiązania umowy 
o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracow-
nika zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie 
po ustaniu tych przyczyn. Rozwiązanie umo-
wy bez wypowiedzenia bez winy pracownika 
z powodu długotrwałej choroby należy jednak 
stosować bardzo ostrożnie. Pracownik może 
bowiem wystąpić o przyznanie świadczenia 
rehabilitacyjnego. Postępowanie w sprawie 
przyznania świadczenia rehabilitacyjnego 
zwykle opóźnia się. Jeśli pracownik je uzyska, 
okres ochronny wydłuża się o kolejne 90 dni. 
Pracodawca, który przedwcześnie rozwiązał 
umowę o pracę, naraża się na wypłatę od-
szkodowania. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 6 kwietnia 2007 r. (sygn. akt II PK 263/06, 
niepublikowany) uznał, że pracodawca, wie-
dząc o niezdolności do pracy pracownika, 
powinien brać pod uwagę, że w momencie 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowie-
dzenia nie upłynął jeszcze 3-miesieczny 
okres pobierania świadczenia rehabilitacyj-
nego. Ochrona trwa nawet wtedy, gdy 
pracodawca nie mógł wiedzieć o tym, 
że pracownik otrzyma to świadczenie 
z opóźnieniem. Do osób chronionych przed 
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rozwiązaniem umowy o pracę w trybie 
art. 53 k.p. zalicza się m.in:
■ pracownice w ciąży, a także w okresie 

urlopu macierzyńskiego,
■ pracowników, którzy złożyli wniosek 

o udzielnie urlopu wychowawczego do 
dnia zakończenia tego urlopu,

■ radnych.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 52 k.p.
§ 1. Pracodawca może rozwiązać umo-
wę o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika w razie:
1)  ciężkiego naruszenia przez pra-

cownika podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych,

2)  popełnienia przez pracownika 
w czasie trwania umowy o pracę 
przestępstwa, które uniemożliwia 
dalsze zatrudnianie go na zajmo-
wanym stanowisku, jeżeli przestęp-
stwo jest oczywiste lub zostało 

stwierdzone prawomocnym wyro-
kiem,

3)  zawinionej przez pracownika utra-
ty uprawnień koniecznych do wy-
konywania pracy na zajmowanym 
stanowisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika nie 
może nastąpić po upływie 1 miesiąca 
od uzyskania przez pracodawcę wia-
domości o okoliczności uzasadniającej 
rozwiązanie umowy.
§ 3. Pracodawca podejmuje decyzję 
w sprawie rozwiązania umowy po za-
sięgnięciu opinii reprezentującej pra-
cownika zakładowej organizacji związ-
kowej, którą zawiadamia o przyczynie 
uzasadniającej rozwiązanie umowy. 
W razie zastrzeżeń co do zasadności 
rozwiązania umowy zakładowa orga-
nizacja związkowa wyraża swoją opi-
nię niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni.
§ 4. (skreślony).

Porozumienie stron
Porozumienie stron jest najkorzystniejszym 

sposobem rozwiązania umowy o pracę. 
W tym trybie można rozwiązać każdą umowę 
o pracę, nawet z kobietą w ciąży lub chorym 
pracownikiem. Warunkiem koniecznym jest 
zgodna wola obu stron umowy o pracę 
w przedmiocie rozwiązania istniejącego sto-
sunku pracy. Z inicjatywą rozwiązania umo-
wy w drodze porozumienia stron może wy-
stąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. 
Strony mogą rozwiązać umowę w każdym 
czasie, pomijając obowiązujące okresy wypo-
wiedzenia. Niezwłoczne rozwiązanie stosun-
ku pracy jest skuteczne, gdy obie strony wyra-
żą zgodę i nie uzależnią jego dopuszczenia od 
spełnienia dodatkowych warunków. Jeżeli 
strony w porozumieniu o rozwiązaniu stosun-
ku pracy nie określą terminu jego ustania, 
rozwiązanie tego stosunku następuje w dniu 
zawarcia porozumienia (wyrok SN z 11 stycz-
nia 2001 r., sygn. akt I PKN 844/00, OSNAP 
2002/18/432). Podobnie sprzeczne z zasada-
mi współżycia społecznego i naruszające inte-
res pracownika jest jego oświadczenie, w któ-
rego rezultacie pracodawca ma pełną 
swobodę co do określenia daty, w jakiej umo-
wa o pracę ma przestać obowiązywać, i w ten 

sposób otrzymuje prawo decyzji co do faktycz-
nego spowodowania w każdej chwili rozwią-
zania stosunku pracy (uchwała SN z 15 kwiet-
nia 1994 r., sygn. akt I PZP 14/94, OSNP 
1994/3/40). Przy zawieraniu umowy o pracę 
nie można jednak wprowadzić umownego za-
pisu, który upoważniałby zarówno pracowni-
ka, jak i pracodawcę do rozwiązania umowy 
ze skutkiem natychmiastowym, bez podania 
przyczyny, na zasadzie porozumienia stron. 
Taka klauzula jest bezwzględnie nieważna.

Przepisy prawa pracy nie regulują ani tre-
ści, ani formy porozumienia. Porozumienie 
można więc zawrzeć pisemnie, ustnie lub 
przez każde inne zachowanie, wyrażające 
wyraźnie wolę stron. Ze względów dowodo-
wych powinno być jednak zawarte na piśmie.

Strona, która otrzymała ofertę rozwiązania 
umowy w drodze porozumienia, powinna na 
nią we właściwym czasie (niezwłocznie) odpo-
wiedzieć. W ofercie można wskazać termin, do 
którego strona oczekuje na zajęcie stanowiska 
przez drugą stronę. Gdy ofertę składa pracow-
nik, nie ma obowiązku uzasadniania swojej pro-
pozycji. Jednak wskazanie takiej przyczyny 
będzie zapewne pozytywnie odebrane przez 
pracodawcę. Do rozwiązania umowy za poro-
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zumieniem stron może dojść również z pracow-
nikiem podlegającym szczególnej ochronie 
przed rozwiązaniem stosunku pracy (np. z pra-
cownikiem w wieku przedemerytalnym). Nie 
ma konieczności podawania przyczyny rozwią-
zania umowy w tym trybie czy też obowiązku 
konsultacji związkowej. Strony umowy podpi-
sują porozumienie zawierające uzgodnione wa-
runki, m.in. termin rozwiązania umowy.

Uzgodnienie z pracownikiem warunków 
i terminu rozwiązania umowy w drodze poro-
zumienia stron nie wyklucza możliwości jej 
rozwiązania przed oznaczonym terminem, 
gdy zaistnieją przyczyny do niezwłocznego 
rozwiązania stosunku pracy przez pracodaw-
cę na podstawie art. 52 i 53 k.p. oraz przez 
pracownika na podstawie art. 55 k.p.

PRZYKŁAD

5 stycznia strony stosunku pracy ustali-
ły termin rozwiązania umowy o pracę 
w drodze porozumienia na koniec tego 
miesiąca. 7 dni później pracodawca do-
wiedział się o kradzieży, której dopuścił 
się pracownik. Tego samego dnia wrę-
czył mu pismo rozwiązujące umowę 
o pracę w trybie natychmias towym.

Kodeks pracy nie przewiduje uprawnień 
pracownika w razie nieuzasadnionego lub nie-
zgodnego z prawem porozumienia stron 
w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Uchy-
lenie się od skutków prawnych oświadczenia 
woli jest dopuszczalne tylko w przypadku wy-
kazania, że jest ono dotknięte wadą w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sąd 
Najwyższy w uchwale z 31 sierpnia 1989 r. 
(sygn. akt III PZP 37/89, OSNCP 1990/9/108) 
stwierdził, że przyjęta przez pracodawcę ofer-
ta rozwiązania umowy o pracę złożona przez 
pracownika pod wpływem nieświadomości, że 
postępowanie likwidacyjne dotyczące zakładu 
pracy nie zostało ukończone, może być uznana 
za złożoną pod wpływem istotnego błędu co 
do treści czynności prawnej, uprawniającego 
pracownika na podstawie art. 84 k.c. w związ-
ku z art. 300 k.p. do uchylenia się od skutków 
prawnych swojego oświadczenia woli, jeżeli 
spełnione zostały pozostałe warunki określone 
w tym przepisie.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zalety rozwiązania umowy o pracę za po-
rozumieniem stron:
■  bezkonfliktowość,

■  brak ochrony przed rozwiązaniem 
umowy,

■  brak obowiązku konsultacji związkowej,
■  brak konieczności podania przyczyny,
■  brak obowiązku o pouczeniu pracowni-

ka o prawie odwołania do sądu pracy,
■  brak okresów wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę 
za porozumieniem stron nie jest istotna przy-
czyna skłaniająca jedną ze stron do wystąpie-
nia z ofertą ustania stosunku pracy. Wyjątek 
stanowią przyczyny leżące po stronie praco-
dawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumie-
niem stron nie zwalnia pracodawcy od obo-
wiązku stosowania tzw. ustawy o zwolnie-
niach grupowych, czyli ustawy z 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczących pracowników (Dz.U. 
nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Przepisy tej usta-
wy pracodawca musi stosować, gdy zatrudnia 
co najmniej 20 pracowników i zachodzi 
konieczność rozwiązania stosunków pracy 
z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, 
produkcyjnych lub innych w drodze wypowie-
dzenia, a także na mocy porozumienia stron 
w okresie nieprzekraczającym 30 dni.

PRZYKŁAD

Wojciech W. pracuje w spółce ABC na 
stanowisku kierownika ds. administracji. 
4 marca otrzymał od pracodawcy ofertę 
rozwiązania umowy o pracę w drodze 
porozumienia stron. Podczas rozmowy 
pracodawca wyjaśnił mu, że jest zmuszo-
ny zlikwidować jego stanowisko pracy. 
Zaproponował pracownikowi wyższą, 
niż gwarantują to przepisy prawa, odpra-
wę pieniężną. Pracownik wyraził zgodę 
i umowa została rozwiązana w terminie 
uzgodnionym przez strony.

Pracodawca może, chcąc szybciej bez za-
chowania okresu wypowiedzenia, zwolnić 
pracownika w trybie indywidualnym na mocy 
art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych, 
składając mu propozycję rozwiązania umowy 
za porozumieniem stron i wypłaty wyższej, 
niż przewidują to przepisy ustawy, odprawy.

W przypadku gdy pracownica będąca w ciąży 
złoży ofertę lub wyrazi zgodę na rozwiązanie 
umowy za porozumieniem stron, a nie wie, że 
jest w ciąży, może cofnąć zgodę na rozwiązanie 
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umowy. Gdy umowa uległa już rozwiązaniu, 
może wystąpić o ponowne jej nawiązanie, pra-
codawca zaś musi ten wniosek uwzględnić. Pra-
wo to nie przysługuje, jeśli pracownica – znając 
swoje uprawnienia – sama chce rozwiązać umo-
wę lub godzi się z taką propozycją.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 30 k.p.
§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1)  na mocy porozumienia stron,
2)  przez oświadczenie jednej ze stron 

z zachowaniem okresu wypowiedze-
nia (rozwiązanie umowy o pracę za 
wypowiedzeniem),

3)  przez oświadczenie jednej ze stron 
bez zachowania okresu wypowie-
dzenia (rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia),

4)  z upływem czasu, na który była za-
warta,

5)  z dniem ukończenia pracy, dla której 
wykonania była zawarta.

§ 2. Umowa o pracę na okres próbny 
rozwiązuje się z upływem tego okresu, 
a przed jego upływem może być rozwią-
zana za wypowiedzeniem.
§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o pra-
cę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich 
wielokrotność kończy się odpowiednio 
w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wy-
powiedzeniu lub rozwiązaniu umowy 
o pracę bez wypowiedzenia powinno 
nastąpić na piśmie.
§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypo-
wiedzeniu umowy o pracę zawartej na 
czas nie określony lub o rozwiązaniu umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia powinna 
być wskazana przyczyna uzasadniająca 
wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wy-
powiedzeniu umowy o pracę lub jej roz-
wiązaniu bez wypowiedzenia powinno 
być zawarte pouczenie o przysługują-
cym pracownikowi prawie odwołania 
do sądu pracy.

Wygaśnięcie umowy o pracę
Wygaśnięcie umowy o pracę jest szczegól-

ną formą ustania stosunku pracy i następuje 
wskutek zajścia zdarzeń niezależnych od woli 
stron. Wygaśnięcie umowy o pracę następuje 
„z mocy prawa”. Umowa wygasa w przypad-
kach określonych w przepisach Kodeksu pra-
cy oraz w przepisach szczególnych.

Do wygaśnięcia umowy o pracę dochodzi 
wskutek:
■ śmierci pracownika,
■ śmierci pracodawcy,
■ tymczasowego aresztowania pracownika 

(po upływie 3 miesięcy),
■ niezgłoszenia przez pracownika w przy-

pisanym terminie powrotu do pracy we-
dług przepisów kodeksowych w macie-
rzystym zakładzie pracy po rozwiązaniu 
stosunku pracy z wyboru,

■ powołania pracownika do zawodowej 
służby wojskowej.

Śmierć pracodawcy

Umowa wygasa wskutek śmierci pracodaw-
cy, jeżeli pracodawcą była osoba fizyczna, pro-
wadząca działalność gospodarczą, chyba że 

prowadziła przedsiębiorstwo w znaczeniu 
art. 551 k.c. (zespół składników materialnych 
i niematerialnych przeznaczonych do realiza-
cji określonych celów gospodarczych). Wów-
czas po śmierci takiego pracodawcy przedsię-
biorstwo wejdzie w skład spadku po nim. 
Spadkobiercy wstąpią we wszystkie prawa 
i obowiązki majątkowe związane z prowadze-
niem przedsiębiorstwa, w tym w prawa i obo-
wiązki pracodawcy. W konsekwencji nastąpi 
przejęcie pracowników zatrudnionych w chwi-
li śmierci dotychczasowego pracodawcy przez 
nowego pracodawcę zgodnie z art. 231 k.p. 
W takiej sytuacji umowy o pracę nie wygasną 
(por. uchwałę SN z 6 stycznia 1989 r., sygn. akt 
IV PR 356/88, niepublikowaną).

Pracownikowi, któremu umowa o pracę 
wygasła z powodu śmierci pracodawcy, 
przysługuje odszkodowanie w wysokości 
wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. 
W przypadku umów o pracę, których co do 
zasady nie można wypowiedzieć (umowa 
o wykonanie określonej pracy, umowa na 
czas określony bez klauzuli o wypowiedze-
niu), pracownikowi przysługuje odszkodo-
wanie w wysokości wynagrodzenia za okres 
2 tygodni, obliczone według zasad przyję-
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tych do obliczania ekwiwalentu pieniężne-
go za niewykorzystany urlop wypoczynko-
wy (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. 
w sprawie sposobu ustalania wynagrodze-
nia w okresie niewykonywania pracy oraz 
wynagrodzenia stanowiącego podstawę ob-
liczenia odszkodowań, odpraw, dodatków 
wyrównawczych do wynagrodzeń oraz in-
nych należności przewidzianych w Kodeksie 
pracy – Dz.U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.).

Śmierć pracownika

W chwili śmierci pracownika stosunek pracy 
wygasa (art. 631 § 1 k.p.). Prawa majątkowe ze 
stosunku pracy, tj. wynagrodzenie za pracę, 
ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypo-
czynkowy, odprawa pośmiertna, a także inne 
należności pieniężne – przechodzą w równych 
częściach na małżonka i inne osoby spełniają-
ce warunki wymagane do uzyskania renty ro-
dzinnej w myśl przepisów o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
W razie braku takich osób prawa te wchodzą 
do spadku (art. 631 § 2 k.p.). Te same osoby są 
uprawnione do odprawy pośmiertnej.

Obowiązkiem pracodawcy jest sporządzić 
świadectwo pracy, wpisując datę śmierci pra-
cownika jako datę ustania stosunku pracy 
w wyniku wygaśnięcia. Pracodawca włącza 
świadectwo pracy do akt osobowych pracowni-
ka. Z wnioskiem o wydanie świadectwa pracy 
może wystąpić członek rodziny lub inna osoba 
będąca spadkobiercą zmarłego pracownika.

Tymczasowe aresztowanie

Stosunek pracy może ulec wygaśnięciu na 
skutek trwającej ponad 3 miesiące nieobec-
ności pracownika w pracy z powodu tymcza-
sowego aresztowania. Pracodawca może 
wcześniej rozwiązać umowę bez wypowie-
dzenia z winy pracownika, jeśli popełnienie 
przez niego przestępstwa jest oczywiste 
i uniemożliwia zatrudnianie pracownika na 
zajmowanym stanowisku. Sam fakt tymcza-
sowego aresztowania nie stanowi podstawy 
do rozwiązania umowy z pracownikiem na 
podstawie art. 52 § 1 pkt 2 k.p. (por. uchwałę 
SN z 12 października 1976 r., sygn. akt I PZP 
49/76, OSNC 1977/4/67). Tymczasowe 
aresztowanie jest okolicznością usprawiedli-
wiającą nieobecność pracownika w pracy.

Tymczasowe aresztowanie liczy się od 
dnia zatrzymania pracownika (por. wyrok 

SN z 13 lutego 1997 r., sygn. akt I PKN 6/97, 
OSNP 1997/19/376) i następuje tylko na 
mocy postanowienia sądu. Sąd jest zobo-
wiązany niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie pracodawcę. W okresie tymczasowe-
go aresztowania pracownikowi nie przysłu-
guje wynagrodzenie, zachowuje natomiast 
prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nie-
wykorzystany urlop po wygaśnięciu umowy.

Pracodawca ma obowiązek powtórnego 
zatrudnienia pracownika w sytuacji, gdy 
postępowanie karne zostało umorzone lub 
zapadł wyrok uniewinniający, a pracownik 
zgłosił swój powrót do pracy w ciągu 7 dni 
od uprawomocnienia się orzeczenia. Praco-
dawca musi zatrudnić pracownika na do-
tychczasowym, równorzędnym lub innym 
stanowisku, ale zgodnym z jego kwalifika-
cjami, odpowiadającym w zasadzie po-
przednim warunkom wynagrodzenia, jeżeli 
szczególne okoliczności nie stoją temu na 
przeszkodzie (por. uchwałę SN z 19 grud-
nia 1980 r., sygn. akt I PZP 42/80, OSNC 
1981/6/99).

PRZYKŁAD

Jan G., dyrektor finansowy, został oskar-
żony o malwersacje finansowe w spół-
ce X. Po upływie 3 miesięcy tymczasowe-
go aresztowania umowa o pracę wygasła. 
W toku procesu sądowego udowodniono 
niewinność Jana G. i zapadł wyrok unie-
winniający. Po uprawomocnieniu się wy-
roku Jan G. zgłosił swój powrót do pracy. 
Pracodawca zatrudnił już na jego miej-
sce inną osobę, wobec tego Jan G. otrzy-
mał posadę specjalisty ds. finansowych 
ze znacznie niższą pensją.

Pracownik powinien zostać zatrudniony 
w zasadzie na dotychczasowych warun-
kach. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na 
np. zatrudnienie wcześniej innej osoby, pra-
codawca ma obowiązek zatrudnić go na wa-
runkach równorzędnych, to znaczy odpo-
wiadających kwalifikacjom pracownika i za 
podobnym wynagrodzeniem.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 631 k.p.
§ 1. Z dniem śmierci pracownika stosu-
nek pracy wygasa.
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§ 2. Prawa majątkowe ze stosunku 
pracy przechodzą po śmierci pracow-
nika, w równych częściach, na mał-
żonka oraz inne osoby spełniające wa-
runki wymagane do uzyskania renty

rodzinnej w myśl przepisów o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych. W razie braku ta-
kich osób prawa te wchodzą do 
spadku.

Rozwiązywanie umów o pracę 
z przyczyn 
niedotyczących pracownika

Ustawa o zwolnieniach grupowych dotyczy 
tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 
20 pracowników. Na mocy ustawy z 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników można rozwiązać 
umowę o pracę, jeżeli następuje zmniejszenie 
zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub 
związanych ze zmianami organizacyjnymi, pro-
dukcyjnymi albo technologicznymi (także gdy 
te zmiany następują w celu poprawy warunków 
pracy lub warunków środowiska naturalnego) 
oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy.

PRZYKŁAD

Pracodawca z powodu spadku liczby 
klientów i wzrostu cen za surowce musi 
dokonać zwolnień w fabryce. Zatrudnia 
18 pracowników na 1/2 etatu, 12 pra-
cowników na 1/4 etatu. Do tego praco-
dawcy mają zastosowanie przepisy usta-
wy o zwolnieniach grupowych.

Mimo że w przeliczeniu na pełne etaty praco-
dawca zatrudnia 12 pracowników, w rozumie-
niu ustawy zatrudnia 30 osób. Nie dokonuje się 
w tym przypadku przeliczenia na pełne etaty.

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pra-
cowników można podzielić na 2 rodzaje:
■ zwolnienia grupowe,
■ zwolnienia indywidualne.

Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynie-
nia, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 
20 pracowników – z przyczyn ich niedotyczą-
cych musi dokonać redukcji zatrudnienia, jeżeli 
powoduje to konieczność – w okresie nieprze-
kraczającym 30 dni – wypowiedzenia umów 
o pracę z grupą co najmniej:

■ 10 pracowników – gdy zatrudnia poniżej 
100 osób,

■ 10% pracowników – gdy zatrudnia co naj-
mniej 100, ale nie więcej niż 300 osób,

■ 30 pracowników – gdy zatrudnia co najmniej 
300 osób.
Limity te obejmują również tych, z którymi 

pracodawca w ramach grupowego zwolnienia 
rozwiązał stosunki pracy ze swojej inicjatywy na 
mocy porozumienia stron, jeśli dotyczy to co 
najmniej 5 pracowników. W przypadku rozwią-
zania chociaż jednego stosunku pracy z przy-
czyn nieleżących po stronie pracownika mamy 
do czynienia z tzw. zwolnieniem indywidual-
nym.

Początek 30-dniowego okresu rozpoczyna się 
od dnia, w którym nastąpiło pierwsze wypowie-
dzenie umowy o pracę rozpoczynające akcję 
zwolnień grupowych. Nie ma natomiast znacze-
nia termin rozwiązania umowy o pracę.

Przyczyny wypowiedzenia

Przepisy ustawy o zwolnieniach grupowych 
obecnie nie określają ani też nie zawierają ka-
talogu przyczyn niedotyczących pracownika. 
Zazwyczaj rozumie się je jako te, które leżą 
po stronie pracodawcy i są od niego niezależ-
ne lub zależne tylko częściowo, np. brak zle-
ceń, ograniczenie zakresu działalności lub 
zmiana jego profilu, przekształcenia, fuzje, 
zmiana miejsca siedziby.

W uchwale Sądu Najwyższego z 27 czerwca 
1985 r. (sygn. akt III PZP 10/85, OSNCP 
1985/11/164) wyraźnie wskazano, że zmniej-
szenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy 
stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedze-
nia. Organ rozpatrujący spory pracownicze nie 
jest powołany do badania zasadności i celowo-
ści zmniejszenia stanu zatrudnienia. Okolicz-
ności jednak przemawiające za ochroną pra-
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cownika mogą powodować, że wypowiedzenie 
umowy konkretnemu pracownikowi jest nie-
uzasadnione lub sprzeczne z zasadami współ-
życia społecznego.

Przykładem nieprawdziwej przyczyny wypo-
wiedzenia jest np. „pozorne zmniejszenie stanu 
zatrudnienia, w którym na miejsce zwalnianych 
pracowników zatrudnia się innych”, na co wska-
zał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu ww. uchwały.

Kryteria doboru pracowników 
do zwolnień

Dobór pracowników do zwolnienia z pracy, 
w sytuacji gdy przyczyna wypowiedzenia leży po 
stronie pracodawcy, nie może być całkowicie do-
wolny. Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupo-
wych kryteria doboru pracowników do zwolnie-
nia, a także kolejność dokonywania zwolnień 
powinny być przedmiotem porozumienia zawar-
tego ze związkami zawodowymi, a w przypadku 
braku związków zawodowych kwestie te powin-
ny być ujęte w regulaminie zwolnień wydawa-
nym przez pracodawcę po zasięgnięciu opinii za-
łogi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Pracodawca – określając krąg osób do zwol-
nienia – może kierować się np. możliwością 
uzyskania przez zwolnionych innego źródła 
dochodu (świadczenie emerytalne, zasiłek lub 
świadczenie przedemerytalne), a więc pośred-
nio wiekiem, stażem pracy, a także płcią pra-
cowników. Te cechy nie będą bowiem stanowić 
przyczyny uzasadniającej zwolnienie z pracy, 
a jedynie posłużą wybraniu spośród członków 
załogi takich pracowników, których zwolnie-
nie z pracy w konkretnych okolicznościach bę-
dzie najmniej dotkliwe i da się pogodzić z chro-
nionymi przez art. 8 k.p. zasadami współżycia 
społecznego (por. wyroki SN z 8 czerwca 
1999 r., sygn. akt I PKN 105/99, OSNP 
2000/17/641 i z 15 października 1999 r., sygn. 
akt I PRN 111/99, niepublikowany).

Pracodawca wypowiadający pracownikowi 
umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie 
zakładu pracy jest także zobowiązany do wska-
zania w piśmie wypowiadającym umowę przy-
czyny uzasadniającej zwolnienie pracownika. 
W takim przypadku pracodawca jest zobowiąza-
ny do stosowania przepisu art. 30 § 4 k.p.

Procedura zwolnień grupowych

Tryb postępowania przy zwolnieniach grupo-
wych z przyczyn niedotyczących pracowników 
określają przepisy art. 2–4 i 6 ustawy o zwolnie-
niach grupowych.

Dotyczą one:
■ obowiązków pracodawcy,
■ uprawnień związków zawodowych lub przed-

stawicielstwa pracowników,
■ roli powiatowych urzędów pracy.

Procedura zwolnienia grupowego obejmuje 
2 główne etapy:
■ konsultacje ze związkami zawodowymi lub 

przedstawicielami pracowników oraz
■ powiadomienie powiatowego urzędu pracy.

Pracodawca jest zobowiązany zawiadomić 
na piśmie zakładowe organizacje związkowe 
o przyczynach zamierzonego grupowego zwol-
nienia, liczbie zatrudnionych pracowników 
i grupach zawodowych, do których oni należą, 
grupach zawodowych pracowników objętych 
zamiarem grupowego zwolnienia. Ponadto in-
formuje ww. organizacje o okresie, w ciągu któ-
rego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych 
kryteriach doboru pracowników do grupowego 
zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień 
pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia 
spraw pracowniczych związanych z zamierzo-
nym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują 
one świadczenia pieniężne, pracodawca jest zo-
bowiązany dodatkowo przedstawić sposób usta-
lania ich wysokości.

W terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia 
powyższego zawiadomienia pracodawca i za-
kładowe organizacje związkowe zawierają po-
rozumienie. Jeżeli jednak nie jest możliwe 
uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi 
zakładowymi organizacjami związkowymi, pra-
codawca uzgadnia treść porozumienia z organi-
zacjami związkowymi reprezentatywnymi w ro-
zumieniu art. 24125a k.p. Dopiero w sytuacji gdy 
w ogóle nie jest możliwe zawarcie porozumienia 
w kwestii zwolnień, zasady postępowania 
w sprawach dotyczących pracowników objętych 
zamiarem grupowego zwolnienia ustala praco-
dawca w regulaminie, uwzględniając w miarę 
możliwości propozycje przedstawione w ra-
mach konsultacji przez zakładowe organizacje 
związkowe.

Po zawarciu porozumienia ze związkami albo 
bezpośrednio po wydaniu regulaminu zwolnień 
(w razie braku porozumienia) pracodawca zo-
bowiązany jest powiadomić o zamiarze przepro-
wadzania zwolnień właściwy powiatowy urząd 
pracy. Pierwsze wypowiedzenia nie mogą być 
wręczone wcześniej niż 30 dni od daty zawiado-
mienia urzędu pracy.

Zwolnienia indywidualne

Mniej skomplikowana procedura obowią-
zuje w przypadku dokonywania zwolnień in-
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dywidualnych na mocy ustawy o zwolnie-
niach grupowych.

Pracodawca nie musi zatem:
■ informować o planowanych zwolnieniach 

powiatowego urzędu pracy,
■ informować związków zawodowych o za-

miarze dokonania zwolnień z 45-dnio-
wym uprzedzeniem,

■ zawierać ze związkami zawodowymi po-
rozumienia w sprawie zwolnień,

■ wydawać regulaminu zwolnień.
Wypowiadając pracownikowi umowę o pra-

cę zawartą na czas nieokreślony, pracodawca 
ma obowiązek:
■ uzasadnić wypowiedzenie,
■ przeprowadzić konsultację związkową 

w sprawie zwolnienia przewidzianą 
w art. 38 k.p.,

■ pamiętać o terminach i okresach wypo-
wiedzeń.
W przypadku zwolnień indywidualnych 

pewnym grupom pracowników można jedy-
nie wypowiedzieć warunki pracy i płacy, 
a nie można z nimi rozwiązać umowy defini-
tywnie. Należą do nich:
■ osoby w wieku przedemerytalnym (art. 39 

k.p.),
■ kobiety w ciąży i w czasie urlopu macie-

rzyńskiego,
■ członkowie zarządu zakładowej organiza-

cji związkowej,
■ członkowie rady pracowniczej i przedsię-

biorstw państwowych,
■ społeczni inspektorzy pracy,
■ pracownicy odbywający czynną służbę woj-

s kową od dnia powołania do zwol nienia,
■ członkowie komitetu założycielskiego za-

kładowej organizacji związkowej.

Uprawnienia pracowników

Z przyczyną zwolnienia leżącą po stronie 
pracodawcy przepisy prawa wiążą dla zwal-
nianych pracowników wiele uprawnień o cha-
rakterze pieniężnym. Pracownicy mogą nabyć 
prawo do:
■ odprawy pieniężnej w wysokości i na za-

sadach określonych w art. 8 ustawy o gru-
powych zwolnieniach,

■ odszkodowania za skrócony okres wypo-
wiedzenia, jeżeli pracodawca skorzystał 
z możliwości skrócenia 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia umowy o pracę za-
wartej na czas nieokreślony na zasadach 
przewidzianych w art. 361 k.p.; odszkodo-
wanie za skrócony okres wypowiedzenia 
przysługuje pracownikowi niezależnie od 

odprawy przewidzianej w art. 8 ustawy 
o grupowych zwolnieniach,

■ odszkodowania w wysokości wynagrodze-
nia za utracony okres wypowiedzenia, je-
żeli do rozwiązania stosunku pracy w ra-
zie likwidacji lub upadłości pracodawcy 
doszło na zasadach określonych w art. 7a 
ustawy o grupowych zwolnieniach; od-
szkodowanie to jest niezależne od odpra-
wy pieniężnej określonej w art. 8 ustawy 
o zwolnieniach grupowych.
Odprawa pieniężna przysługuje przy tym 

nie tylko pracownikom zwalnianym grupo-
wo, ale także w trybie indywidualnym, czyli 
na zasadach wskazanych w art. 10 ustawy 
o zwolnieniach grupowych, oraz pracowni-
kom, z którymi nastąpiło rozwiązanie umo-
wy o pracę na mocy porozumienia stron, je-
żeli przyczyną ustania stosunku pracy 
w takim trybie są okoliczności wskazane 
w ustawie o zwolnieniach grupowych.

Wysokość odprawy uzależniona jest od 
stażu pracownika u danego pracodawcy 
i wynosi:
■ 1-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pra-

cownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,
■ 2-miesięczne wynagrodzenie – jeżeli pra-

cownik był zatrudniony od 2 do 8 lat,
■ 3-miesięczne wynagrodzenie – gdy pra-

cownik był zatrudniony powyżej 8 lat.

Ponowne zatrudnienie

Pracownik zwalniany z pracy z przyczyn leżą-
cych po stronie pracodawcy ma prawo ubiega-
nia się o ponowne zatrudnienie, jeżeli spełnione 
są przesłanki określone w art. 12 ustawy o gru-
powych zwolnieniach. Z mocy powołanego 
przepisu pracodawca powinien ponownie za-
trudnić pracownika, z którym rozwiązał stosu-
nek pracy z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 
ustawy, w razie ponownego zatrudniania pra-
cowników w tej samej grupie zawodowej, jeżeli 
pracownik zgłosi zamiar powrotu do pracodaw-
cy w ciągu roku od rozwiązania stosunku pracy. 
Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pra-
cownika, w okresie 15 miesięcy od dnia rozwią-
zania z nim stosunku pracy w ramach grupowe-
go zwolnienia. Z powyższej regulacji wynika, że 
pracownikowi przysługuje roszczenie o nawią-
zanie stosunku pracy, oczywiście w razie wystą-
pienia wszystkich okoliczności określonych 
w przepisie, oraz że pracodawca nie może od-
mówić nawiązania stosunku pracy, argumentu-
jąc taką decyzję np. negatywną oceną kwalifika-
cji i przydatności pracownika do pracy albo też 
faktem zatrudnienia na danym stanowisku in-
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nego pracownika (uchwała SN z 22 lutego 
1994 r., sygn. akt. I PZP 2/94, niepublikowana).

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 7. ustawy o zwolnieniach grupo-
wych
Przy rozwiązywaniu z pracowni -
kami stosunków pracy w ramach

grupowego zwolnienia z powodu 
ogłoszenia upadłości lub likwidacji 
pracodawcy stosuje się przepisy 
art. 411 § 1, art. 177 § 4 i 5, art. 1861, 
art. 1868 i art. 196 pkt 2 Kodeksu 
pracy, a także odrębne przepisy 
regulujące rozwiązywanie z pracow-
nikami stosunków pracy z takiego 
powodu.

Obowiązki pracodawcy 
związane z rozwiązaniem 
umowy o pracę

W związku z rozwiązaniem umowy o pra-
cę, niezależnie od trybu, w jakim umowa zo-
stała rozwiązana, na pracodawcy ciąży wiele 
powinności.

Akta osobowe 
– część C

Rozwiązując umowę o pracę, pracodawca 
musi pamiętać, że nadal obowiązuje go pro-
wadzenie dokumentacji pracowniczej – akt 
osobowych pracownika.

W części C pracodawca gromadzi doku-
menty związane z ustaniem zatrudnienia. 
Są to:
■ oświadczenie o wypowiedzeniu lub roz-

wiązaniu umowy o pracę,
■ oświadczenie dotyczące żądania wyda-

nia świadectwa pracy (art. 97 § 11 k.p.) 
oraz związane z niewypłaceniem pra-
cownikowi ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 k.p.),

■ kopia wydanego pracownikowi świadec-
twa pracy,

■ potwierdzenie dokonania czynności 
związanych z zajęciem wynagrodzenia za 
pracę w związku z prowadzonym postę-
powaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 
k.p.c.),

■ umowa o zakazie konkurencji po rozwią-
zaniu stosunku pracy, jeżeli strony za-
warły taką umowę,

■ orzeczenia lekarskie wydane w związku 
z przeprowadzonymi badaniami okreso-
wymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Rozliczenie czasu pracy 
i urlopu wypoczynkowego

Koniec stosunku pracy to także czas na roz-
liczenie godzin przepracowanych w okresie 
rozliczeniowym. Jeżeli okaże się, że pracow-
nik pracował w godzinach nadliczbowych, 
należy mu, oprócz normalnego wynagrodze-
nia za ten czas, wypłacić także dodatek za 
pracę w godzinach nadlicz bowych.

W przypadku gdy pracownik do dnia rozwią-
zania umowy o pracę nie wykorzystał przysłu-
gującego mu urlopu wypoczynkowego (bieżą-
cego i zaległego), przysługuje mu ekwiwalent 
pieniężny za niewykorzystany urlop. Prawo do 
ekwiwalentu przedawnia się z upływem 3 lat. 
Bieg tego terminu liczy się od dnia rozwiązania 
umowy o pracę. Wysokość ekwiwalentu pie-
niężnego liczy się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z 8 stycznia 1996 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad udzielania urlopu wypoczynkowe-
go, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za 
czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za 
urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.).

Świadectwo pracy

Pracodawca w przypadku rozwiązania lub 
wygaśnięcia stosunku pracy ma obowiązek 
niezwłocznego wydania świadectwa pracy 
(art. 97 § 1 k.p.), zgodnie z zasadami określo-
nymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Poli-
tyki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowej treści świadectwa pracy oraz 
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sposobu i trybu jego wydawania, a także pro-
stowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

■ ZAPAMIĘTAJ
Przez niezwłoczne wydanie świadectwa 
pracy należy rozumieć wydanie go bez ja-
kiegokolwiek nieusprawiedliwionego oko-
licznościami opóźnienia.

Jeżeli wydanie świadectwa pracy jest niemoż-
liwe, pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni 
od dnia ustania stosunku pracy przesłać je za po-
średnictwem poczty bądź doręczyć w inny spo-
sób do rąk pracownika lub upoważnionej osoby. 
Sąd Najwyższy w uchwale z 28 września 1976 r. 
(sygn. akt I PZP 41/76, OSPiKA 1977/2/21) 
orzekł, że pracodawca czyni zadość wynikające-
mu z przepisu art. 97 § 1 k.p. obowiązkowi nie-
zwłocznego wydania pracownikowi świadectwa 
pracy, gdy wręcza je pracownikowi w miejscu 
jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest 
to niemożliwe lub utrudnione, świadectwo pra-
cy przesyła do znanego mu miejsca pobytu pra-
cownika najwcześniej – jak może to nastąpić 
w konkretnej sytuacji.

Świadectwo pracy jest dokumentem spo-
rządzonym w formie pisemnej, zawierającym 
informacje dotyczące zatrudnienia pracowni-
ka w danym zakładzie pracy. Obowiązek wy-
dania świadectwa pracy ciąży na wszystkich 
pracodawcach z mocy prawa rozwiązania 
umowy o pracę, niezależnie od tego, czy pra-
cownik domagał się jego wydania, rozliczył 
się z powierzonego mienia lub czy dopełnił 
innych czynności koniecznych w związku 
z ustaniem stosunku pracy.

PRZYKŁAD

Jan K. zatrudniony na stanowisku szefa 
sprzedaży korzystał z samochodu służ-
bowego i karty kredytowej. Pracodawca 
8 lutego wypowiedział mu umowę 
o pracę z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Umowa rozwią-
zała się 31 marca. Jan K. nie zwrócił sa-
mochodu służbowego i karty kredyto-
wej, chociaż pracodawca wzywał go do 
oddania, powierzonych na okres świad-
czenia pracy, rzeczy. Mimo to pracodaw-
ca wydał mu świadectwo pracy, gdyż tak 
nakazuje art. 97 § 1 k.p. Niewydanie 
świadectwa pracy w celu zmuszenia pra-
cownika do zwrotu karty kredytowej 
i samochodu byłoby naruszeniem prze-
pisów prawa pracy.

W sytuacji gdy pracownik pozostaje w za-
trudnieniu u tego samego pracodawcy na pod-
stawie umowy o pracę na okres próbny, umowy 
o pracę na czas określony lub umowy o pracę na 
czas wykonania określonej pracy, pracodawca 
jest obowiązany wydać pracownikowi świadec-
two pracy obejmujące zakończone okresy za-
trudnienia na podstawie takich umów, zawar-
tych w okresie 24 miesięcy, poczynając od 
zawarcia pierwszej z tych umów. Stanowi o tym 
art. 97 § 11 k.p. Świadectwo pracy wydaje się 
w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 11. 
Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie 
umowy o pracę nawiązanej przed upływem 
24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, 
świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiąza-
nia lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. Pra-
cownik pozostający w zatrudnieniu u tego sa-
mego pracodawcy na podstawie umowy o pracę 
na okres próbny, umowy o pracę na czas okre-
ślony lub umowy o pracę na czas wykonania 
określonej pracy, może w każdym czasie żądać 
wydania świadectwa pracy w związku z roz-
wiązaniem lub wygaśnięciem każdej z tych 
umów o pracę lub świadectwa pracy dotyczące-
go łącznego okresu zatrudnienia na podstawie 
tych umów, przypadającego przed zgłoszeniem 
żądania wydania świadectwa pracy. Pracodaw-
ca jest obowiązany wydać świadectwo pracy 
w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wnio-
sku pracownika.

Pracodawca wydaje pracownikowi oryginał 
świadectwa pracy, kopię zaś włącza do jego 
akt osobowych w części C. Świadectwo pracy 
musi zawierać pouczenie o możliwości i try-
bie jego sprostowania.

Świadectwo pracy zawiera istotne informa-
cje niezbędne do ustalenia uprawnień pra-
cowniczych, takich jak prawo do:
■ zasiłku dla bezrobotnych,
■ wynagrodzenia chorobowego w danym 

roku kalendarzowym,
■ urlopu wypoczynkowego i innych zwolnień 

okolicznościowych,
■ świadczeń rentowych i emerytalnych.

Pracownik w ciągu 7 dni od dnia otrzyma-
nia świadectwa pracy może wystąpić z wnio-
skiem do pracodawcy o sprostowanie treści 
świadectwa. Pracodawca zawiadamia pra-
cownika w terminie 7 dni na piśmie o nega-
tywnym wyniku jego rozpatrzenia, a w razie 
uwzględnienia wniosku wydaje pracowniko-
wi w tym terminie nowe świadectwo pracy.

Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku 
pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, 
pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia 
do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania 
w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie 
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sprostowania. Pracownik ma prawo wystąpie-
nia do sądu także wówczas, gdy przyczyną od-
mowy sprostowania było przekroczenie 7-dnio-
wego terminu, w jakim powinien się zwrócić 
o sprostowanie świadectwa do pracodawcy.

W razie uwzględnienia przez sąd pracy po-
wództwa pracownika pracodawca jest zobo-
wiązany wydać pracownikowi niezwłocznie 
nowe świadectwo pracy, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia sądu w tej sprawie.

Obowiązki 
w zakresie dokumentacji 
ubezpieczeniowej 
i podatkowej

Pracodawca po ustaniu stosunku pracy 
ma obowiązek wyrejestrowania pracownika 
z ubezpieczeń społecznych w terminie 7 dni 
od dnia, w którym ustał tytuł do objęcia pra-
cownika obowiązkowymi ubezpieczeniami 
społecznymi. Pracodawca dokonuje tego na 
formularzu ZUS ZWUA.

Kolejnym obowiązkiem po ustaniu stosun-
ku pracy jest sporządzenie informacji PIT 
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku 
o wystawienie informacji. PIT-11 wystawia 
się bez wniosku do końca lutego kolejnego 
roku kalendarzowego.

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 97 k.p.
§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wyga-
śnięciem stosunku pracy pracodawca jest 
obowiązany niezwłocznie wydać pracow-
nikowi świadectwo pracy. Wydanie świa-
dectwa pracy nie może być uzależnione 
od uprzedniego rozliczenia się pracowni-
ka z pracodawcą.
§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w za-
trudnieniu u tego samego pracodawcy 
na podstawie umowy o pracę na okres 
próbny, umowy o pracę na czas określo-
ny lub umowy o pracę na czas wykona-
nia określonej pracy, pracodawca jest 
obowiązany wydać pracownikowi świa-
dectwo pracy obejmujące zakończone 
okresy zatrudnienia na podstawie takich 
umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, 
poczynając od zawarcia pierwszej z tych 
umów.
§ 12. Świadectwo pracy wydaje się w dniu 
upływu terminu, o którym mowa w § 11.

Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie 
umowy o pracę nawiązanej przed upły-
wem 24 miesięcy przypada po upływie 
tego terminu, świadectwo pracy wydaje 
się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia 
takiej umowy o pracę.
§ 13. Pracownik, o którym mowa w § 11, 
może w każdym czasie żądać wydania 
świadectwa pracy w związku z rozwiąza-
niem lub wygaśnięciem każdej umowy 
o pracę wymienionej w tym przepisie lub 
świadectwa pracy dotyczącego łącznego 
okresu zatrudnienia na podstawie takich 
umów, przypadającego przed zgłosze-
niem żądania wydania świadectwa pracy. 
Pracodawca jest obowiązany wydać świa-
dectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złoże-
nia pisemnego wniosku pracownika.
§ 2. W świadectwie pracy należy podać in-
formacje dotyczące okresu i rodzaju wy-
konywanej pracy, zajmowanych stano-
wisk, trybu rozwiązania albo okoliczności 
wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne 
informacje niezbędne do ustalenia upraw-
nień pracowniczych i uprawnień z ubez-
pieczenia społecznego. Ponadto w świa-
dectwie pracy zamieszcza się wzmiankę 
o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. 
Na żądanie pracownika w świadectwie 
pracy należy podać także informację o wy-
sokości i składnikach wynagrodzenia oraz 
o uzyskanych kwalifikacjach.
§ 21. Pracownik może w ciągu 7 dni od 
otrzymania świadectwa pracy wystąpić 
z wnioskiem do pracodawcy o sprostowa-
nie świadectwa. W razie nieuwzględnie-
nia wniosku pracownikowi przysługuje, 
w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmo-
wie sprostowania świadectwa pracy, pra-
wo wystąpienia z żądaniem jego sprosto-
wania do sądu pracy.
§ 3. Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, 
że rozwiązanie z pracownikiem umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z jego winy 
nastąpiło z naruszeniem przepisów o roz-
wiązywaniu w tym trybie umów o pracę, 
pracodawca jest obowiązany zamieścić 
w świadectwie pracy informację, że roz-
wiązanie umowy o pracę nastąpiło za wy-
powiedzeniem dokonanym przez praco-
dawcę.
§ 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej 
określi, w drodze rozporządzenia, szcze-
gółową treść świadectwa pracy oraz spo-
sób i tryb jego wydawania i prostowania.

wyrejestrowanie 
z ubezpieczeń
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Jak zgodnie z prawem 
zwolnić pracownika
Czy pracodawca musi zgodzić się na godziny pracy 
pracownicy w obniżonym wymiarze etatu

PYTANIE
Pracownica wraca do pracy po urlo-
pie macierzyńskim. Jako osoba 
uprawniona do urlopu wychowaw-
czego złożyła wniosek o obniżenie 
etatu do 4/5. Zaproponowała jed-
nak pracę w rozkładzie czasu pracy, 
który nam nie odpowiada. Chce 
pracować od poniedziałku do 
czwartku w godz. od 10.00 do 18.00 
i mieć wolny piątek. Nasza firma 
funkcjonuje od poniedziałku do 
piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 
Czy musimy się zgodzić na taki 
wniosek pracownicy i zapropono-
wany przez nią rozkład?

ODPOWIEDŹ 
Nie. Pracodawca nie musi się zgo-

dzić na rozkład czasu pracy zapro-
ponowany przez pracownicę. Decy-
zja, w jakich dniach oraz godzinach 
(w ramach wnioskowanego etatu) 
pracownica będzie wykonywała 
pracę, należy tylko do Państwa.

WYJAŚNIENIE
Pracownica uprawniona do urlopu 

wychowawczego ma prawo do złoże-
nia wniosku o obniżenie wymiaru 
czasu pracy (art. 1867 § 1 k.p.). We 
wniosku powinna określić wymiar 
etatu, w jakim chce pracować. W tym 
zakresie wniosek jest dla pracodawcy 
wiążący. Pracownica może dodatko-
wo wskazać, jaki rozkład pracy byłby 
dla niej najkorzystniejszy, ale należy 
to traktować jako propozycję. W tym 
przypadku pracownica nie ma bo-
wiem uprawnienia do ustalania roz-
kładu czasu pracy. Pracodawca sa-
modzielnie zadecyduje, czy przyjmie 
propozycję pracownicy dotyczącą 
rozkładu czasu pracy. Przyczyną od-
mowy może być np. organizacja pra-

cy w zakładzie pracy, która uniemoż-
liwia przyjęcie zaproponowanego 
przez pracownicę rozkładu czasu 
pracy. A zatem nie mają Państwo 
obowiązku wyrażenia zgody na za-
proponowany przez pracownicę roz-
kład.

Pracownik uprawniony do urlopu 
wychowawczego może obniżyć wy-
miar czasu pracy na swój wniosek 
maksymalnie do 1/2 etatu.

Obniżenie wymiaru czasu pracy 
następuje na pisemny wniosek pra-
cownika i nie może być większe niż 
do 1/2 etatu (art. 1867 § 1 k.p.). 
Ustawodawca określił jedynie grani-
cę obniżenia, poniżej której nie jest 
dopuszczalne zmniejszenie etatu 
pracownika – rodzica. Nie wskazał 
natomiast minimalnej wielkości eta-
tu wymaganej do zmniejszenia wy-
miaru czasu pracy. Oznacza to, 
że pracodawca jest zobowiązany 
uwzględnić każdy wniosek pracow-
nika o obniżenie etatu w okresie, 
w którym mógłby on korzystać 
z urlopu wychowawczego, nawet je-
żeli wniosek ten dotyczy obniżenia 
o niewielki ułamek etatu.

Prawo do urlopu wychowawczego 
posiada pracownik zatrudniony co 
najmniej 6 miesięcy. Do tego okresu 
zatrudnienia wlicza się poprzednie 
okresy pracy na podstawie umowy 
o pracę. Urlop wychowawczy przy-
sługuje w wymiarze do 36 miesięcy 
w celu sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia przez nie 5. roku ży-
cia (art. 186 § 1 i 2 k.p.).

Wniosek o obniżenie wymiaru 
czasu pracy jest wiążący dla praco-
dawcy, jeżeli pracownik złożył go na 
2 tygodnie przed rozpoczęciem wy-
konywania pracy w obniżonym wy-

miarze czasu pracy. W razie niedo-
chowania tego terminu pracodawca 
obniża wymiar czasu pracy pracow-
nika nie później niż z dniem upływu 
2 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Z obniżonego wymiaru czasu pracy 
rodzice nie mogą korzystać jednocze-
śnie, ale przepisy nie zabraniają wy-
mieniać się między sobą oraz kilka-
krotnie (po przerwach) korzystać 
z tego uprawnienia (art. 1891 k.p.). 
Pracodawca może zatem zażądać do-
łączenia do wniosku o obniżenie eta-
tu również oświadczenia drugiego 
z rodziców, że nie będzie on w tym 
samym czasie korzystał z tego upraw-
nienia.

PRZYKŁAD

Rodzice chcą połączyć obo-
wiązki zawodowe z opieką nad 
dzieckiem urodzonym w grud-
niu 2012 r. Najpierw z wnio-
skiem o obniżenie etatu do 3/4 
wystąpiła matka dziecka. 
Chciała ona korzystać z tego 
uprawnienia przez 3 miesiące. 
Następnie wymiar etatu do 1/2 
obniżył ojciec dziecka, który 
pracował w ten sposób przez 
3 miesiące. Później matka 
dziecka ponownie korzystała 
z obniżonego etatu do 3/4 
przez 4 miesiące. Takie postę-
powanie jest prawidłowe, po-
nieważ oboje rodzice mogą za-
miennie korzystać z obniżenia 
etatu. Nie ma także ograniczeń 
dotyczących liczby składanych 
wniosków o obniżenie etatu 
przez rodziców uprawnionych 
do urlopu wychowawczego.
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Pracownik korzystający z obniżo-
nego wymiaru czasu pracy jest chro-
niony przed zwolnieniem. Pracodaw-
ca nie może mu wypowiedzieć ani 
rozwiązać umowy o pracę w okresie 
od dnia złożenia przez pracownika 
uprawnionego do urlopu wychowaw-
czego wniosku o obniżenie wymiaru 
czasu pracy do dnia powrotu do nie-
obniżonego wymiaru czasu pracy, 
nie dłużej jednak niż przez łączny 
okres 12 miesięcy (art. 1868 § 1 k.p.). 
Rozwiązanie w tym czasie umowy 

przez pracodawcę jest dopuszczalne 
tylko w razie ogłoszenia upadłości 
lub likwidacji pracodawcy, a także 
gdy zachodzą przyczyny uzasadnia-
jące rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika. 
Ponadto pracodawcy, którzy zatrud-
niają co najmniej 20 pracowników, 
mogą wypowiedzieć umowę pracow-
nikom uprawnionym do urlopu wy-
chowawczego korzystającym z obni-
żonego etatu z przyczyn leżących po 
stronie pracodawcy w ramach zwol-

nień grupowych i zwolnień indywi-
dualnych.

Karolina Król-Komarnicka
specjalista z zakresu prawa pracy, 

praktyk z wieloletnim doświadczeniem 
w działach kadrowo-płacowych

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 186, art. 1867, art. 1868, art. 1891 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.).

Czy osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego 
można wypowiedzieć warunki umowy o pracę 

PYTANIE
Jedna z naszych pracownic upraw-
niona do urlopu wychowawczego 
złożyła wniosek o obniżenie jej wy-
miaru czasu pracy z pełnego etatu do 
4/5 etatu i wskazała rozkład, w któ-
rym chciałaby pracować. Od ponad 
roku dział, w którym pracownica 
była zatrudniona, funkcjonuje w in-
nych godzinach. Rozkład godzin pra-
cy pracownicy został zawarty w jej 
umowie o pracę. Jak możemy zmie-
nić postanowienia umowy o pracę 
w zakresie rozkładu czasu pracy?

ODPOWIEDŹ
W tej sytuacji najbezpieczniej-

szym rozwiązaniem byłoby wrę-
czenie pracownicy porozumienia 
zmieniającego jej warunki pracy 
wynikające z zawartej umowy.

WYJAŚNIENIE
Pracodawca nie może uzależniać 

zmian godzin funkcjonowania zakładu 
pracy od indywidualnych preferencji 
jednej z pracownic. W omawianym 
przypadku pracownica może zostać po-
informowana o zmianie godzin pracy 
(funkcjonowania zakładu) przez wska-
zanie jej odpowiednich wewnętrznych 
regulacji. W razie rozbieżności między 
aktem wewnątrzzakładowym a umową 
o pracę w pierwszej kolejności obowią-
zują zapisy umowy.

Trudno jednak wyobrazić sobie sytu-
ację, w której ze względu na jedną pra-
cownicę zakład pracy będzie funkcjono-

wał w innych godzinach. Formalnie 
istnieje zakaz dokonywania zarówno 
wypowiedzenia definitywnego, jak i co 
do zasady zmieniającego, w okresie 
m.in. pracy w obniżonym czasie pracy, 
w którym pracownica mogłaby korzy-
stać z urlopu wychowawczego. Powstaje 
wówczas pytanie, czy zakaz ten obejmu-
je swoim zasięgiem każde postanowie-
nie kształtujące warunki zatrudnienia.

Można spotkać się z poglądem, że za-
gadnienia o charakterze porządkowym 
dotyczące funkcjonowania pracodawcy, 
takie jak np. termin i czas wypłaty wy-
nagrodzenia czy wspólne dla ogółu pra-
cowników godziny pracy pokrywające 
się z godzinami funkcjonowania zakła-
du pracy, nie wymagają co do zasady 
porozumienia czy wypowiedzenia zmie-
niającego. Pogląd ten wynika z tego, że 
zagadnienia o charakterze porządko-
wym nie mają co do zasady indywidual-
nego charakteru. W przypadku gdyby 
omawiane postanowienia nie były ele-
mentami umowy, nie można mówić 
o legalności postępowania, w którym 
pracodawca nie dokonuje ich zmiany 
w wyniku porozumień czy wypowie-
dzeń zmieniających.

Sprawa komplikuje się, gdy postano-
wienia te zostają wprowadzone do 
umów o pracę. Wówczas dyskusyjna 
staje się kwestia, na ile wspólne dla ogó-
łu pracowników zapisy stają się wa-
runkami indywidualnymi w związku 
z umieszczeniem ich w umowach. 
Uwzględniając jednak to, że zmiana roz-
kładu czasu pracy jest uzależniona od 

obiektywnych przyczyn dotyczących 
pracodawcy (nowe godziny pracy doty-
czą ogółu pracowników), należy przy-
jąć, że mimo iż rozkład czasu pracy wy-
nika z umowy, nie stanowi on jej 
indywidualnego warunku.

Inaczej przedstawiałaby się sytuacja, 
gdyby każdemu z pracowników wskaza-
no w umowie inne godziny rozpoczyna-
nia pracy. Wówczas nie ma wątpliwości, 
że są to warunki indywidualne i skon-
kretyzowane w odniesieniu do danego 
pracownika. W takim przypadku umo-
wa wymagałaby zmiany.

Można przyjąć, że mimo iż rozkład 
czasu pracy wynika z umowy o pracę, to 
nie stanowi on jej indywidualnego wa-
runku. W przedstawionych okolicznoś-
ciach kluczowym zagadnieniem jest for-
ma i możliwość dostosowania godzin 
pracy pracownicy do nowego rozkładu 
czasu pracy, który wszedł w życie pod jej 
nieobecność spowodowaną obowiązka-
mi rodzicielskimi. Niedopuszczalne jest 
wypowiedzenie ani rozwiązanie przez 
pracodawcę umowy o pracę w okresie 
od dnia złożenia przez pracownika 
uprawnionego do urlopu wychowaw-
czego wniosku o obniżenie wymiaru 
czasu pracy do dnia powrotu do nie-
obniżonego wymiaru czasu pracy, nie 
dłużej jednak niż przez okres 12 miesię-
cy (art. 1868 k.p.). Uwzględniając fakt, 
że przepisy o wypowiedzeniu definityw-
nym stosuje się odpowiednio do wypo-
wiedzenia zmieniającego, można przy-
jąć, że zakaz wynikający z art. 1868 k.p. 
obejmuje czynność, jaką jest wypowie-
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dzenie zmieniające. Warto w tym miej-
scu przywołać wyrok z 12 maja 2011 r., 
w którym Sąd Najwyższy wskazał, że: 
(…) wypowiedzenie zmierzające do 
zmiany warunków umowy o pracę 
w sytuacji określonej w art. 24113 § 2 
k.p. nie jest wyłączone, gdy pracownik 
uprawniony do urlopu wychowawcze-
go korzysta z obniżenia wymiaru cza-
su pracy na podstawie art. 1867 k.p. ... 
(sygn. akt II PK 6/11, OSNP 2012/ 
/13–14/165). Z przywołanego wyroku 
można zatem wnioskować, że pozosta-
łe – a przynajmniej część warunków 
umowy o pracę są chronione przed wy-
powiedzeniem zmieniającym w przy-
padku pracownika korzystającego 
z obniżenia etatu. Przywołany wyrok 
dotyczy co prawda art. 24113 § 2 k.p. wy-
łączającego jakąkolwiek ochronę sto-
sunku pracy (w tym pracownicy korzy-
stającej z obniżonego etatu) w razie 
zmian prawa płacowego (układu lub re-
gulaminu wynagradzania) na mniej ko-
rzystne, powstaje jednak wątpliwość, 
czy powszechna zmiana godzin funkcjo-
nowania zakładu pracy nie uzasadnia 
możliwości złożenia pracownikowi wy-
powiedzenia zmieniającego w przypad-
ku braku porozumienia z nim w tym za-
kresie, tym bardziej że zmiany te miały 
miejsce przed dniem złożenia przez pra-
cownicę wniosku o obniżenie etatu.

W pierwszej kolejności pracodawca, 
który umieścił rozkład czasu pracy 
w umowie o pracę, powinien dążyć do 
polubownego usunięcia tego zapisu 
z umowy. Powinien zaproponować 
pracownicy porozumienie zmieniają-
ce, które jest pewnym i legalnym dzia-
łaniem. Inną możliwością jest zawarcie 
porozumienia w kwestii wprowadze-
nia do umowy nowych godzin funkcjo-
nowania zakładu. Jest to jednak roz-
wiązanie tymczasowe i obowiązuje do 
czasu ponownej zmiany godzin dzia-
łalności pracodawcy. Uwzględniając 
całokształt okoliczności, pracownica, 
mając świadomość, że zmiana dotyczy 
wszystkich pracowników działu, nie 
powinna odmawiać przyjęcia nowych 
warunków, mimo że nie są one do koń-
ca zgodne z jej oczekiwaniami.

Powstaje jednak problem dotyczący 
możliwości wręczenia pracownicy 
wypowiedzenia zmieniającego zawie-
rającego nowe godziny wykonywania 
pracy, dostosowane do pozostałych 

pracowników. Kwestia legalności zło-
żenia takiego wypowiedzenia może 
być dyskusyjna. Uwzględniając cało-
kształt okoliczności, można zaryzyko-
wać wręczenie wypowiedzenia zmie-
niającego warunki pracy w zakresie 
zmiany rozkładu czasu pracy i liczyć 
na wyrozumiałość pracownika, który 
może jednak taką czynność zaskar-
żyć. Chcąc przekonać pracownika, 
pracodawca powinien rzetelnie uza-
sadnić wypowiedzenie (co w przy-
padku umowy na czas nieokreślony 
jest obowiązkowe), powołując się na 
obiektywne przesłanki. Nie jest to bez 
znaczenia w kontekście dość kontro-
wersyjnego charakteru tej czynności 
w omawianym przypadku. Uzasad-
nienie powinno zawierać informację, 
że proponowana zmiana ma związek 
z modyfikacjami organizacyjnymi 
w zakresie godzin funkcjonowania za-
kładu (działu) i wynika z potrzeby 
dostosowania zapisów umowy do 
powszechnie stosowanych nowych go-
dzin funkcjonowania pracodawcy.

Warto zwrócić uwagę na wyrok 
z 2 kwietnia 1998 r., w którym Sąd Naj-
wyższy wskazał, że: (…) istotna zmia-
na rozkładu czasu pracy, uzgodnione-
go przez pracodawcę z pracownikiem, 
wymaga wypowiedzenia warunków 
pracy (art. 42 § 1 k.p.) lub porozumie-
nia stron … (sygn. akt I PKN 559/97, 
OSNP 1999/6/205).

Omawiany przypadek zupełnie ina-
czej będzie przedstawiał się u praco-
dawcy zatrudniającego co najmniej 
20 pracowników. Istnieje bowiem wów-
czas możliwość skorzystania z prze-
pisów ustawy z 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwiązywa-
nia z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowni-
ków; dalej: ustawa o zwolnieniach gru-
powych. W takiej sytuacji należałoby 
powołać się na art. 10 ust. 3 ustawy 
o zwolnieniach grupowych, zgodnie 
z którym pracodawca może wypowie-
dzieć warunki pracy i płacy pracowni-
kom, których stosunek pracy podlega 
z mocy odrębnych przepisów szczegól-
nej ochronie przed wypowiedzeniem 
lub rozwiązaniem wtedy, gdy nie jest 
możliwe ich dalsze zatrudnianie na do-
tychczasowych stanowiskach pracy, 
a przyczyna uzasadniająca wypowie-
dzenie zmieniające dotyczy pracodaw-

cy. W omawianym przypadku należy 
przyjąć, że taka sytuacja ma miejsce.

Zmiana godzin funkcjonowania pra-
codawcy jest przyczyną leżącą po jego 
stronie i powoduje brak możliwości za-
trudniania pracownicy uprawnionej do 
urlopu wychowawczego na dotychcza-
sowych warunkach pracy w zakresie 
rozkładu czasu pracy. Treść umowy 
o pracę powinna co do zasady zawierać 
postanowienia dotyczące stron umowy, 
jej rodzaju oraz warunków pracy i płacy 
– w szczególności m.in. wymiaru czasu 
pracy (art. 29 § 1 k.p.). Ustawodawca 
nie wymaga, aby strony zawierały 
w umowie o pracę postanowienia doty-
czące rozkładu czasu pracy pracownika. 
Jest to podyktowane względami prak-
tycznymi, ponieważ wprowadzenie za-
pisów w tej kwestii w przypadku zmiany 
rozkładu czasu pracy może powodować 
konieczność zmiany treści umowy. W ta-
kiej sytuacji powstaje problem, jak do-
konać zmiany godzin pracy w sytuacji, 
gdy pracownik z różnych względów jest 
chroniony przed modyfikacjami stosun-
ku pracy. Sporną kwestią jest ustalenie, 
czy taka informacja powinna być trakto-
wana jak element istotny, który w przy-
padku zmiany wymaga zastosowania 
wypowiedzenia zmieniającego. Z uwagi 
na brak jednoznacznych przepisów 
w tym zakresie, wśród ekspertów prawa 
pracy ukształtowały się dwa poglądy. 
Pierwszy zakłada, że w przypadku zmia-
ny każdego (niezależnie od ważności) 
elementu umowy o pracę należy wrę-
czyć pracownikowi wypowiedzenie 
zmieniające. Pogląd ten zakłada, że każ-
dy z elementów zatrudnienia zawarty 
w umowie ma indywidualny charak-
ter. Druga koncepcja zakłada, że tylko 
istotne elementy umowy należy zmie-
niać wypowiedzeniem zmieniającym. 
W prak tyce przeważający jest pogląd, 
który zakłada, że jeżeli strony zdecydo-
wały się na wprowadzenie określonego 
zapisu do umowy o pracę, to niezależnie 
od tego, czy jest to element obligatoryj-
ny czy fakultatywny (z punktu widzenia 
ważności zawartej umowy), w razie ko-
nieczności dokonania jego zmiany 
niezbędne jest porozumienie lub w ra-
zie jego nieprzyjęcia – wypowiedzenie 
zmieniające. Dlatego powinniście Pań-
stwo zawrzeć porozumienie z pracowni-
cą w zakresie zmiany umowy o pracę. 
Należy podkreślić, że co do zasady wy-
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powiedzenia wymagają zmiany dokony-
wane na niekorzyść pracownika. Pro-
blem nie powstaje, jeżeli zmiana 
rozkładu czasu pracy jest korzystna dla 
pracownika.

Sebastian Kryczka
specjalista z zakresu prawa pracy, 

prawnik, autor wielu artykułów 

i komentarzy z tej dziedziny, 
współpracuje m.in. z Ministerstwem 

Pracy i Polityki Społecznej oraz 
z Dolnośląską Komisją Ochrony Pracy

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 29 § 1, art. 42 § 1, art. 1867–1868, 

art. 24113 § 2 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),

■ art. 10 ust. 3 ustawy z 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach roz-
wiązywania z pracownikami stosun-
ków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 
z późn. zm.).

Czy od odszkodowania z tytułu dyscyplinarnego zwolnienia 
pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy
PYTANIE
Jednostka zwolniła dyscyplinarnie 
pracownika. Pracownik odwołał się 
do sądu pracy, sprawę częściowo wy-
grał i ma otrzymać od jednostki od-
szkodowanie. Czy od takiego odszko-
dowania pobiera się zaliczkę na 
podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ
Nie, odszkodowanie to jest zwol-

nione z podatku dochodowego. Jed-
nostka nie musi zatem wykonywać 
obowiązków płatnika wobec wypła-
canej kwoty odszkodowania. 

WYJAŚNIENIE
Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 3 usta-

wy z 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (dalej: 
updof), zgodnie z którym wolne od 
podatku są otrzymane odszkodowa-
nia lub zadośćuczynienia, jeżeli ich 
wysokość lub zasady ustalania wyni-
kają wprost z przepisów odrębnych 
ustaw lub przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie tych ustaw 
– z wyjątkiem m.in.:
■ określonych w prawie pracy odpraw 

i odszkodowań z tytułu skrócenia 
okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę,

■ odpraw pieniężnych wypłacanych na 
podstawie przepisów o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracow-
nikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników,

■ odpraw i odszkodowań z tytułu skró-
cenia okresu wypowiedzenia funk-
cjonariuszom pozostającym w sto-
sunku służbowym,

■ odszkodowań przyznanych na pod-
stawie przepisów o zakazie konku-
rencji,

■ odszkodowań wynikających z zawar-
tych umów lub ugód innych niż ugo-
dy sądowe.
Aby sprawdzić, czy odszkodowa-

nie wypłacone pracownikowi podlega 
temu zwolnieniu, czy stanowi jeden 
z wyjątków, należy sięgnąć do ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
Przepis art. 56 § 1 k.p. stanowi, że 
pracownikowi, z którym rozwiązano 
umowę o pracę bez wypowiedzenia 
z naruszeniem przepisów o rozwiązy-
waniu umów o pracę w tym trybie, 
przysługuje roszczenie o przywróce-
nie do pracy na poprzednich warun-
kach albo o odszkodowanie.

O przywróceniu do pracy lub odszko-
dowaniu orzeka sąd pracy. Stosuje się 
tu odpowiednio art. 45 § 2 i 3 k.p., we-
dług których sąd pracy może nie 
uwzględnić żądania pracownika uzna-
nia wypowiedzenia za bezskuteczne 
lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, 
że uwzględnienie takiego żądania jest 
niemożliwe lub niecelowe. W takim 
przypadku sąd orzeka o odszkodowa-
niu. Reguły zastąpienia żądania przy-
wrócenia do pracy wypłatą odszkodo-
wania z zasady nie orzeka się wobec 
pracowników korzystających z ochrony 
przed zwolnieniem (z wyjątkiem sytu-
acji upadłości pracodawcy).

Na podstawie art. 58 k.p. odszkodo-
wanie przysługuje w wysokości wyna-
grodzenia za okres wypowiedzenia. Je-
żeli rozwiązano umowę o pracę zawartą 
na czas określony albo na czas wykona-
nia określonej pracy, odszkodowanie 
przysługuje w wysokości wynagrodzenia 
za czas, do którego umowa miała trwać 
– nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Żadne z odszkodowań wymienionych 
w przepisach Kodeksu pracy, związa-
nych z wadliwym prawnie wypowie-

dzeniem umowy o pracę przez praco-
dawcę, nie stanowi wyjątku, o którym 
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 updof.

Stanowisko przedstawione w odpo-
wiedzi potwierdzają interpretacje orga-
nów podatkowych. Przykładowo, w naj-
nowszej interpretacji indywidualnej 
(z 22 marca 2013 r.) Dyrektor Izby Skar-
bowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB2/ 
/415–1169/12/RS) rozpatrywał sprawę 
spółki zatrudniającej pracownika na 
podstawie umowy o pracę, który został 
zwolniony dyscyplinarnie za palenie pa-
pierosów na terenie firmy. Palenie było 
zabronione ze względu na wysokie ry-
zyko pożaru w związku z przechowywa-
nymi w magazynach materiałami łatwo-
palnymi. W regulaminie pracy zawarty 
był odpowiedni zapis o zakazie palenia. 
Zwolniony pracownik odwołał się jed-
nak do sądu, który stwierdził, że ryzyko 
zakładu nie jest podstawą do zwolnienia 
dyscyplinarnego. Zasądzono więc od-
szkodowanie tytułem niezgodnego 
z przepisami rozwiązania umowy o pra-
cę. Organ podatkowy potwierdził, że 
wypłacone pracownikowi odszkodowa-
nie zasądzone na podstawie przepisów 
Kodeksu pracy korzysta ze zwolnienia 
przedmiotowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 3 updof.

W takich więc sytuacjach na jednost-
ce, jako byłym pracodawcy-płatniku, 
nie będzie ciążył obowiązek pobrania 
zaliczki na podatek dochodowy.

Paweł Skoczanik
prawnik, konsultant podatkowy, 

pracownik kancelarii prawnej, 
wykładowca, autor wielu publikacji

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od 
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osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 361 z późn. zm.), 

■ art. 45 § 2 i 3, art. 56 § 1 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).

W jaki sposób prawidłowo skorygować datę 
wyrejestrowania z ubezpieczeń 

PYTANIE
Pracownica działu kadr, wypeł-
niając ZUS ZWUA dla zwalnia-
nego pracownika, pomyliła się 
w dacie wyrejestrowania z u bez-
pieczeń – zamiast wpisać datę 
1.11.2013 r. wpisała 15.10.2013 r. 
Czy w tej sytuacji powinniśmy 
złożyć za pracownika ZUS ZUA od 
15.10.2013 r., a potem prawidło-
wo wyrejestrować go na ZUS 
ZWUA, podając prawidłową datę 
wyrejestrowania, tj. 1.11.2013 r., 
czy przygotować tylko ZUS ZWUA 
w trybie korekty z poprawioną 
datą?

ODPOWIEDŹ
Ponieważ w dokumencie ZUS 

ZWUA została wpisana błędna 
data wyrejestrowania pracownika 
z ubezpieczeń, należy złożyć do-
kument wyrejestrowujący ZUS 
ZWUA w trybie korekty, tzn. za-
znaczyć pole 02 blo ku I „Dane or-
ganizacyjne”. Następnie trzeba 
podać prawidłową datę, z którą 
pracownik powinien zostać wyre-
jestrowany z ubezpieczeń, tj. 1 li-
stopada 2013 r.

WYJAŚNIENIE
W zależności od rodzaju błędu sto-

suje się różne metody korekty doku-
mentów zgłoszeniowych. Jeżeli błąd 
dotyczy:
■ kodu tytułu ubezpieczenia – nale-

ży ponownie złożyć dokument wy-
rejestrowania z ubezpieczeń ZUS 
ZWUA,

■ daty wyrejestrowania z ubezpie-
czeń lub kodu przyczyny wyreje-
strowania – należy złożyć doku-
ment ZUS ZWUA w trybie 
korekty, tj. wpisać „X” w polu 02 
bloku I „Dane organizacyjne”, 
a następnie podać wszystkie pra-
widłowe dane w pozostałych blo-
kach.

PRZYKŁAD

Anna B. jest zatrudniona na 
czas nieokreślony w agencji re-
klamowej. Z końcem września 
2013 r. złożyła wypowiedzenie. 
W związku z tym powinna zo-
stać wyrejestrowana z ubezpie-
czeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego z datą 
1 stycznia 2014 r. Pracownica 
kadr dokonała wyrejestrowa-
nia na druku ZUS ZWUA, wpi-
sując kod tytułu ubezpieczenia 
10 10 00. W tej sytuacji należy 
ponownie złożyć dokument 
ZUS ZWUA (w trybie wyreje-
strowania) z poprawnym ko-
dem tytułu ubezpieczenia, 
tj. 01 10 00.

PRZYKŁAD

Piotr K. był zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę 
w kancelarii adwokackiej do 
12 stycznia 2014 r. Omyłkowo 
został wyrejestrowany z ubez-
pieczeń społecznych i ubezpie-
czenia zdrowotnego z datą 
14 stycznia 2014 r. zamiast 
13 stycznia 2014 r. W tym przy-
padku płatnik składek jest zo-
bowiązany do złożenia korekty 
ZUS ZWUA (patrz wzór na koń-
cu artykułu).

Ustawa systemowa nakłada na 
płatnika składek wiele obowiązków 
związanych m.in. ze zgłaszaniem do 
ubezpieczeń, wyrejestrowaniem oraz 
składaniem dokumentów rozlicze-
niowych. Płatnik składek jest zobo-
wiązany do składania prawidłowo 
wypełnionych dokumentów ubezpie-

czeniowych, a także do zgłaszania 
wszelkich zmian oraz do korygowa-
nia błędnych danych zawartych 
w tych dokumentach.

Płatnik składek jest zobowiązany 
złożyć zgłoszenie wyrejestrowania 
osoby ubezpieczonej w terminie 7 dni 
od wygaśnięcia tytułu do ubezpiecze-
nia (art. 36 ust. 11 ustawy systemo-
wej). Wyrejestrowanie z ubezpieczeń 
powinno nastąpić z pierwszym dniem, 
od którego osoba ta nie podlega już 
ubezpieczeniom.

Termin 7-dniowy dotyczy również 
obowiązku korygowania błędnych 
dokumentów zgłoszeniowych lub/i 
rozliczeniowych. Termin ten jest li-
czony od:
■ zaistnienia zmian,
■ stwierdzenia nieprawidłowości we 

własnym zakresie bądź
■ otrzymania zawiadomienia o stwier-

dzonych przez ZUS nieprawidłowo-
ściach (art. 36 ust. 13 ustawy syste-
mowej).

Małgorzata Kozłowska
radca prawny, od 10 lat zajmuje się 
prawem ubezpieczeń społecznych, 

autorka licznych publikacji z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczeń, specjalizuje 

się m.in. w problematyce koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego 

w UE, były wieloletni pracownik ZUS

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 36 ust. 11 i 13 ustawy z 13 paź-

dziernika 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.), 

■ art. 66–69 ustawy z 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. 
nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 

■ załącznik nr 5 do rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 23 października 2009 r. w sprawie 
określenia wzorów zgłoszeń do 
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ubezpieczeń społecznych i ubezpie-
czenia zdrowotnego, imiennych ra-
portów miesięcznych i imiennych 
raportów miesięcznych korygują-

cych, zgłoszeń płatnika, deklaracji 
rozliczeniowych i deklaracji rozli-
czeniowych korygujących, zgłoszeń 
danych o pracy w szczególnych wa-

runkach lub o szczególnym charak-
terze oraz innych dokumentów 
(Dz.U. nr 186, poz. 1444 z późn. 
zm.). 

Korekta ZUS ZWUA
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Opodatkowanie spółek 
komandytowo-akcyjnych 
w praktyce
MAREK SMAKUSZEWSKI – doradca podatkowy, właściciel kancelarii podatkowej, autor licznych 
publikacji z zakresu prawa podatkowego

Stan prawny na 4 marca 2014 r. 
Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne są 
podatnikami podatku dochodowego od osób praw-
nych. Dla wielu wspólników tych spółek działanie 
w tej formie było najlepszym sposobem na optymali-
zację opodatkowania ich dochodów. Dotychczas 
spółki komandytowo-akcyjne nie musiały bowiem 
płacić podatku dochodowego. Ten płacili tylko wspól-
nicy spółki. Obecnie organy podatkowe pobierają po-
datek i od spółki jako odrębnego podatnika, i od 
wspólników. Negatywne skutki tej zmiany najbar-
dziej dotknęły akcjonariuszy spółek komandytowo-
-akcyjnych będących osobami fizycznymi. W publika-
cji przedstawiamy, jak po zmianach wyglądają rozli-
czenia podatkowe spółek i ich wspólników.

Zasady działania spółki
komandytowo-akcyjnej

Spółki komandytowo-akcyjne (dalej: SKA) należą do 
tzw. spółek osobowych (tak jak spółka jawna, partnerska 
oraz spółka komandytowa). Zasady działania SKA zostały 
określone w art. 125–150 Kodeksu spółek handlowych (da-
lej: k.s.h.). SKA nie posiada osobowości prawnej, ale może 
we własnym imieniu nabywać prawa, nieruchomości i za-
ciągać zobowiązania (art. 8 § 1 k.s.h.). Cechą, która obecnie 
najbardziej wyróżnia SKA spośród spółek osobowych, jest 
to, że od tego roku jest jedyną spółką osobową, która podle-
ga opodatkowaniu. Taką zmianę wprowadziła ustawa z 8 li-
stopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (dalej: ustawa 
z 8 listopada 2013 r.). W pozostałych spółkach osobowych po-
datki dochodowe płacą tylko ich wspólnicy. Przy czym wspól-
nikami SKA (komplementariuszami i akcjonariuszami) mogą 
być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

Warto zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził żad-
nych zmian w Kodeksie spółek handlowych dotyczących 
SKA, a związanych z tym, że stały się one podatnikami 

podatku dochodowego od osób prawnych. W związku ze 
zmianą statusu podatkowego SKA nie trzeba więc dokony-
wać zmian umów spółek czy dodatkowych wpisów w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym.

Spółka komandytowo-akcyjna 
jako podatnik i płatnik

Od 1 stycznia 2014 r. przepisy ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych dotyczą SKA mających siedzibę 
lub zarząd na terytorium Polski (art. 1 ust. 3 u.p.d.o.p.). 
Oznacza to, że SKA jest obecnie opodatkowana tak samo 
jak spółka z o.o. i spółka akcyjna – także będące podatnika-
mi podatku dochodowego od osób prawnych. Przychody 
SKA są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób 
prawnych począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego 
rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Tym samym 
SKA od tej daty:
■ określa wysokości uzyskiwanych dochodów i strat zgod-

nie z przepisami u.p.d.o.p.,
■ płaci zaliczki na u.p.d.o.p. oraz
■ rozlicza podatek w zeznaniu rocznym CIT-8.

Sytuacja podatkowa SKA różni się od statusu pozosta-
łych spółek (z o.o. i akcyjnej) opodatkowanych podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. SKA nie korzysta 
m.in. z niektórych zwolnień podatkowych, z których mogą 
korzystać spółki kapitałowe (patrz pkt 2.2. opracowania). 
SKA nie może też wejść w skład podatkowej grupy kapita-
łowej. Ustawa z 8 listopada 2013 r. nie zmieniła bowiem 
treści art. 1a u.p.d.o.p. Przepis ten nadal przewiduje, że 
podatkową grupę kapitałową mogą tworzyć wyłącznie 
sp. z o.o. lub spółka akcyjna (art. 1a ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p.).

W dalszej części opracowania przedstawiamy różnice 
w opodatkowaniu między SKA a spółkami kapitałowymi.

■ ZAPAMIĘTAJ
Dochody z działalności SKA są opodatkowane na pozio-
mie tej spółki według stawki 19%.
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SKA a niedostateczna kapitalizacja

SKA została objęta przepisami o niedostatecznej (cien-
kiej) kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 u.p.d.o.p.). 
Przypomnijmy, że przepisy te wyłączają z kosztów podat-
kowych m.in. odsetki od pożyczek udzielonych spółce, je-
żeli wartość zadłużenia spółki wobec szczególnych pod-
miotów (np. spółki kontrolującej czy wspólnika) osiągnie 
łącznie 3-krotność wartości kapitału zakładowego spółki. 
Odsetki są tu wyłączone w części, w jakiej pożyczka prze-
kracza tę wartość zadłużenia, określoną na dzień zapłaty 
odsetek. Dotyczy to m.in. pożyczek (kredytów) udzielo-
nych spółce przez jej wspólnika posiadającego nie mniej 
niż 25% udziałów (akcji). Oznacza to, że przy spłacie odse-
tek od pożyczki otrzymanej od swojego wspólnika SKA bę-
dzie zobowiązana ustalić wartość odsetek, które nie będą 
mogły stanowić kosztu podatkowego.

W przypadku wspólników spółek niebędących akcjona-
riuszami (czyli komplementariuszy) wskaźnik procentowy 
posiadanych udziałów nie ma znaczenia dla podlegania 
ograniczeniom wynikającym z niedostatecznej kapitaliza-
cji (art. 16 ust. 6 u.p.d.o.p.). Takie szczególne rozwiązanie, 
właściwe tylko dla SKA, wynika z tego, że pozycja komple-
mentariusza jako wspólnika nie ma swego odpowiednika 
w spółkach kapitałowych.

PRZYKŁAD

SKA „Dary lasu” posiada jednego komplementariusza 
Jana K., który ma 5% udziału w zysku spółki, oraz ak-
cjonariuszy posiadających resztę udziału. Jeżeli war-
tość zadłużenia spółki wobec Jana K. przekroczy 
3-krotność kapitału zakładowego spółki, to spółka 
będzie mogła zaliczać do kosztów podatkowych tylko 
część odsetek od tego zadłużenia (zgodnie z art. 16 
ust. 1 pkt 60 u.p.d.o.p.). W przypadku akcjonariuszy 
ograniczenie to będzie miało zastosowanie jedynie 
wobec pożyczek od akcjonariuszy posiadających wię-
cej niż 25% udziału w spółce.

SKA jako płatnik podatku u źródła

Jeżeli SKA pełni rolę płatnika przy wypłacie należności 
wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. (m.in. odse-
tek, należności licencyjnych) na rzecz akcjonariusza z sie-
dzibą w innym niż Polska państwie UE lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, nie można zastosować zwolnie-
nia przewidzianego w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. (art. 21 ust. 
9 u.p.d.o.p.). Zwolnienie z tzw. podatku u źródła ma zasto-
sowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku 
do dyrektywy Rady 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. 
w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowane-
go do odsetek oraz należności licencyjnych (Dz.U. L 157 
z 26.06.2003, str. 49, z późn. zm.). W załączniku tym nie 
są uwzględnione SKA. Dlatego wprowadzono wyłączenia 
stosowania tego zwolnienia względem spółek komandyto-

wo-akcyjnych do ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.

Jak stwierdziło Ministerstwo Finansów, przyznanie 
zwolnienia określonego w art. 21 ust. 3 u.p.d.o.p. podmio-
tom innym niż wymienione w załączniku do dyrektywy 
(np. SKA) będzie możliwe dopiero po uprzednim dokona-
niu zmiany tego załącznika.

Brak możliwości korzystania ze zwolnienia jest bardzo 
niekorzystny dla SKA. Spółki te zapłacą podatek od wypła-
conych należności w przypadkach, w których spółki kapi-
tałowe będą od tej konieczności zwolnione. Należy mieć to 
na względzie, decydując się na prowadzenie działalności 
w formie SKA, zwłaszcza jeżeli spółka ma zagranicznych 
akcjonariuszy.

Wspólnicy SKA i ich opodatkowanie

W SKA mamy dwa rodzaje wspólników:
■ komplementariuszy,
■ akcjonariuszy.

Rozróżnienie ma o tyle znaczenie, że występują istotne 
różnice zasad opodatkowania w zależności od rodzaju 
wspólnika SKA.

W opracowaniu przedstawiamy, jak wyglądało opodat-
kowanie obu rodzajów wspólników przed zmianą i po 
zmianie. Należy też pamiętać, że część SKA rozlicza się 
jeszcze na zasadach, które obowiązywały przed 1 stycznia 
2014 r. W przypadku tych spółek także ich wspólnicy rozli-
czają się według zasad obowiązujących przed 1 stycznia 
2014 r.

Opodatkowanie wspólników SKA 
przed 2014 r.

Zależnie od tego, czy wspólnikiem była osoba fizyczna, 
czy osoba prawna, wspólnik podlegał opodatkowaniu od-
powiednio podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przychody 
uzyskiwane przez SKA oraz poniesione przez taką spółkę 
koszty wspólnik, w proporcji do posiadanego w niej udzia-
łu w zysku, na bieżąco dołączał do swoich przychodów 
i kosztów z działalności gospodarczej. Wspólnicy płacili 
podatek od wypłaconej im dywidendy. A ta mogła być od-
roczona w czasie lub zarządzana przez zamknięty fundusz 
inwestycyjny. Fundusz taki jest zwolniony z podatku do-
chodowego, w efekcie, w momencie otrzymania dywiden-
dy z tytułu posiadania akcji w SKA, nie musi odprowadzać 
od niej podatku – art. 6 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.p.

Przez lata kontrowersje budził sposób opodatkowania 
przychodów akcjonariuszy SKA. Ostatecznie Minister-
stwo Finansów zajęło jednoznaczne stanowisko w tej 
kwestii w interpretacji ogólnej z 25 listopada 2013 r., 
sygn. DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13. Minister Fi-
nansów stwierdził w niej, że: (...) kwota przyznanej 
przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi niebędą-
cemu komplementariuszem (osobie fizycznej, osobie praw-
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nej) i wypłaconej dywidendy stanowi przychód takiego ak-
cjonariusza uzyskany z działalności gospodarczej. Przy 
określaniu daty uzyskania tego przychodu zastosowanie 
znajdą zatem postanowienia art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f. oraz 
art. 12 ust. 3e u.p.d.o.p., zgodnie z którymi za datę uzy-
skania przychodu uważa się dzień otrzymania zapłaty… 
(w tym przypadku – dywidendy). Otrzymana dywiden-
da zwiększać zatem będzie wysokość należnej od docho-
dów akcjonariusza zaliczki na podatek dochodowy za 
miesiąc, w którym dywidenda taka została przez akcjo-
nariusza otrzymana.

Wyjątkowość SKA i jej szerokie wykorzystanie w celach 
optymalizacji podatkowej wynikały właśnie z możliwości od-
roczenia jednokrotnego opodatkowania wygenerowanych zy-
sków do momentu wypłaty dywidendy akcjonariuszom.

Opodatkowanie wspólników 
od 1 stycznia 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. wspólnik SKA płaci podatek od fak-
tycznie uzyskanego przychodu z tytułu udziału w zysku ta-
kiej spółki. Przychód ten powstaje u wspólnika w momen-
cie wypłaty przez spółkę dywidendy. SKA, wypłacając 
wspólnikowi zysk jako płatnik, pobiera zryczałtowany poda-
tek dochodowy w wysokości 19% (art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. 
i art. 26 u.p.d.o.p.). Oznacza to, że wspólnicy SKA są, co do 
zasady, traktowani podatkowo jak wspólnicy spółek kapi-
tałowych (spółek z o.o. i spółek akcyjnych).

Opodatkowanie akcjonariusza

Dla akcjonariusza SKA uzyskiwany z tej spółki zysk stano-
wi „dochód z udziału w zyskach osób prawnych”. Zysk ten 
podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem 
dochodowym (art. 41 ust. 4e u.p.d.o.f. i art. 26 u.p.d.o.p.).

Akcjonariusze będący spółkami opodatkowanymi podat-
kiem dochodowym od osób prawnych mogą skorzystać ze 
zwolnienia przewidzianego dotychczas dla dywidend wy-
płacanych przez spółki kapitałowe.

Jeżeli akcjonariuszem SKA jest spółka będąca podatni-
kiem podatku dochodowego od osób prawnych (tj. spółka 
z o.o., spółka akcyjna lub SKA), jej dochody z tytułu udziału 
w SKA mogą być zwolnione od opodatkowania podatkiem 
dochodowym. Konieczne jest tu spełnienie warunków prze-
widzianych w art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. Są one następujące:
■ wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych powinna być SKA ma-
jąca siedzibę lub zarząd w Polsce,

■ uzyskującym dochody (przychody) z udziału w zyskach 
SKA jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Pol-
ska państwie członkowskim UE lub w innym państwie na-
leżącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opo-
datkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.
Spółka uzyskująca dochód, by skorzystać ze zwolnienia, 

powinna:

■ posiadać bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (ak-
cji) w kapitale spółki SKA nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat oraz

■ nie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu 
na źródło ich osiągania.
Zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do dywidend 

i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób praw-
nych wypłaconych przez SKA, mającą siedzibę lub zarząd 
na terytorium Polski, z zysku wypracowanego od dnia, 
w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku docho-
dowego od osób prawnych (art. 7 ust. 2 ustawy z 8 listopa-
da 2013 r.).

Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie korzysta-
ją, niestety, z tego zwolnienia. Z tego wynika wspomnia-
na na wstępie ich zła sytuacja podatkowa jako wspólni-
ków SKA.

■ ZAPAMIĘTAJ
Zwolnienie dotyczy dywidendy wypłaconej z zysku wy-
pracowanego, począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Opodatkowanie 
komplementariusza

Komplementariusze SKA płacą podatek dochodowy od 
zysków otrzymanych od SKA tak jak akcjonariusze (ana-
logicznie jak w przypadku wspólników spółek z o.o. czy 
akcyjnych). SKA, wypłacając im zysk jako płatnik, pobie-
ra od niego zryczałtowany podatek dochodowy w wyso-
kości 19%. W przypadku komplementariuszy istnieje 
jednak prawo dokonania pomniejszenia zryczałtowane-
go podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach SKA. 
Odliczyć można kwotę odpowiadającą iloczynowi pro-
centowego udziału komplementariusza w zysku tej spół-
ki i podatku należnego od dochodu tej spółki, za rok po-
datkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku 
został uzyskany (art. 22 ust. 1a u.p.d.o.p. i art. 30a 
ust. 6a u.p.d.o.f.).

PRZYKŁAD

Spółka komandytowo-akcyjna „Dary lasu” osiągnęła 
w 2014 r. 200 000 zł dochodu. Od tej kwoty spółka 
zapłaci 38 000 zł podatku. Jan Kowalski będący kom-
plementariuszem ma prawo do 5% udziału w zysku. 
Przypada więc na niego 10 000 zł udziału w zysku. 
Wyliczenie zryczałtowanego podatku i odliczenia po-
winno nastąpić według następującego wzoru:

Zpd = Zk × 19% – (Uk × pSKA)
gdzie:
Zpd – zryczałtowany podatek dochodowy,
Zk – część zysku przypadającego na komplementariusza,
Uk – udział komplementariusza w zysku,
pSKA – podatek dochodowy należny od dochodu SKA.
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Czyli w opisanym przypadku Jan Kowalski nie zapła-
ci podatku, ponieważ:
0 = 10 000 zł × 19% – (5% × 38 000 zł)
Korzystając z pomniejszenia, Jan Kowalski nie zapła-
ci zatem podatku.

Podsumowując, w praktyce przypadający na komple-
mentariusza zysk SKA będzie faktycznie opodatkowany 
podatkiem dochodowym tylko raz, tj. na poziomie SKA.

Kwota pomniejszenia nie może być większa od kwoty zry-
czałtowanego podatku od zysku wypłacanego temu komple-
mentariuszowi. Odliczenie to będzie mogło być stosowane 
również w przypadku, gdy przychód z tytułu udziału w zy-
sku SKA komplementariusz uzyska w innym roku niż nastę-
pujący po danym roku podatkowym. Czas na takie odlicze-
nie został jednak ograniczony do 5 kolejnych lat. Limity 
(kwoty odliczeń) przysługujące wspólnikowi z tytułu uczest-
nictwa w różnych SKA nie podlegają sumowaniu (art. 30a 
ust. 6a–6e u.p.d.o.f. i art. 22 ust. 1a–1e u.p.d.o.p.).

Opodatkowanie przychodu 
wspólnika z tytułu wniesienia 
wkładu niepieniężnego

Przychód u wspólników z kapitałów pieniężnych powsta-
je również, jeżeli następuje wniesienie przez wspólnika do 
SKA wkładu niepieniężnego, za który nie są wydawane 
udziały/akcje (art. 12 ust. 1 pkt 7a u.p.d.o.p. i art. 17 ust. 1 
pkt 9a u.p.d.o.f.). Przychód powstaje tu w dniu przeniesie-
nia na spółkę własności przedmiotu wkładu niepieniężne-
go (art. 12 ust. 1c u.p.d.o.p. i art. 17 ust. 1aa u.p.d.o.f.). 
W takim przypadku kwota przychodu ma wartość wkładu 
niepieniężnego wskazaną w umowie spółki. W przypadku 
wspólników–osób prawnych przychód powstaje, jedynie 
gdy wniesienie wkładu niepieniężnego nastąpiło w innej 
postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 
część. Z kolei u wspólników (osób fizycznych) przychód 
podlega zwolnieniu, jeżeli przedmiotem wkładu do spółki 
komandytowo-akcyjnej będzie przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część (art. 21 ust. 1 pkt 109 u.p.d.o.f.).

Odrębną kwestią jest ustalenie kosztu uzyskania przy-
chodu, gdy przedmiotem wkładu do spółki są udziały (ak-
cje) w spółce komandytowo-akcyjnej o nieokreślonej war-
tości nominalnej. W takim przypadku kosztem podatkowym 
z tytułu objęcia udziałów (akcji) będzie wartość przychodu 
określonego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9a u.p.d.o.f. lub 
art. 15 ust. 1k u.p.d.o.p.

PRZYKŁAD

Komplementariusz (osoba fizyczna) wniósł do SKA 
aportem samochód ciężarowy o wartości 100 000 zł. 
Objął w spółce 40% udziałów. Umowa spółki nie

 określa wartości nominalnej tych udziałów. W takim 
przypadku wartość 100 000 zł będzie przychodem 
komplementariusza z kapitałów pieniężnych na pod-
stawie art. 17 ust. 1 pkt 9a u.p.d.o.f.
Komplementariusz swoje udziały w SKA wniósł do 
spółki z o.o. W spółce z o.o. objął udziały o wartości 
nominalnej 150 000 zł. Jest to jego przychód z kapita-
łów pieniężnych (art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.). Kosz-
tem uzyskania tego przychodu będzie wartość 
100 000 zł, która była przychodem przy objęciu udzia-
łów w SKA.

Zasady opodatkowania SKA 
w okresie przejściowym

Przepisy ustawy z 8 listopada 2013 r. zawierają postano-
wienia odnoszące się do dochodów SKA osiągniętych 
w czasie, gdy nie były one jeszcze podatnikami podatku 
dochodowego. Ustawa z 8 listopada 2013 r. określa rów-
nież, jak SKA kontynuują działalność po zmianie swego 
statusu podatkowego oraz jak mają rozliczyć straty ponie-
sione w okresie, gdy nie były jeszcze podatnikami.

Zyski SKA wypracowane 
przed 1 stycznia 2014 r.

Nowe regulacje w zakresie opodatkowania SKA nie doty-
czą zysku tej spółki wypracowanego przed dniem, w któ-
rym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego 
od osób prawnych. Wyjątek stanowi zysk SKA przypadają-
cy na jej akcjonariusza. Tym samym, jeżeli SKA po 31 grud-
nia 2013 r. dokona podziału zysku osiągniętego przed 
1 stycznia 2014 r. i wypłaci go na rzecz swoich komplemen-
tariuszy, to uzyskane przez komplementariuszy z tego ty-
tułu kwoty nie będą kwalifikowane jako ich „dochód 
z udziału w zyskach osoby prawnej”. Ponieważ zyski te 
będą wypłacane z uzyskiwanych przez SKA przychodów 
i ponoszonych przez tę spółkę kosztów, które komplemen-
tariusz kwalifikował już jako swoje przychody i koszty pro-
porcjonalnie do posiadanego w tej spółce udziału w zy-
skach i miały wpływ na jego dochód podlegający 
opodatkowaniu, otrzymane przez komplementariusza 
kwoty nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem do-
chodowym (art. 7 ustawy z 8 listopada 2013 r.). Ponadto 
powołany przepis wyłącza ze zwolnienia z opodatkowania 
dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach SKA 
(art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p.) zyski wypłacone już po 1 stycznia 
2014 r., lecz osiągnięte przed tym dniem.

Regulacja przeciwdziała sytuacji, w której zwolnienie 
przyznawane byłoby w odniesieniu do zysków wcześniej 
nieopodatkowanych, ani na poziomie SKA, ani na pozio-
mie akcjonariusza. W celu wyeliminowania potencjalnych 
wątpliwości dotyczących określenia części zysku, jaka ko-
rzysta ze zwolnienia, wprowadzono zasadę, że zysk wypła-
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cany po 1 stycznia 2014 r. przede wszystkim jest zyskiem 
osiągniętym przed tą datą.

Kontynuacja wyceny

SKA powstała przed 1 stycznia 2014 r. kontynuuje doko-
naną przed dniem, w którym stała się podatnikiem podat-
ku dochodowego od osób prawnych, wycenę wartości 
składników majątkowych. Dotyczy to w szczególności:
■ wartości początkowej środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych,
■ przyjętej metody amortyzacji oraz
■ wysokości odpisów amortyzacyjnych uprzednio dokona-

nych od tych składników majątku trwałego (art. 9 usta-
wy z 8 listopada 2013 r.).

Spółka komandytowo-akcyjna 
z przedłużonym rokiem

Część SKA w tym roku zachowa przywileje wynikające 
z tej formy działalności. Dotyczy to tych przedsiębiorstw, 
których rok obrotowy nie kończy się 31 grudnia br. i które 
zostały założone przed 12 grudnia 2013 r. (art. 4 ust. 2 
ustawy z 8 listopada 2013 r.). W korzystnej sytuacji są za-
tem SKA, które do 12 grudnia wpisały w KRS zmiany w za-
kresie roku obrotowego spółek komandytowo-akcyjnych. 
W ich przypadku w 2014 r. będzie kontynuowany dotych-
czasowy rok obrotowy. Opodatkowanie podatkiem docho-
dowym od osób prawnych w stosunku do takiej spółki bę-
dzie mieć zastosowanie dopiero od początku pierwszego 
dnia kolejnego roku obrotowego. Niestety nie jest już moż-
liwe założenie nowej SKA, która cieszyłaby się zwolnie-
niem z podatku. Należy jednak pamiętać, że takie spółki 
mogą być dostępne w sprzedaży. Nabywca takiej SKA bę-
dzie mógł zatem jeszcze przez jakiś czas korzystać z zalet 
opodatkowania według stanu prawnego obowiązującego 
przed 1 stycznia 2014 r.

Komplementariusz odliczy straty 
poniesione przed 1 stycznia 2014 r.

Komplementariusz SKA (zarówno podatnik podatku 
dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych) przez 
5 lat ma prawo obniżyć przychód z tytułu udziału w zy-
skach osób prawnych o nieodliczoną przed dniem, w któ-
rym SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od 
osób prawnych, stratę w takiej części, w jakiej pozostawa-
ły przychody takiego podatnika z udziału w SKA w po-
szczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego 
przychodów. Do odliczenia straty należy stosować odpo-
wiednio zasady określone w art. 9 ust. 3 u.p.d.o.f. lub 
art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p. Ponadto okres 5 lat przewidziany 
na rozliczenie strat należy liczyć począwszy od roku na-
stępującego po roku, w którym poniesiono stratę, a nie 
począwszy od wejścia w życie ustawy. Zasady pomniej-

szania przychodu o wskazane straty reguluje art. 5 usta-
wy z 8 listopada 2013 r.

PRZYKŁAD

SKA „Dary natury” za 2012 r. wykazała stratę. Z tej 
straty przypadała na komplementariusza SKA kwota 
100 000 zł. W 2013 r. komplementariusz spółki nie 
rozliczył tej straty, bo spółka nie wykazała zysku. 
Od 2014 r. SKA przynosi dochody. Komplementariusz 
ma prawo rozliczyć stratę w okresie 5 lat, licząc od 
2013 r. Ponieważ pierwsze odliczenie było możliwe 
od 2014 r., to w tym roku komplementariusz może 
rozliczyć najwyżej 50 000 zł – czyli 50% straty (art. 9 
ust. 3 u.p.d.o.f. lub art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p.). Resztę 
straty musi rozliczyć w kolejnych latach podatko-
wych, ale nie później niż do 2017 r.

SKA w księgach rachunkowych 
– po zmianach

SKA jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunko-
wych i sporządzania sprawozdań finansowych (art. 2 
ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Sprawozdania za 
2013 r. SKA składają na dotychczasowych zasadach. Jed-
nak fakt, że SKA jest obecnie podatnikiem podatku do-
chodowego od osób prawnych, może utrudnić pracę ich 
księgowych w 2014 r. Dotychczas nie musieli oni bowiem 
składać rozliczenia rocznego spółki (zeznania CIT-8), ani 
wyliczać zaliczek na podatek dochodowy.

Szczególne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 
dotyczą SKA, która powstała już po ogłoszeniu ustawy 
zmieniającej z 8 listopada 2013 r. W sytuacji gdy SKA:
■ powstała po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy 

zmieniającej z 8 listopada 2013 r. i jej rok obrotowy nie 
pokrywał się z rokiem kalendarzowym, a także gdy

■ po 14. dniu od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej 
dokona zmiany roku obrotowego

– jest zobowiązana do zamknięcia na dzień 31 grudnia 
2013 r. ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania 
finansowego. Ponieważ ustawę tę ogłoszono 27 listopada 
2013 r., omawiany termin upłynął 12 grudnia 2013 r. 
Pierwszy rok podatkowy SKA założonej po 12 grudnia 
2013 r. rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. i będzie trwać do 
końca przyjętego roku obrotowego (art. 4 ustawy z 8 listo-
pada 2013 r.). Rozwiązanie to miało zapobiec zakładaniu 
nowych SKA już po ogłoszeniu ustawy w celu przedłużenia 
możliwości stosowania SKA dla optymalizacji podatkowej.

Przyszłość spółki 
komandytowo-akcyjnej

Można się spotkać z opinią, że od 1 stycznia 2014 r. 
bezcelowe jest prowadzenie działalności w formie SKA. 
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Taka spółka płaci podatek tak samo jak spółka kapitało-
wa, nie przysługują jej natomiast niektóre zwolnienia. 
Przyjmując ten tryb rozumowania, prowadzenie dzia-
łalności w formie SKA jest korzystne tylko dla tych, któ-
rzy zdążyli przedłużyć swój rok podatkowy (albo kupili 
spółkę z wydłużonym rokiem podatkowym). Dlatego 
wspólnicy SKA mogą zdecydować się, by w 2014 r. zli-
kwidować spółkę lub przekształcić ją w inny rodzaj 
spółki (głównie w spółkę z o.o. albo spółkę jawną). 
Przedstawiamy podatkowe konsekwencje tego prze-
kształcenia i opisujemy, w jaki sposób możliwe jest za-
chowanie dotychczasowych korzyści wynikających 
z rozliczania podatków w tej formie.

Konsekwencje podatkowe 
przekształcenia SKA

Zmiana formy prawnej SKA, np. na sp. z o.o., to opera-
cja podatkowo neutralna dla wspólników. Potwierdzają 
to organy podatkowe. I tak, Dyrektor Izby Skarbowej 
w Łodzi w interpretacji z 28 listopada 2013 r. (sygn. 
IPTPB3/423–331/13–4/MF) potwierdził, że przekształ-
cenie SKA w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
nie będzie skutkować dla wspólnika powstaniem przy-
chodu podatkowego. Jak argumentowano w przywoła-
nej interpretacji: (...) wspólnicy spółki przekształcanej 
uczestniczący w przekształceniu nie uzyskują dochodu, któ-
ry mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek 
spółki przekształcanej (wyodrębniony majątek jej wspólni-
ków) nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, lecz jest 
majątkiem przekształconej spółki.

Tym samym w wyniku przekształcenia wspólnik SKA 
zmienia swój status na udziałowca spółki z o.o. Nie łączy 
się to jednak z uzyskaniem przez niego jakichkolwiek ko-
rzyści majątkowych.

Sama czynność przekształcenia spółki komandytowo-
-akcyjnej w spółkę osobową, np. spółkę jawną, jest neu-
tralna podatkowo (zob. interpretację Dyrektora Izby 
Skarbowej w Łodzi z 28 listopada 2013 r., sygn. 
IPTPB3/423–331/13–5/MF). Opodatkowaniu na dzień 
przekształcenia podlegają jednak niepodzielone zyski, 
które wystąpią w SKA przekształcanej w spółkę osobo-
wą. Oznacza to utratę wcześniej uzyskanych oszczędno-
ści podatkowych z działania w formie SKA.

Przekształcenie w spółkę osobową jest o tyle korzyst-
ne, że spółka jawna czy komandytowa wciąż nie będzie 
podatnikiem podatku dochodowego. Podatek ten zapła-
cą dopiero wspólnicy. Na korzyść spółki jawnej przema-
wia także jej duża elastyczność i odformalizowanie 
(np. nie trzeba notarialnie potwierdzać zmian umowy). 
Niestety, w spółce jawnej wszyscy wspólnicy odpowia-
dają razem ze spółką za jej zobowiązania całym swoim 
prywatnym majątkiem. Dlatego korzystniejsze może 
okazać się przekształcenie SKA w spółkę komandytową 
lub sp. z o.o. W spółkach tych można ograniczyć odpo-
wiedzialność wspólników.

Jako alternatywę dla przekształcenia wspólnicy SKA 
mogą rozważyć też aport przedsiębiorstwa tej spółki do 
spółki działającej w innej formie, np. spółki komandyto-
wej. Niestety, w takim przypadku udziały w tej spółce ob-
jęłaby sama SKA, a nie jej wspólnicy. Dlatego to rozwią-
zanie wymaga oddzielnych rozważań, może się bowiem 
okazać nazbyt skomplikowane i niekorzystne podatkowo 
dla samych wspólników.

Spółka luksemburska 
– sposób na optymalizację 
podatkową

Podatnicy, którzy chcą utrzymać przywileje podatko-
we dotychczas przysługujące SKA i uniknąć podwój-
nego opodatkowania, mogą również stworzyć odpo-
wiednie struktury międzynarodowe. Może być tu 
wykorzystana forma luksemburskiej specjalnej spółki 
komandytowej Societe en Commandite Special (dalej: 
SCSp).

SCSp jako podmiot w praktyce nieopodatkowany dla 
celów luksemburskiego podatku dochodowego oraz po-
datku kapitałowego daje m.in. możliwość emitowania 
papierów wartościowych. SCSp w tej strukturze jest tu 
wykorzystywana jako pośrednik pomiędzy funduszem 
inwestycyjnym zamkniętym a polską spółką, która pro-
wadzi w Polsce działalność operacyjną. Niestety, takie 
rozwiązanie jest skomplikowane i stosunkowo drogie. 
Taka specjalna spółka osobowa może być jednak do-
brym rozwiązaniem dla dużych funduszy inwestycyj-
nych, które stać na poniesienie kosztów jej założenia.

PRZYKŁAD

Polska spółka jawna posiada nieruchomość (budy-
nek biurowy), którą wynajmuje. Dochody z tej nie-
ruchomości są opodatkowane na poziomie wspól-
ników. Wspólnikiem spółki jawnej jest SCSp 
– jednak ona również nie płaci podatku dochodo-
wego jako spółka osobowa. Opodatkowaniu podle-
gają jej wspólnicy. Wspólnikami SCSp są polski 
fundusz inwestycyjny zamknięty (dalej fundusz), 
którego uczestnikami są polskie osoby fizyczne 
i luksemburska spółka (z minimalnym udziałem 
w zyskach). Polski fundusz jest podmiotowo zwol-
niony z opodatkowania. Obciążenie na poziomie 
spółki luksemburskiej jest niewielkie. Co istotne, 
opodatkowaniu będzie tu podlegać dopiero dys-
trybucja zysków z funduszu. To w momencie wy-
płaty zysków z polskiego funduszu powstanie obo-
wiązek zapłaty 19% podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Jeżeli więc wypłata z funduszu 
nastąpi po kilku latach, to wtedy opodatkowany 
zostanie dochód uczestników tego funduszu.
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WESZŁY W ŻYCIE
1 marca 2014 r.
PRAWO MEDYCZNE
Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia 
z dnia 15 marca 2013 r. 
w sprawie wzoru wniosku 
o przekazanie raportu 
z udostępnienia danych 
przetwarzanych w Systemie 
Informacji Medycznej

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdro-
wia określono wzór wniosku o prze-
kazanie raportu z udostępnienia 
danych przetwarzanych w Systemie 
Informacji Medycznej, który prezentu-
jemy poniżej.
Dz.U. z 2013 r. poz. 436

3 marca 2014 r.
PRAWO ROLNE
Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 22 stycznia 2014 r. 
w sprawie oceny tożsamości 
i czystości odmianowej 
materiału siewnego

Rozporządzenie określa:
1) wymagania w zakresie czystości 

odmianowej oraz metodykę, sposób 
i warunki dokonywania oceny tożsamo-
ści i czystości odmianowej materiału 
siewnego dla poszczególnych gatunków, 
grup lub podgrup roślin rolniczych lub 
warzywnych,

2) wzór informacji o wynikach oceny 
tożsamości i czystości odmianowej mate-
riału siewnego,

3) wielkość prób pobieranych do oce-
ny tożsamości i czystości odmianowej, 
w tym prób wzorcowych, sposób ich pa-
kowania i oznakowania, terminy ich 
przesyłania do jednostki wskazanej 
przez Centralny Ośrodek Badania Od-
mian Roślin Uprawnych,

4) warunki oraz okres przechowywania 
prób materiału siewnego pobranych do 
oceny tożsamości i czystości odmianowej,

5) warunki pobierania prób wzorco-
wych, w tym prób materiału siewnego 
reprodukowanego w ramach systemów 
nasiennych Organizacji Współpracy Go-
spodarczej i Rozwoju (OECD),

6) zakres i terminy przekazywania 
przez Głównego Inspektora Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa dyrektorowi Central-
nego Ośrodka informacji o planowanej 
liczbie prób materiału siewnego przezna-
czonych do oceny tożsamości i czystości 
odmianowej oraz wykazu pobranych prób 
materiału siewnego wysłanych do oceny 
tożsamości i czystości odmianowej,

7) zakres i terminy przekazywania przez 
dyrektora Centralnego Ośrodka Głównemu 
Inspektorowi informacji o próbach urzędo-
wych przyjętych do oceny tożsamości i czy-
stości odmianowej materiału siewnego.

Ustalono, że oceny tożsamości i czystości 
odmianowej materiału siewnego dokonuje 
się we właściwym dla ocenianego gatunku 
sezonie wegetacyjnym następującym po 
dniu pobrania próby materiału siewnego. 
Oceny dokonuje się przez porównanie od-
miany roślin uzyskanych z próby badanej 
partii nasion z roślinami uzyskanymi z pró-
by wzorcowej tej odmiany na poletku kon-
trolnym oraz z urzędowym opisem odmia-
ny. Oceny dokonuje się na podstawie 
obserwacji cech określonych w metodykach 
badania odrębności, wyrównania i trwało-
ści (OWT) opracowanych na podstawie me-
todyk Wspólnotowego Urzędu Odmian 
Roślin (CPVO) lub wytycznych Międzyna-
rodowego Związku Ochrony Nowych Od-
mian Roślin (UPOV), a w przypadku ich 
braku – metodyk krajowych opracowanych 
przez Centralny Ośrodek. Wielkość poletka 
kontrolnego oraz jego układ powinny być 
zaplanowane w taki sposób, aby można 
było łatwo dokonywać obserwacji całego 
poletka we wszystkich stadiach rozwoju ro-
ślin. Próbę pobraną do oceny tożsamości 
i czystości odmianowej materiału siewnego 
wysiewa się na dwóch poletkach kontrol-
nych. Próbę wzorcową wysiewa się regular-
nie na każde dziesięć prób badanych partii 
tej samej odmiany. Próba wzorcowa odmia-
ny powinna mieć wielkość wystarczającą do 
dokonania oceny tożsamości i czystości od-
mianowej w danym sezonie wegetacyjnym 
oraz umożliwić weryfikację próby wzorco-
wej w następnym sezonie.
Dz.U. z 2014 r. poz. 151

Opracował Adam Malinowski
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STAN PRAWNY NA 4 MARCA 2014 R.

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH W 2014 R. 

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłat

1 dla opakowań wymienionych w tabeli nr 1 4,69 zł za 1 kg

4 dla produktów wymienionych w poz.1 w tabeli nr 2 3,14 zł za 1 kg

5 dla produktów wymienionych w poz.3 w tabeli nr 2 3,14 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżniko-
wanej) oraz 12,55 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej 
(niebieżnikowanej)

Tabela nr 1
RODZAJE OPAKOWAŃ

Poz. Symbol PKWiU Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych)

1 bez względu na symbol PKWiU opakowania z tworzyw sztucznych

2 bez względu na symbol PKWiU opakowania z aluminium

3 bez względu na symbol PKWiU opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

4 bez względu na symbol PKWiU opakowania z papieru i tektury

5 bez względu na symbol PKWiU opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

6 bez względu na symbol PKWiU opakowania z drewna

Tabela nr 2
RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW

Poz. Symbol PKWiU Rodzaj produktu

1 23.20.18–50 oleje smarowe

z wyłączeniem: z wyłączeniem:

23.20.18–50.10 oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

23.20.18–50.40 oleje białe, parafina ciekła

23.20.18–50.60 mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykoro-
zyjne

23.20.18.50–80 oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

23.20.40 oleje odpadowe

2 (uchylona)

3 25.11.11 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.11.13–55.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach cię-
żarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

25.11.13–57.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach cię-
żarowych, o współczynniku obciążenia > 121

25.11.14–04 opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych 
i leśnych

25.11.14–06.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stoso-
wanych w budownictwie i przemyśle

25.11.14–08.00 opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

25.11.14–10.00 opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

25.11.20 opony używane pneumatyczne z gumy

25.12.10–30.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.12.10–50.00 opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

25.12.10–90.00 opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

4 (uchylona)

Podstawa prawna:

■ ustawa z  11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. 
z 2007 r. nr 90, poz. 607 ze zm.), 
■ obwieszczenie Ministra Środowiska z 25 września 2012 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2013 (M.P.  poz. 673).

Opracował Adam Malinowski
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• Odprawa ze zwolnień grupowych
• Zasiłek dla pracownika młodocianego
• Zaświadczenie lekarskie
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INFORFK Platforma Nowoczesnych Księgowych – www.inforfk.pl
zawiera porady codziennie aktualizowane, a także bazę artykułów, przepisów prawnych, 
orzeczeń i interpretacji. Platforma została stworzona we współpracy z księgowymi. Klienci 
cenią ją przede wszystkim za aktualność, inteligentną i bardzo precyzyjną wyszukiwarkę, 
narzędziowość i wyjątkową przejrzystość podanych informacji.

Wideoszkolenia
które omawiają aktualne tematy 
 
 
Audio-komentarze 
ekspertów do zmian prawa

Komplet 4 specjalistycznych biuletynów
w wersji PDF 

 
Ponad 20 fachowych 
e-poradników w roku

Platforma to więcej niż serwis, to także: 

Informacje i zamówienia:  

Biuro Obsługi Klienta – 801 626 666, 22 212 07 30;  

e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 

Serwis tematyczny 
VAT2014  

na INFORFK!
www.inforfk.pl/vat2014



Dowiedz się:
  Jak rozliczyć działalność gospodarczą  
w zeznaniu?

  Jak rozliczyć ulgę prorodzinną na 
nowych zasadach?

  Kto jeszcze skorzysta z ulgi na 
internet?

W publikacji znajdziesz odpowiedzi  
na następujące pytania:
  Jakie przychody musimy wykazać przed 
fiskusem?

  Jak pomniejszyć je o przysługujące 
koszty?

    Jak zminimalizować obciążenia  
 podatkowe, korzystając z katalogu

  dostępnych ulg i zwolnień?
  Jak obliczyć należny podatek?
  Kto rozliczy podatek roczny  
pracownika?

  Jaki PIT wybiera przedsiębiorca?
  Jak skorzystać z ulgi na dziecko?
  Kiedy małżonkowie mogą rozliczać się 
razem?

A ponadto:

  Przykładowo wypełnione formularze,

  Pisma Ministerstwa Finansów,

  Orzecznictwo

  Płyta z programem „PIT-y za 2013”

WSKAZÓWKI, JAK BEZBŁĘDNIE ROZLICZYĆ SIĘ Z FISKUSEM  
I ZAPŁACIĆ NAJNIŻSZY PODATEK!

A ponadto:

Przykładowo wypełnione formularze

Informacje i zamówienia:   
Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 212 07 30; e-mail: bok@infor.pl; www.sklep.infor.pl 



AktuAlności
To nowoczesne narzędzie, które 
błyskawicznie wyszuka potrzebne 
informacje o prawie

terminArz
Przypomina o ważnych terminach 
(zawodowych i prywatnych)

Aktywne formulArze
Z zakresu prawa podatkowego,
rachunkowości, prawa gospodarczego, 
prawa pracy i ubezpieczeń

kAlkulAtory
33 intuicyjne w obsłudze kalkulatory
pozwalające łatwo wyliczyć pożądaną
wartość

wskAźniki i stAwki
220 na bieżąco aktualizowanych 
wskaźników i stawek

wyszukiwArkA
Szybki dostęp do wyszukiwarki

INFORorganizer
Nowoczesne narzędzie, które błyskawicznie wyszuka potrzebne informacje o prawie,  
podatkach i rachunkowości. Głosowo przypomni o ważnych terminach i spotkaniach. 

Na bieżąco poinformuje o zmianach w prawie oraz dostarczy kalkulatory niezbędne w pracy.

INFORorganizer 
NIczegO NIe pRzegapIsz!

Pobierz bezpłatnie
www.infororganizer.pl
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