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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 37

Już 7 października 2014 r. przeczytasz o prawie gospodarczym
Założenie
spółki jawnej

Spółka jawna powstaje z chwi-
lą wpisu do rejestru. Osoby, które 
działały w imieniu spółki po jej za-
wiązaniu, a przed jej wpisaniem do 
rejestru, za zobowiązania wynikające 
z tego działania odpowiadają solidar-
nie. Spółka nie może zostać założona 
w każdym prawnie dopuszczalnym 
celu, lecz jedynie w celu prowadze-
nia działalności gospodarczej, tj. za-
robkowej działalności o charakterze 
usługowym, handlowym lub wytwór-
czym, prowadzonej w sposób zorga-
nizowany i ciągły. Spółka jawna może 
we własnym imieniu nabywać pra-
wa, w tym własność nieruchomości 
i inne prawa rzeczowe, zaciągać zo-
bowiązania, pozywać i być pozywana 
(art. 8 § 1 k.s.h.). Oznacza to, że zo-
stała wyposażona w podmiotowość 
prawną odrębną od podmiotowości 
prawnej wspólników. Odrębna pod-
miotowość wyraża się m.in. w tym, 
że to spółka jawna, a nie jej wspólnicy 
działający łącznie, jest stroną umów 
i innych czynności prawnych, a tak-
że posiada własny majątek, który nie 
stanowi wspólnego majątku wspól-
ników. Spółka jawna, w odróżnieniu 
od spółki cywilnej, może występować 
w obrocie gospodarczym jako przed-
siębiorca.

Zmiana umowy
Zmiana postanowień umowy spółki 

wymaga zgody wszystkich wspólni-
ków, chyba że umowa stanowi ina-
czej. Jeżeli zagadnienie to nie zostało 
uregulowane odmiennie w umowie 

spółki, każda zmiana umowy spółki 
jawnej wymaga jednogłośnej uchwały 
wszystkich wspólników. W przypad-
ku gdy zmiana umowy spółki dotyczy 
materii podlegającej zgłoszeniu do 
rejestru, powinna zostać zgłoszona 
sądowi rejestrowemu wraz ze złoże-
niem tekstu jednolitego umowy spół-
ki, uwzględniającego wprowadzone 
zmiany (art. 26 § 2 k.s.h.). Umowa 
spółki może stanowić, że dla zmia-
ny jej postanowień nie jest wyma-
gana zgoda wszystkich wspólników, 
lecz określonej ich większości, np. że 
uchwały w przedmiocie zmiany umo-
wy będą podejmowane bezwzględ-
ną większością głosów wspólników. 
Niektóre sądy rejestrowe uważają, że 
jeżeli umowa spółki dopuszcza zmia-
nę jej postanowień w drodze uchwa-
ły podjętej określoną większością 
głosów zamiast jednomyślnie, to ten 
zapis można stosować jedynie do po-
stanowień już zawartych w umowie 
spółki, nie jest możliwe natomiast za-
stosowanie go w celu wprowadzenia 
do umowy spółki nowych zapisów, 
poprzednio w niej niewystępujących. 
Dlatego w każdym przypadku, gdy 
zmiana umowy spółki nie jest jedy-
nie modyfikacją dotychczas istnie-
jących postanowień, wskazane jest, 
aby uchwała o zmianie umowy spółki 
podejmowana była przez wspólników 
jednogłośnie.

Majątek spółki jawnej
Majątek spółki stanowi wszelkie 

mienie wniesione jako wkład lub 
nabyte przez spółkę w czasie jej ist-
nienia. Majątek spółki może zatem 
obejmować własność nieruchomości 

oraz rzeczy ruchomych, ograniczone 
prawa rzeczowe (zastaw, służebno-
ści), wierzytelności oraz prawa na 
dobrach niematerialnych. W czasie 
istnienia spółki jawnej obowiązuje 
zasada nienaruszalności majątku 
spółki. Wspólnicy nie mogą zatem 
w tym okresie uszczuplać jej mająt-
ku, z wyjątkiem przypadków prze-
widzianych w przepisach. Zasada 
nienaruszalności zostaje uchylona 
z chwilą rozwiązania spółki jawnej. 
Prawo nie przewiduje, poza obo-
wiązkiem wniesienia wkładów przez 
każdego ze wspólników, żadnych do-
datkowych wymogów, np. nie określa 
minimalnej wartości wkładu. Przepi-
sy nie precyzują również terminów, 
w jakich wspólnicy powinni wnieść 
wkłady zadeklarowane w umowie 
spółki jawnej, pozostawiając to umo-
wie spółki.
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Jak dyscyplinarnie 
zwolnić pracownika 

Zwolnienie dyscyplinarne to rozwiązanie stosunku pracy bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika. Jest to wyjątkowy sposób zakończenia 
stosunku pracy, który powinien być stosowany z rozwagą i ostrożnością. 
Nie jest to jednak łatwe, a tryb dyscyplinarny ma to do siebie, że z wyjąt-
kiem oczywistych przewinień sprawy kończą się postępowaniem w są-
dzie. Już to powinno skłonić pracodawców do działań przemyślanych i co 
najważniejsze – zgodnych z prawem. W pewnych sytuacjach lepiej jest 
bowiem zgodzić się na porozumienie lub rozwiązać umowę za wypowie-
dzeniem niż ryzykować wypłatę odszkodowań po przegranym procesie 
sądowym. 

 W opracowaniu szczegółowo omawiamy zasady zwolnień dyscypli-
narnych, co pozwoliło na stworzenie narzędzia wyczerpującego pra-
wie wszystkie możliwe przypadki zwolnień.  Mamy nadzieję, że dzięki 
„Poradnikowi” będą Państwo mogli wybrać  najlepszy tryb rozwiązania 
stosunku pracy, aby  szybko i sprawnie rozstać się z niepożądanym pra-
cownikiem  i tym samym  uniknąć wielu niebezpieczeństw związanych 
ze zwolnieniami.  Poza omówieniem przepisów w tekście znajdą Państwo 
wiele przykładów i wziętych z życia sytuacji, które wypełniają przepisy 
treściowo. Omawiamy szczegółowo tryb zwolnień, obowiązki, pozycję 
pracowników chronionych i rolę związków zawodowych. Opisujemy pole 
manewru pracodawcy i najnowsze sądowe orzecznictwo. Zamieszczamy 
wreszcie wzory dokumentów i podpowiadamy, jak zachować się w są-
dzie. 

Zachęcamy do lektury. 

ADAM MUSZYŃSKI

Stan prawny na 23 września 2014 r. 
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Na czym polega
zwolnienie dyscyplinarne
Zwolnienie dyscyplinarne to jednostron-
ne oświadczenie pracodawcy, które skut-
kuje natychmiastowym rozwiązaniem 
stosunku pracy. Nie mamy tu do czynie-
nia z żadnym okresem wypowiedzenia 
– rozstanie następuje z dnia na dzień. 

Tylko nadzwyczajne wypadki

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowie-
dzenia z winy pracownika to wyjątkowy spo-
sób zakończenia współpracy, a zatem nadaje 
się do zastosowania tylko w nadzwyczajnych 
wypadkach. Normalnym sposobem rozwiąza-
nia umowy o pracę jest wypowiedzenie i jeśli 
pracownik zawinił, ale w sposób lekki, to wy-
powiedzenie umowy jest wystarczającym 
środkiem zaradczym. Zwolnienie dyscypli-
narne jest dopuszczane przy wszystkich ro-
dzajach umów, jednak może mieć miejsce 
tylko w oznaczonych prawem okolicznoś-
ciach. Interpretacja przepisów musi mieć za-
tem na względzie słuszny interes pracownika. 
Podkreślał to wielokrotnie Sąd Najwyższy 
– rozwiązanie umowy o pracę w trybie 
art. 52 k.p. jako nadzwyczajny sposób roz-
wiązania stosunku pracy powinno być sto-
sowane przez pracodawcę wyjątkowo 
i z ostrożnoś cią. Musi być uzasadnione 
szczególnymi okolicznościami, które w za-
kresie winy pracownika polegają na jego złej 
woli lub rażącym niedbalstwie (wyrok SN 
z 21 września 2005 r., sygn. akt  II PK 305/04, 
M.P.Pr. – wkł. z 2005 r. nr 12, poz. 16)1.

PRZYKŁAD

Pracownik spółki jawnej „Rato”, będąc 
w okresie wypowiedzenia, podczas po-
dróży służbowej zostawił na całą noc 
otwarty samochód służbowy z kluczy-
kami wewnątrz. Skutkiem tego zacho-
wania była kradzież samochodu, który

znaleziono uszkodzony 14 km od hote-
lu. W takiej sytuacji pracownik był 
z pewnością niedbały w sposób rażący, 
co oznacza, że można zwolnić go dyscy-
plinarnie. Gdyby kluczyki miał przy so-
bie i zamknął samochód, nie można by 
mu z tytułu kradzieży postawić żadnego 
zarzutu. W takim wypadku rozwiązanie 
stosunku pracy bez wypowiedzenia 
z winy pracownika byłoby niewłaściwe. 

Tryb zwolnienia

Zwolnienie dyscyplinarne może dotyczyć tyl-
ko pracownika, a zatem osoby pozostającej 
w stosunku pracy, a nie kandydata do pracy, 
bądź osoby, która już pracownikiem nie jest 
(bo np. zmieniono jej podstawę zatrudnienia 
na umowę o dzieło). Tylko pracownik może 
bowiem naruszyć pracownicze obowiązki. 
W przypadku więc ujawnienia sfałszowania do-
kumentów albo innego wprowadzenia w błąd 
pracodawcy podczas procesu rekrutacji nie 
można dyscyplinarnie usunąć podwładnego 
z pracy. Może to być jednak przyczyna wypo-
wiedzenia i podjęcia przeciw niemu innych 
środków prawnych. W grę może tu wchodzić 
uchylenie się od skutków wadliwego (bo po-
wziętego pod wpływem błędu) oświadczenia 
woli, a w ekstremalnych wypadkach zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwa (np. fałszer-
stwa dokumentów). Takie uchylenie to po pro-
stu pismo wystosowane do pracownika, które 
z chwilą prawidłowego doręczenia ubezsku-
tecznia zawartą między stronami umowę. Pra-
codawca ma na to rok od momentu, w którym 
dowiedział się o błędzie. W praktyce plusem ta-
kiego rozwiązania jest fakt, że pracodawca, któ-
ry uchylił się od skutków błędu, ubezskutecznia 
umowę, a zatem jest ona rozwiązywana od 
razu. Nie trzeba płacić pracownikowi żadnego 
odszkodowania ani odprawy. Co ważne, nie ma 
tu żadnego okresu wypowiedzenia, a zatem 

1  W prawie cywilnym postacie winy nieumyślnej określa się wspólnym mianem niedbalstwa. Niedbalstwo można 
zarzucić temu, kto nie dochował należytej staranności w sytuacji, gdy powinien i zarazem mógł zachować się 
prawidłowo. Kwalifikowaną postacią niedbalstwa jest rażące niedbalstwo. Zobowiązany do naprawienia szkody 
jest ten, kto ponosi winę za jej wyrządzenie. Na zasadzie winy oparto odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez niepoczytalnych (art. 427 k.c.), za osoby, którym powierzono wykonanie czynności (art. 429 k.c.), oraz za 
zwierzęta (art. 431 k.c.).

rażące 
niedbalstwo

stosunek
pracy
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skutki wykorzystania błędu, jeśli chodzi o kosz-
ty są tożsame ze zwolnieniem dyscyplinarnym. 
Tak naprawdę chodzi o to, aby nie przegrać 
w sądzie z przyczyn formalnych – przez poda-
nie nieprawidłowej podstawy zwolnienia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia jest czynnością, która realizuje 
się przez oświadczenie woli pracodawcy. 
Oświadczenie takie nie może zostać zastąpio-
ne przez stwierdzenie rozwiązania stosun-

ku pracy bez wypowiedzenia zawarte w dorę-
czonym świadectwie pracy, przez doręczenie 
karty obiegowej, przez odsunięcie pracowni-
ka od pracy albo przez inne tego rodzaju 
– przygotowujące lub realizujące rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedzenia – akty 
pracodawcy, których prawna skuteczność 
uwarunkowana jest zawsze wcześniejszym 
złożeniem przez pracodawcę oświadczenia 
woli o rozwiązaniu umowy o pracę.

Wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu nie-
trzeźwości

 ............................................... Warszawa,   1 października 2014 r.  
 (pieczęć nagłówkowa pracodawcy) 

......................................................
  (miejscowość i data)

Pracodawca: 
„PUH Dywilno Tomasz Walewski”
ul. Pustelnicza 90 
08-444 Warszawa
Pracownik: 
Jerzy Zieliński
ul. Grochowska 23 m. 24
09-999 Warszawa

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Z dniem 1 października 2014 r. rozwiązuję z Panem bez zachowania okresu wypowiedze-
nia umowę o pracę zawartą 12 stycznia 2006 r. na czas nieokreślony z powodu stawienia się 
do pracy 26 września 2014 r. w stanie nietrzeźwości (badanie alkomatem wykazało 0,7 pro-
mila alkoholu we krwi) w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Jednocześnie informuję, że w terminie 
14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania 
do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi – Sądu Pracy w Warszawie. 

 
.......................................................... ....................................................
 (podpis pracodawcy lub osoby  (potwierdzenie odbioru przez pracownika
 reprezentującej pracodawcę) – data i podpis)

Wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu odmowy 
wykonania polecenia służbowego 

......................................... Warszawa, 6 października 2014 r. 
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)  ....................................................
  

(miejscowość i data)

67894532..........................
(numer REGON-EKD)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pan (Pani)
Antoni Zieliński
ul. Gocławska 34/90
08-654 Warszawa

Z dniem 6 października 2014 r. rozwiązuję z Panem (Panią) bez zachowania okresu wypo-
wiedzenia umowę o pracę zawartą  1 stycznia 2008 r. z powodu odmowy wykonania pole-

podstawa 
zwolnienia

oświadczenie 
woli
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cenia służbowego, polegającego na udaniu się 2 października do firmy serwisującej sprzęt 
komputerowy na ul. Goławickiej 56. Odmowa wykonania polecenia spowodowała przestój 
w produkcji opakowań, co spowodowało straty w kwocie 6000 zł. Jako przyczynę odmowy 
wykonania polecenia pracownik wskazał konflikt z bezpośrednim przełożonym – p. Jarosła-
wem Mącickim, co w ocenie pracodawcy nie powinno stanowić przyczyny odmowy. Podsta-
wą rozwiązania stosunku pracy jest art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Pośrednio potwierdzeniem zasadno-
ści przyczyny jest wyrok SN z 7 lutego 2007 r. (sygn. akt I PK 221/06, Pr.Pracy z 2007 r. nr 6, 
poz. 22), w którym stwierdzono: 

Polecenie pracodawcy nie zostało w przepisach prawa pracy (z wyjątkiem dotyczącym nie-
których poleceń w służbie publicznej) obwarowane wymogiem szczególnej formy. Kodeks pracy 
wymaga jedynie, by polecenie dotyczyło pracy oraz nie było sprzeczne z przepisami prawa lub 
umową o pracę. Odmowa podporządkowania się poleceniom pracodawcy dotyczącym organiza-
cji i sposobu wykonania umówionego rodzaju pracy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowie-
dzenia pracownikowi umowy o pracę.
 ..........................................................................................................................................  

(wskazać przyczynę i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę)

Jednocześnie informuję, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przy-
sługuje Panu (Pani) prawo wniesienia odwołania do 

Sądu Rejonowego – Sądu Pracy dla Warszawy-Pragi w Warszawie. 
 ..........................................................................................................................................  

(siedziba sądu)

Przed upływem tego terminu może Pan (Pani) złożyć wniosek o wszczęcie postępowa-
nia pojednawczego przed komisją pojednawczą w tutejszym zakładzie pracy
ul. Warecka 45, 00-876 Warszawa (osoba kontaktowa – Maria Jasińska, III p., pok. nr 45).
 ..........................................................................................................................................  

(siedziba komisji)

................................................................  ....................................................
 (podpis pracodawcy lub osoby  (potwierdzenie odbioru przez pracownika
 reprezentującej pracodawcę albo  – data i podpis)
 osoby upoważnionej do składania 
 oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Przyczyny zwolnienia 
i podstawowe obowiązki 
pracownicze

Podstawową sprawą jest odpowiednie do-
branie przyczyny zwolnienia, tak by przed są-
dem pracy nie było wątpliwości, że było ono 
w pełni uzasadnione. Pracodawca ma obo-
wiązek uzasadnienia swojej decyzji – powin-
na ona wskazywać pobudki niebudzące 
wątpliwości w okolicznościach faktycznych 
sprawy. Mówiąc inaczej, trzeba konkretnie 
i stanowczo zwerbalizować przyczynę zwol-
nienia. Powody dyscyplinarnego zwolnienia 
powinny być ujęte na tyle konkretnie, aby 
w razie sporu pracownik miał możliwość 
obrony. Pracodawca w każdym więc przypad-
ku sam ocenia okoliczności konkretnych na-
ruszeń, jednak prawidłowość oceny podlega 
kontroli w toku konsultacji związkowych, 
a na żądanie pracownika także przed sądem. 
Przy czym oczywiste jest, że pewne przypadki 

bezdyskusyjnie będą podlegały surowej kwa-
lifikacji (kradzież, pijaństwo w pracy), inne 
w sposób oczywisty będą przewinienia-
mi zbyt małej rangi (spóźnienie do pracy), 
a wreszcie niektóre będą sytuacjami granicz-
nymi. Dobór odpowiedniej podstawy jest za-
tem kwestią zasadniczą, przesądzającą o wy-
niku ewentualnego procesu z pracownikiem. 
Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedze-
nia z winy pracownika nie jest niezgodne 
z prawem, choćby pracodawca, oprócz właści-
wej przyczyny uzasadniającej to rozwiązanie, 
podał także przyczyny nieuzasadnione. Liczy 
się istnienie tego podstawowego powodu i nie 
mają znaczenia okoliczności uboczne, choć na-
turalnie w pewnym sensie stanowią one 
wzmocnienie i potwierdzenie prawidłowości 
decyzji o usunięciu osoby z firmy. 

Naruszeniem może być także zachowanie 
podejmowane po godzinach pracy, a nawet 
poza firmą. Jeśli np. grupa robotników wy-
kańczająca mieszkania mieszka w wynaję-

konsultacje 
związkowe

kradzież 
i pijaństwo
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tym przez pracodawcę lokalu i urządza tam 
w nocy libację, to może być z powodzeniem 
przyczyna uzasadniająca zwolnienie. Tak 
naprawdę chodzi o zdarzenia pozostające 
w nierozerwalnym związku ze stosun-
kiem pracy, niekoniecznie pojmowane jako 
„świadczenie pracy”. Tytułem przykładu 
można tu wskazać wyrok SN z 16 grud-
nia 2004 r. (sygn. akt II PK 109/04, 
M.Prawn. z 2005 r. nr 2, poz. 68), w którym 
czytamy: (...) pracownik nawet w trakcie 
przebywania na urlopie może dopuścić się 
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych, które uzasadnia rozwią-
zanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 
z winy pracownika (...). Podobnie w uchwa-
le SN z 17 lipca 1975 r. (sygn. akt I PZP 
9/75, OSNC z 1976 r. nr 3, poz. 45) stwier-
dzono: (...) lokal wynajęty przez przedsię-
biorstwo komunikacji na nocleg dla zatrud-
nionych w tym przedsiębiorstwie kierowców 

i konduktorów wyjeżdżających nazajutrz 
w celu wykonywania swych obowiązków pra-
cowniczych – jest miejscem ich pracy (...).  
Nie ma znaczenia tolerowanie pewnych za-
chowań u innych pracowników. Jeśli są one 
obiektywnie naganne, mogą stanowić przy-
czynę zwolnienia dyscyplinarnego – po-
twierdzeniem niech będzie wyrok SN z 16 li-
stopada 2004 r. (sygn. akt I PK 36/04, OSNP 
z 2005 r. nr 12, poz. 176), w którym stwier-
dzono: (...) korzystanie w pracy przez pra-
cownika zajmującego stanowisko kierownicze 
z nielegalnych programów komputerowych 
jest naruszeniem podstawowych obowiązków 
pracowniczych i może stanowić uzasadnioną 
przyczynę rozwiązania stosunku pracy na 
podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Dla ustalenia, 
że pracownik naruszył podstawowe obowiąz-
ki nie ma znaczenia, że zarzucane mu zacho-
wanie jest przez pracodawcę tolerowane u in-
nego pracownika (...).

Tabela 1. Przypadki rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika

Podstawa prawna Opis

1 2

Art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych. 
Jest to typowa kategoria ocenna, należy jednak przyjąć model sta-
rannego pracownika i pod tym kątem oszacować zachowanie pra-
cownika. Kodeks pracy nie podaje definicji pojęcia ciężkiego naru-
szenia obowiązków pracowniczych. Zgodnie z ustaloną praktyką 
i orzecznictwem, ciężkie naruszenie przez pracownika jego obo-
wiązków pracowniczych następuje wówczas, gdy jego działanie lub 
zaniechanie cechuje wina umyślna lub rażące niedbalstwo. O istnie-
niu winy pracownika wnioskuje się na podstawie całokształtu oko-
liczności związanych z zachowaniem pracownika. Uzasadnieniem 
dla dyscyplinarnego zwolnienia będzie zakłócanie porządku i spo-
koju w pracy (wyrok SN z 26 maja 1992 r., sygn. akt I PRN 22/92, 
PiZS z 1992 r. nr 10, poz. 85), opuszczanie pracy bez usprawiedli-
wienia, stawianie się w stanie nietrzeźwym (wyrok SN z 19 mar-
ca 1984 r., sygn. akt. I PR 33/84, OSNC z 1984 r. nr 11, poz. 197), 
bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca 
istotnym interesom pracodawcy (wyrok SN z 12 czerwca 1997 r., 
sygn. akt I PKN 211/97, OSNP z 1998 r. nr 11, poz. 323), świadcze-
nie przez radcę prawnego prywatnych usług prawniczych w czasie 
przeznaczonym na obsługę pracodawcy (wyrok SN z 8 maja 1997 r., 
sygn. akt I PKN 129/97, OSNP z 1998 r. nr 6, poz. 177), pobranie 
przez głównego księgowego zaliczki bez zgody pracodawcy (wyrok 
SN z 17 listopada 1998 r., sygn. akt I PKN 305/98, OSNP z 1999 r. 
nr 21, poz. 689), ubliżanie współpracownikom (wyrok SN 
z 29 czerwca 2005 r., sygn. akt I PK 290/04, OSNP z 2006 r. nr 9–10, 
poz. 149), świadome organizowanie przez pracownika równoczesne-
go przejścia kilku pracowników do pracodawcy prowadzącego dzia-
łalność konkurencyjną (wyrok SN z 5 kwietnia 2005 r., sygn. akt I PK 
208/04, OSNP z 2006 r. nr 1–2, poz. 3), prowadzenie działalności

zachowania 
naganne
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konkurencyjnej po odmowie zawarcia umowy o zakazie konkuren-
cji oraz pomimo sprzeciwu pracodawcy jest świadomym narusze-
niem przez pracownika obowiązku dbałości o dobro zakładu (wy-
rok SN z 3 marca 2005 r., sygn. akt I PK 263/04, OSNP z 2005 r. 
nr 21, poz. 337), wejście bez uprawnień do systemu komputerowe-
go kontrahenta pracodawcy i usunięciu z niego plików znajdują-
cych się na serwerze sieciowym (wyrok SN z 12 stycznia 2005 r., 
sygn. akt I PK 142/04, OSNP z 2005 r. nr 16, poz. 242). Za rażące 
naruszenie obowiązków pracowniczych można będzie też uznać 
permanentne wykorzystywanie sprzętu i oprogramowania w godzi-
nach pracy do wykonywania zadań niezleconych przez pracodawcę, 
długotrwałe i stałe surfowanie czy czatowanie w Internecie. Należy 
jednak zachować tu pewną ostrożność i ocenić skalę tych zacho-
wań oraz stwierdzić, czy przypadkiem długotrwałe przebywanie 
w Internecie nie wiązało się z wykonywaniem zadań służbowych 
(np. poszukiwanie potrzebnych informacji) lub też nie było formą 
doszkalania się pracownika. Znaczenie będzie miał tu też fakt, czy 
pracodawca w sposób bezpośredni lub dorozumiany nie zezwalał na 
wykorzystywanie Internetu do celów prywatnych. Okres zwolnie-
nia od pracy na podstawie sfałszowanego zaświadczenia lekarskie-
go może być uznany przez pracodawcę jako nieusprawiedliwiona 
nieobecność w pracy i uzasadniać zastosowanie wobec pracownika 
sankcji przewidzianych w Kodeksie pracy, łącznie z rozwiązaniem 
umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podsta-
wie art. 52 k.p. Podobnie ciężkim naruszeniem podstawowych obo-
wiązków pracowniczych będzie: 
■ zakłócenie przez pracownika – na terenie zakładu, jak i poza cza-

sem pracy pracownika – spokoju i ustalonego porządku w dziedzi-
nie ochrony zakładu i jego mienia, 

■ spożywanie alkoholu w czasie przeznaczonym na wykonywanie 
pracy, choćby jego spożywanie było praktykowane lub tolerowane 
przez przełożonych; obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszcze-
nie pracownika do pracy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, 
że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu bądź spożywał 
alkohol w czasie pracy; na żądanie pracownika podejrzanego o to, 
że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał 
alkohol w pracy, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona 
winna jest zapewnić przeprowadzenie badania trzeźwości; jeżeli 
z faktu nietrzeźwości pracownika pracodawca wywodzi skutki 
prawne w postaci rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika, 
to na podmiocie zatrudniającym spoczywa obowiązek jego udo-
wodnienia (art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi); rozwiązanie z pracownikiem umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z powodu jego stawienia się do pracy 
po użyciu alkoholu nie może być skutecznie podważane z powoła-
niem się na zasady współżycia społecznego, 

■ nadużywanie stanowiska przez pracownika, 
■ ciężkie naruszenie przez pracownika zasad bhp – ma ono miejsce 

wówczas, gdy na tle całokształtu okoliczności pracownikowi zobo-
wiązanemu do zapewnienia bezpiecznej pracy można przypisać 
znaczny stopień winy w niedopełnieniu tych obowiązków2, 

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

■ nieprawdziwość potwierdzania wykonywania robót, usług, 

2 Zobacz też tabela nr 2.
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■ samowolne przekroczenie przez intendenta ustalonego przez 
szkołę limitu stawki żywieniowej, 

■ rażąco niewłaściwe zachowanie się pracownika,
■ pożyczanie przez pracownicę pieniędzy z kasy sklepu, w celu za-

spakajania bytowych potrzeb, bez wiedzy i zgody pracodawcy, 
mimo ich zwrotu i praktyki stosowania takiej pożyczki przez inne 
pracownice, 

■ tolerowanie przez kierownika sklepu istotnych różnic między ob-
rotem wykonywanym w raportach sklepowych a wynikającymi ze 
wskazań kasy rejestrującej, 

■ zaksięgowanie przez księgową zatrudnioną w banku czeku bez po-
krycia na rachunku innego pracownika, 

■ niepowiadomienie pracodawcy przez pracownika posiadającego 
wiedzę o działaniu na jego szkodę,

■ uchybienie obowiązkom prowadzenia ksiąg rachunkowych, spo-
rządzenia bilansu, 

■ pobranie przez głównego księgowego, bez zgody pracodawcy, za-
liczki na poczet swoich przyszłych dochodów, 

■ kradzież i usiłowanie kradzieży, 
■ przywłaszczenie mienia, 
■ samowolne opuszczenie miejsca pracy, nawet gdy regulamin pracy 

kwalifikuje je jako uchybienie uzasadniające zastosowanie kary 
porządkowej, połączone z innym nagannym zachowaniem się pra-
cownika, 

■ bezprawne podwyższenie sobie wynagrodzenia za pracę przez 
wspólnika spółki kapitałowej, 

■ bezzasadna odmowa podjęcia przez pracownika pracy w nowym 
miejscu pracy; odmowa stawienia się do pracy; odmowa wykona-
nia polecenia, 

■ przedstawienie przez pracownika kierownikowi zakładu pracy 
bezpodstawnych zarzutów popełnienia przestępstwa, 

■ świadome wydawanie pasażerom przez kierowcę autobusu bile-
tów o niższej wartości niż wpłacane przez nich kwoty, 

■ spóźnione, nieusprawiedliwione zawiadomienie pracodawcy 
przez kierowcę o kradzieży powierzonego mu samochodu, 

■ korzystanie przez pracownika z telefonu służbowego w celu udziału 
w grach towarzyskich, narażające pracodawcę na znaczną szkodę, 

■ zatajenie przez pracownika, że został zaliczony do grupy inwalidz-
kiej w zamiarze wprowadzenia w błąd pracodawcę, 

■ niewykonanie polecenia poddania się kontrolnym badaniom le-
karskim, 

■ brak zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności 
w pracy, 

■ ubliżenie przełożonemu lub współpracownikom, 
■ odwiedzanie w Internecie stron o treściach przestępczych,
■ wyjazd na wakacje służbowym samochodem bez uzyskania wyraź-

nej lub dorozumianej zgody pracodawcy,
■ naruszenie obowiązku lojalności wobec pracodawcy.
Natomiast trudno uznać za ciężkie naruszenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych:
■ opóźnienie usprawiedliwienia nieobecności w pracy (wyrok SN 

z 22 września 1999 r., sygn. akt I PKN 270/99, OSNAPiUS z 2001 r. 
nr 2, poz. 40), 

■ ustalenie, że pracownik w czasie zwolnienia lekarskiego uczestni-
czył w grze sportowej (wyrok SN z 10 sierpnia 2000 r., sygn. akt 
I PKN 757/99, OSNAPiUS z 2001 r. nr 5, poz. 106).
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Pracownik, który w sposób ciężki naruszył swoje podstawowe obo-
wiązki, nie może skutecznie powoływać się na proceduralne uchybie-
nia pracodawcy w zakresie wewnętrznego trybu ustalenia tego faktu.

Art. 52 § 1 pkt 2 k.p. Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pra-
cę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na 
zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub 
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem. 
Najczęściej przestępstwo, o którym mowa w art. 52 k.p., stanowi 
kwalifikowaną postać naruszenia podstawowych obowiązków pra-
cowniczych. Szczególnie uważnej oceny, czy dalsze zatrudnienie na 
zajmowanym stanowisku uniemożliwia dokonane przez pracownika 
przestępstwo, wymaga sytuacja, gdy pracownik popełnił je poza sferą 
swojej pracy zawodowej. Decydujące znaczenie będą wówczas miały 
charakter pełnionej przez niego pracy i związane z tym wymagania 
co do kwalifikacji moralnych. Im wyższe stanowisko, tym ostrzejsze 
należy przyjmować kryteria w tym względzie. Przestępstwo to czyn 
zabroniony pod groźbą kary, zawiniony, o szkodliwości społecznej 
wyższej niż znikoma. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. 
Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą, a występkiem – czyn 
zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Art. 52 § 1 pkt 3 k.p. Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do 
wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Zawiniona utrata uprawnień to sytuacja, w której pracownik utracił pra-
wo wykonywania zawodu i można mu z tego tytułu postawić zarzut. 
Przypadek ten odnosi się do wąskiej grupy pracowników – kierowców, 
radców prawnych, aptekarzy, architektów itp. Jeśli np. radca prawny zo-
stał skreślony z listy radców prawnych i można z tego tytułu postawić 
mu zarzut, bo np. nadużył zaufania jednego ze strategicznych klientów, 
to omawiany tryb znajdzie zastosowanie. Należy jednak podkreślić, że 
utrata powinna być definitywna – np. zatrzymanie prawa jazdy kierowcy 
jest tylko zawieszeniem uprawnień, stąd nie ma możliwości (powołując 
się tylko na tę podstawę) zwolnienia dyscyplinarnego, a pracodawca 
powinien powierzyć pracownikowi inną pracę w trybie art. 42 § 4 k.p. 
(do 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego). Również tę przesłankę 
szczegółowo omawiamy w dalszej części „Poradnika”.

Wymienione w tabeli nr 1 przyczyny stano-
wią katalog zamknięty, niedopuszczalna jest 
ich zmiana lub rozszerzenie w drodze umo-
wy. Jednocześnie są one niezależne od siebie 
– samodzielne wystąpienie jednej z nich uza-
sadnia rozwiązanie umowy o pracę w trybie 
dyscyplinarnym. Rozwiązanie umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie 
musi być podyktowane wystąpieniem szkody 
po stronie pracodawcy (ani jej wysokością). 
Zazwyczaj tak właśnie będzie, ale prawo mil-
czy na ten temat, a zatem i stosujący je praco-
dawcy nie muszą wykazywać swych strat. 
Potwierdził to także Sąd Najwyższy, stwier-
dzając, że o stopniu i rodzaju winy pracowni-
ka w ciężkim naruszeniu podstawowych obo-
wiązków, uzasadniającym rozwiązanie umowy 

o pracę bez wypowiedzenia na podstawie 
art. 52 § 1 k.p. nie decyduje wysokość szko-
dy wyrządzonej pracodawcy (wyrok SN 
z 15 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 12/99, 
OSNP z 2000 r. nr 12, poz. 467). Szkoda może 
być zatem minimalna (kradzież kwoty 5 zł 
z kasy sklepu) lub nawet w ogóle nie wystąpić 
(pożyczenie z kasy sklepu 100 zł i zwrot tej 
kwoty po 3 dniach). 

Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinar-
nym powinno nastąpić na piśmie. Do zacho-
wania formy pisemnej wystarczy sporządzenie 
pisma na komputerze i podpisanie go własno-
ręcznie przez pracodawcę lub osobę przez nie-
go upoważnioną. Dla prawidłowości oświad-
czenia nie jest konieczny podpis pracownika, 
który ma tylko znaczenie informacyjne. Jed-

stopień 
i rodzaj winy

forma 
pisemna
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nak – tak jak w przypadku wypowiedzenia  
– brak formy pisemnej nie przesądza o nieważ-
ności tej czynności, a jedynie o jej wadliwości. 
Ma to podstawowe znaczenie praktyczne, 
a oznacza tyle, że pracownik, który został wa-
dliwie zwolniony, traci niestety pracę i dopiero 
sąd jest władny orzec o przywróceniu do pra-
cy, czyli reaktywować stosunek pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik sklepu odzieżowego 2 paź-
dziernika 2014 r. został poinformowany 
przez pracodawcę drogą mailową, że od 
tego dnia od godz. 14.00 nie pracuje, 
został zwolniony dyscyplinarnie i może 
nie pojawiać się w pracy. W mailu nie 
wskazano jednak przyczyny takiej de-
cyzji. Takie oświadczenie pracodawcy 
choć formalnie wadliwe powoduje jed-
nak, że pracownik traci pracę i dopiero 
sąd może go do niej przywrócić. 

PRZYKŁAD

Stefan C. właściciel firmy „Kadyks sp. 
z o.o.” zwolnił dyscyplinarnie jednego 
z podwładnych znajdującego się w okre-
sie wypowiedzenia z tego powodu, że 
(jego zdaniem) nieprawidłowo wyko-
rzystał 3 dni na poszukiwanie pracy. 
Wskazana przyczyna nie może jednak 
być podstawą „dyscyplinarki”. W okre-
sie co najmniej dwutygodniowego wy-
powiedzenia dokonanego przez pra-
codawcę pracownikowi przysługuje 
zwolnienie na poszukiwanie nowego 
zatrudnienia, z zachowaniem prawa do 
pensji. Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni 
– w okresie dwutygodniowego i mie-
sięcznego wypowiedzenia, a 3 dni 
– w okresie trzymiesięcznego wypo-
wiedzenia. Wskazane uprawnienie nie

może być traktowane jako obowiązek 
pracowniczy. Pracodawca nie może 
w tym zakresie kontrolować podwład-
nego – tym bardziej nawet faktyczne 
częściowe wykorzystanie wolnego na 
inne cele nie może stanowić podstawy 
dyscyplinarnego zwolnienia. 

PRZYKŁAD

Andrzej M. pracował jako informatyk 
w warszawskiej firmie programistycz-
nej. Przez pewien czas dorabiał sobie, 
wykonując zlecenia na rzecz innych 
firm, po pewnym czasie założył własną 
działalność gospodarczą, wreszcie zor-
ganizował  secesję i pociągnął za sobą 
kilku pracowników firmy, jednocześnie 
składając wypowiedzenie. W takiej sy-
tuacji można go z powodzeniem zwol-
nić dyscyplinarnie, a w dodatku wyto-
czyć proces o naprawienie wyrządzonej 
umyślnie szkody. 

 
Jak zatem najlepiej sformułować przyczynę 

w praktyce? Otóż niezwykle ważne jest, aby 
była ona podana w zwięzły, zrozumiały i możli-
wie konkretny sposób. Należy przy tym unikać 
sformułowań ogólnych (np. „Niemożność poro-
zumienia się z zespołem”), a jeśli już zdecyduje-
my się na ich użycie, zawsze trzeba maksymal-
nie konkretnie opisać sytuację. Opis nie musi 
być przy tym szczegółowy – wystarczy w kilku 
słowach wskazać na ciężkie naruszenie obo-
wiązków (np. „Pracownik stawił się do pracy 
w stanie nietrzeźwości, co zostało potwierdzo-
ne badaniem krwi 8 października 2014 r. Złożo-
ny w aktach pracowniczych protokół badania 
wykazał 0,8 promila alkoholu we krwi”). 
Oprócz opisu trzeba podać też podstawę praw-
ną – kolejne punkty z art. 52 § 1 k.p. Można też 
wskazać na art. 100 k.p. i wyliczone tam przy-
kładowo obowiązki pracownicze. 

Tabela 2. Podstawowe obowiązki pracownicze w przepisach

Podstawa prawna Opis

1 2

Art. 100 § 2 pkt 1 k.p. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy. 
Normy czasu pracy, do których przestrzegania zobowiąza-
ny jest pracownik, określone są w przepisach Kodeksu pra-
cy, w przepisach szczególnych dla danych zawodów, stano-
wisk czy rodzajów pracy oraz w postanowieniach układów

wadliwość 
wypowiedzenia

opis 
sytuacji
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zbiorowych pracy. Systemy i rozkład czasu pracy ustala się 
w regulaminie pracy. Pracownik jest zobowiązany stawiać 
się regularnie do pracy w wyznaczonym miejscu i czasie oraz 
w stanie umożliwiającym mu prawidłowe wykonywanie po-
wierzonych zadań, przestrzegać ustalonego wymiaru czasu 
pracy, w pełni wykorzystywać go na pracę zawodową. Pracow-
nik może przerwać pracę zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem. Obowiązkiem jest również wykonywanie pracy ponad 
ustalone normy czasu pracy, jeżeli została zarządzona praca 
w godzinach nadliczbowych. Opuszczenie pracy lub spóź-
nienie uzasadnione jest wyłącznie określonymi przyczynami 
usprawiedliwiającymi lub uzyskanym zwolnieniem z pracy. 
Oczywiście nie oznacza to, że każde opóźnienie może skutko-
wać dyscyplinarnym zwolnieniem. Jak widzimy, jest to naru-
szenie podstawowego obowiązku pracowniczego, ale nie za-
wsze będzie posiadać ciężki charakter (podobnie jest zresztą 
z innymi obowiązkami).

Art. 100 § 2 pkt 2 k.p. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie 
pracy porządku.
Najważniejszą powinnością pracownika jest obowiązek wykony-
wania pracy umówionego rodzaju (art. 22 § 1 k.p.). Obowiązek 
sumiennego i starannego wykonywania pracy stanowi konkrety-
zację tej ogólnej powinności. Sumienność odzwierciedla stosu-
nek pracownika do pracy, jego dążenie do wykorzystania swych 
kwalifikacji i uzdolnień, zaangażowanie i twórczy stosunek do 
wykonywanej pracy. Zakres tej powinności podlega zróżnicowa-
niu w zależności od indywidualnych cech pracownika, jego do-
świadczenia zawodowego, kwalifikacji, rodzaju wykonywanej 
pracy oraz pełnionych stanowisk. Pracownik, wykonując pra-
cę, powinien wykazać się również należytą starannością – jest 
zobowiązany do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach 
danego rodzaju. Zakres tego obowiązku jest zatem mierzony 
obiektywną miarą, wzorcem przeciętnie starannego zachowa-
nia się pracowników. Pracownik powinien wykonywać pracę 
dokładnie, w sposób zgodny z ogólnymi wymaganiami technicz-
nymi, wskazówkami i instrukcjami związanymi z rodzajem pra-
cy. Obowiązek ten polega także na dążeniu do uzyskiwania jak 
najlepszych wyników i przejawianiu odpowiedniej inicjatywy. 
Nie może być rozumiany w ten sposób, że krytyczny stosunek 
do wydanych poleceń służbowych zwalnia go z powinności ich 
wykonania. Nie ogranicza to oczywiście prawa pracownika do 
krytycznej oceny i podejmowania inicjatyw, zmierzających do 
poprawy działalności jego zakładu pracy. Zaśnięcie pracownika 
w czasie pracy jest naruszeniem pracowniczego obowiązku jej 
wykonywania (art. 22 § 1 k.p. w zw. z art. 100 § 1 k.p.) i może 
uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę (wyrok SN z 5 listo-
pada 1998 r., sygn. akt I PKN 421/98, OSNAP z 1999 r. nr 24, 
poz. 785). Z reguły nie będzie jednak możliwe zwolnienie dys-
cyplinarne. Oczywiście z wyjątkiem rażących i długotrwałych 
sytuacji (np. zaśnięcie dyspozytora na kolei może mieć daleko 
idące skutki, podczas gdy krótka drzemka pracownika biuro-
wego może przejść niezauważona i co najważniejsze bez konse-
kwencji dla zakładu pracy). 
W tym miejscu znajduje się też jeden z podstawowych i chyba 
najważniejszy w praktyce obowiązek, a mianowicie wykonywa-
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nie poleceń służbowych, czy szerzej – podległość służbowa pra-
cownika. Pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń pra-
codawcy (przełożonego), które:
■ dotyczą pracy umówionego rodzaju, 
■ nie są sprzeczne z przepisami, 
■ nie pozostają w sprzeczności z umową o pracę.
Dyspozycyjność pracownika polega zatem na obowiązku wypeł-
niania tych poleceń pracodawcy, które wyznaczają szczegółowo 
sposób wykonywania pracy umówionego rodzaju. Pracownik jest 
zobowiązany wykonywać te polecenia, które konkretyzują okreś-
lony w umowie obowiązek wykonywania pracy. Nie narusza tego 
obowiązku pracownik, który odmawia zdjęcia krzyża wiszącego 
w zakładzie służby zdrowia (wyrok SN z 16 września 1990 r., 
sygn. akt I PRN 68/87, OSN z 1991 r. nr 10, poz. 126). Pracownik 
nie ma obowiązku stosować się do bezprawnych poleceń praco-
dawcy (przełożonego), chociażby dotyczyły one pracy umó-
wionego rodzaju. Bezkrytyczne wykonanie przez pracownika 
bezprawnych poleceń przełożonego może uzasadniać wypo-
wiedzenie umowy o pracę w trybie art. 45 § 1 k.p. W szczegól-
nych sytuacjach to może być również podstawa do zastosowa-
nia trybu dyscyplinarnego. Pracownik nie ma obowiązku 
stosować się do tych poleceń przełożonych, które wprawdzie 
dotyczą pracy umówionego rodzaju, ale pozostają w sprzecz-
ności z ustalonymi w umowie warunkami. Pracownik może 
otwarcie, krytycznie i we właściwej formie wypowiadać się 
w sprawach dotyczących organizacji pracy (wyrok SN z 7 wrześ-
nia 2000  r., sygn. akt I PKN 11/00, OSNP z 2002 r. nr 6, poz. 139). 
Odmowa wykonywania poleceń wydawanych na podstawie 
i w granicach prawa nie mieści się jednak w granicach dopusz-
czalnej krytyki działań pracodawcy. Przekroczenie dopuszczal-
nych granic krytyki poczynań pracodawcy, który określa cele 
i metody ich osiągania w ramach prowadzonej przez niego dzia-
łalności, może stanowić uzasadnienie zwolnienia. Warto podkreś-
lić, że naruszeniem obowiązku stosowania się do poleceń przeło-
żonych, które dotyczą pracy, może być samowolny zabór przez 
pracownika z jego akt osobowych dokumentów dotyczących sto-
sunku pracy i uporczywa odmowa ich zwrotu na żądanie praco-
dawcy (wyrok SN z 6 grudnia 2001 r., sygn. akt  I PKN 720/00, 
OSNP z 2003 r. nr 22, poz. 546) oraz odmowa wykonania polece-
nia pracodawcy udania się na komisariat policji w celu zbadania 
stanu trzeźwości pracownika, jeżeli jest to uzasadnione okolicz-
nościami (wyrok SN z 15 października 1999 r., sygn. akt I PKN 
309/99, OSNP z 2001 r. nr 5, poz. 147). 
Co do regulaminu pracy, to dokument ten ustala organizację i po-
rządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 
pracodawcy i pracowników. Regulaminu pracy nie wprowadza się, 
jeżeli obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy 
pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Regulamin, 
określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane 
z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać m.in.:
■ organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pra-

cy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowni-
ków w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze 
oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

■ systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozlicze-
niowe czasu pracy,
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■ porę nocną,
■ termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia,
■ wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz 

kobietom, 
■ rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracowni-

kom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawo-
dowego, 

■ wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym 
zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe, 

■ obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowa-
nia pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wy-
konywaną pracą, 

■ przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez 
pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawie-
dliwiania nieobecności w pracy, 

■ informacje o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności 
porządkowej pracowników.

Obowiązek przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy po-
rządku należy zatem rozumieć jako wymóg respektowania reguł 
organizacyjnych ustalonych w regulaminie pracy, w innych ak-
tach wewnątrzzakładowych oraz w indywidualnych poleceniach 
pracodawcy. Nie stanowi naruszenia tego wykonywanie przez 
pracownika, za zgodą bezpośredniego przełożonego, w czasie 
pogotowia do pracy, czynności niezwiązanych z obowiązkami 
pracowniczymi. Naruszenie tego obowiązku nie będzie jednak 
zazwyczaj kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawo-
wych obowiązków pracowniczych.

Art. 100 § 2 pkt 3 k.p. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. 
Obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych doty-
czy zarówno bezpieczeństwa pracy, jak i ochrony mienia zakła-
du pracy. W szczególności pracownik jest zobowiązany:
■ znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać 

udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz podda-
wać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

■ wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawa-
nych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

■ dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu 
oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

■ stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzie-
lonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obu-
wia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

■ poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz in-
nym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wska-
zań lekarskich,

■ niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w za-
kładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne oso-
by znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im nie-
bezpieczeństwie,

■ współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu 
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
(art. 211 k.p.). 
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Z kolei osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:
■ organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasa-

dami bezpieczeństwa i higieny pracy,
■ dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich 

stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
■ organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględ-

niając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy 
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związa-
nymi z warunkami środowiska pracy,

■ dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wy-
posażenia technicznego, a także o sprawność środków ochro-
ny zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

■ egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

■ zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę 
zdrowotną nad pracownikami (art. 212 k.p.). 

Warto wskazać, że nie są przepisami bhp normy techniczne, 
a w szczególności Polskie Normy. Naruszenie postanowień Pol-
skiej Normy może być potraktowane jako naruszenie przepisu 
bezpieczeństwa i higieny pracy wówczas, gdy przepisy bhp od-
syłają do tych norm. Odmowa potwierdzenia przez pracownika 
na piśmie, że został zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania 
(wyrok SN z 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt II PK 304/05, OSNP 
z 2007 r. nr 7–8, poz. 103).

Art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona mienia pracodawcy 
oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnie-
nie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 
Zakres podstawowych obowiązków pracownika związany jest 
z rodzajem świadczonej pracy (zajmowanym stanowiskiem). 
Pracownik nie ma jednak obowiązku przedkładania interesu 
pracodawcy nad własny. Jednym z kryteriów oceny należy-
tego wykonywania obowiązku dbałości o dobro pracodawcy 
jest pozycja zawodowa pracownika i usytuowanie stanowiska 
w strukturze firmy. Wymóg ochrony mienia pracodawcy ozna-
cza obowiązek pracownika nieprzywłaszczania tego mienia, 
nietolerowania przywłaszczania go przez innych, oszczędnego 
i zgodnego z przeznaczeniem używania należących do praco-
dawcy maszyn, urządzeń i surowców. W sposób szczególny obo-
wiązek ten ciąży na pracownikach, którym powierzono mienie 
pracodawcy z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się3. Za naru-

3  Z takim typem odpowiedzialności mamy do czynienia najczęściej w firmach handlowych, a także w magazy-
nach i sklepach. Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:
■  pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
■  narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obu-

wie robocze,
– odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Co więcej, tak naprawdę wskazane wy-
liczenie jest przykładowe i dotyczy najbardziej typowych sytuacji. Pracownik odpowiada bowiem w pełnej 
wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo 
do wyliczenia się. Od odpowiedzialności pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała 
z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków 
umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Wskazany typ odpowiedzialności obejmuje wyłącznie 
przypadki nieumyślnego wyrządzenia szkody. W razie stwierdzenia winy umyślnej odpowiedzialność pracow-
nika jest pełna i solidarna. Przepisy szczególne mają zastosowanie tylko w przypadku prawidłowego powie-
rzenia mienia. Wadliwe powierzenie oznacza odpowiedzialność za ujawnione braki według ogólnych zasad. 
Powierzenie polega na wydaniu mienia przez pracodawcę w sytuacji umożliwiającej pracownikowi jego zwrot 
lub wyliczenie się. Może to nastąpić na podstawie prawidłowo przeprowadzonego remanentu lub protokołu 
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szenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy może zostać 
uznane np.: 
■ powstanie w kasie fiskalnej braku nawet niewielkiej kwoty 

pieniężnej, jeżeli nie było następstwem błędu kasjerki obsłu-
gującej taką kasę, 

■ popieranie przez pracownika szkodzących pracodawcy dzia-
łań zmierzających do ogłoszenia jego upadłości, a zwłaszcza 
przejęcia maszyn i urządzeń przez spółkę, w której pracownik 
jest udziałowcem, 

■ naruszenie obowiązku wykonywania przez pracownika pracy 
wymagającej zwiększonego wysiłku w okresie zastępowania 
osoby przebywającej na urlopie, 

■ zeznanie przez pracownika nieprawdy co do faktów po-
wszechnie znanych załodze w toczącym się na terenie zakła-
du pracy postępowaniu powypadkowym,

■ niepowstrzymanie się od wykonywania pracy zagrażającej 
zdrowiu pracownika,

■ użytkowanie bez wiedzy i zgody pracodawcy sprzętów z jego 
zakładu w prywatnym sklepie współmałżonka pracownika, 

■ podjęcie przez pracownika, przy współudziale innych pra-
cowników, czynności ukierunkowanych bezpośrednio na za-
garnięcie mienia pracodawcy,

■ naruszenie przez pracownika obowiązku wykonywania, 
w uzasadnionej sytuacji, pracy ponad ustalone normy czasu 
pracy,

■ naruszenie obowiązku wykonywania, w sytuacji szczegól-
nych potrzeb pracodawcy, innej pracy niż praca umówionego 
rodzaju,

■ podjęcie przez pracownika niezdolnego do pracy wskutek 
choroby czynności zarobkowych sprzecznych ze wskazaniami 
lekarskimi,

■ usiłowanie kradzieży na szkodę pracodawcy. 
W odniesieniu do pracowników zajmujących kierownicze stano-
wiska naruszenie obowiązków pracowniczych w zakresie dba-
łości o dobro lub mienie pracodawcy może mieć miejsce nawet 
wówczas, gdy nie można pracownikowi przypisać winy w okreś-
lonym zachowaniu, jednak obiektywnie nosi ono takie cechy 
(wyrok SN z 10 sierpnia 2000 r., sygn. akt  I PKN 1/00, OSNP 
z 2002 r. nr 5, poz. 112). 

Art. 100 § 2 pkt 5 k.p. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepi-
sach. 
Pracownik ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, 
które wprawdzie zgodnie z odrębnymi przepisami nie są objęte 
poufnością, ujawnienie których może jednak narazić pracodaw-
cę na szkodę. Tajemnicą pracodawcy objęte są nie tylko informa-
cje handlowe, dotyczące interesów gospodarczych, lecz wszel-

zdawczo-odbiorczego, jak również na podstawie pewnych czynności dorozumianych. Jak wskazał SN w wyroku 
z 3 grudnia 1981 r. (sygn. akt IV PR 350/81, OSN z 1982 r. nr 4, poz. 65), nie powoduje takiego skutku samo pod-
pisanie deklaracji o przyjęciu odpowiedzialności za mienie powierzone. Z kolei potwierdzenie przyjęcia towaru 
przez pracownika jego podpisem – niezależnie od rodzaju dokumentu dostawczego – jest dowodem powierzenia 
mienia. Powierzenie na podstawie spisu z natury powinno nastąpić także wówczas, gdy drugim pracownikiem 
odpowiedzialnym materialnie jest małżonek magazyniera – każdy z nich odpowiada wobec pracodawcy tylko 
w granicach przyjętych na siebie obowiązków. Powierzenie może także dotyczyć osób zatrudnionych na stano-
wiskach, które nie wiążą się z taką odpowiedzialnością. Skoro sposób powierzenia nie został określony przepi-
sami, może się ono dokonać przez bezpośrednie jego wręczenie (oddanie w posiadanie) lub upoważnienie pra-
cownika do objęcia go w posiadanie od osób trzecich. Jedynym wymogiem prawidłowego powierzenia mienia 
jest to, by „znany był jego rodzaj i wartość oraz by pracownik miał możliwość sprawowania nad nim pieczy”. 
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kie informacje związane z działalnością pracodawcy (w tym 
również techniczne, technologiczne i organizacyjne). Narusze-
nie obowiązku tajemnicy może polegać na uzyskaniu wiedzy 
o nich przez nieuprawnionego pracownika. Obowiązek lojalno-
ści wymaga także powstrzymania się od wykorzystania takich 
informacji we własnym interesie w sposób, który mógłby narazić 
pracodawcę na szkodę. Szansa zawarcia umowy i uzyskania wy-
nikających z tej umowy korzyści ma wartość majątkową, która 
podlega ochronie prawnej. Zniweczenie lub zredukowanie ta-
kiej szansy wskutek zawinionego zachowania osoby trzeciej sta-
nowi szkodę, której naprawienia można zasadnie domagać się 
na podstawie przepisów o odpowiedzialności umownej. Zakres 
obowiązku przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej 
określa ustawa o ochronie informacji niejawnych. Tajemnicą 
państwową jest informacja niejawna określona w wykazie ro-
dzajów informacji niejawnych, stanowiącym załącznik nr 1 do 
ustawy, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować 
istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospo-
litej Polskiej, a w szczególności dla niepodległości lub niena-
ruszalności terytorium, interesów obronności, bezpieczeństwa 
państwa i obywateli, albo narazić te interesy na co najmniej 
znaczną szkodę. Tajemnicą służbową jest natomiast informacja 
niejawna niebędąca tajemnicą państwową, uzyskana w związ 
ku z czynnościami służbowymi albo wykonywaniem prac
zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić 
na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chro-
niony interes obywateli albo jednostki organizacyjnej. 

Art. 100 § 2 pkt 6 k.p. Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia spo-
łecznego. 
Obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego jest 
prawnym obowiązkiem stosowania norm o charakterze poza-
prawnym, zwłaszcza norm moralnych i zwyczajów. Ten ogólny 
obowiązek stanowi podstawę do formułowania bardziej szcze-
gółowych dyrektyw: przejawiania koleżeńskiego stosunku do 
innych pracowników, okazywania szacunku przełożonym, pod-
władnym, a zwłaszcza pracownikom młodocianym, niezakłó-
cania spokoju i porządku w miejscu pracy. Pracodawca może 
poinformować pracownika o jego obowiązkach w zakresie 
przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego 
przez zapoznanie go na piśmie z obowiązującymi zasadami ety-
ki. Odmowa podpisania takiego pisma nie stanowi naruszenia 
obowiązku pracowniczego. Pracodawca może zobowiązać pra-
cownika do udzielenia informacji dotyczących pracy w zakresie 
niesprzecznym z umową o pracę oraz prawem (niebędącym dys-
kryminacją i nienaruszającym dóbr osobistych). 

Wiele drobnych przewinień

Przyczyną dyscyplinarnego rozwiązania 
umowy może być także wiele drobnych, lecz 
często powtarzających się przewinień jedne-
go rodzaju, które przez częste występowanie 
stają się tak poważne, że uzasadniają ten tryb 
rozwiązania stosunku pracy. Muszą one jed-
nak zawsze podpadać pod kodeksową kwali-

fikację, którą trzeba traktować jak dogmat 
– to muszą być ciężkie naruszenia podstawo-
wych obowiązków pracowniczych i co ważne 
– nie możemy ich sumować, uznając, że po 
dodaniu z pewnością taką kwalifikację wy-
pełnią. 

Ciężkie naruszenie powinno być zatem jed-
norazowe, choć niektórzy pracodawcy twier-
dzą, że podobnie jak w prawie karnym czyn 
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ciągły4  tak i na gruncie prawa pracy kilka prze-
winień razem może wypełnić wymagane przez 
prawo „ciężkie naruszenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych”. Temu pomysłowi za-
rzucić można jedną podstawową wadę – po 
prostu może okazać się, że będzie to przestęp-
stwo uzasadniające zwolnienie z powodu jego 
popełnienia. Nie można poza tym wprost prze-
nosić regulacji prawa karnego na grunt prawa 
pracy. Radzimy zatem, aby w sytuacji wielu 
drobnych przewinień postępować ostrożnie. Le-
piej jest zastosować wypowiedzenie albo wy-
brać jedno z tych przewinień i udowadniać, że 
samodzielnie spełnia ono przesłankę ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiązków pra-
cowniczych. 

PRZYKŁAD

Jeden z pracowników regularnie spóźnia 
się do pracy (20–30 minut). Zgodnie 
z przepisami pracodawca może rozwią-
zać umowę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika w razie ciężkiego naruszenia 
przez pracownika jego podstawowych 
obowiązków. Należy zatem przyjąć, że 
lekkie i powtarzające się przewinienia 
(a tak trzeba zakwalifikować spóźnienia, 
chyba że na ich skutek doszło do poważ-
nych kłopotów w firmie) nie podlegają 
zsumowaniu. W takim wypadku możli-
we jest zatem wyciągnięcie konsekwen-
cji służbowych wobec podwładnego, 
a nawet wypowiedzenie mu umowy z tej 
przyczyny. Nie odpowiada jednak prawu 
zastosowanie trybu dyscyplinarnego. 

Termin rozwiązania umowy

Pracodawca ma 1 miesiąc na rozwiązanie 
umowy w trybie dyscyplinarnym. Jest on liczo-
ny od dnia, kiedy pracodawca uzyskał wiado-
mość o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie 
umowy. W tym miejscu powstaje pytanie, co 
należy rozumieć przez  pojęcie  „pracodawca”. 
Czy wystarczy, jeśli wiadomość taką poweźmie 
pracownik działu kadr? Należy opowiedzieć się 
za takim stanowiskiem, bo z tą chwilą poinfor-
mowany jest już pracodawca pojmowany jako 
jednostka organizacyjna. Musi to być jednak 
pracownik upoważniony. Utrwalony w orzecz-
nictwie jest pogląd, zgodnie z którym powzię-
cie przez pracodawcę wiadomości o przyczynie 
uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę 
w trybie art. 52 k.p. to powzięcie jej przez oso-
bę upoważnioną do rozwiązania z pracowni-
kiem stosunku pracy. Od reguły tej można 
odstąpić tylko wyjątkowo, w razie przedłużają-
cego się, nieusprawiedliwionego okolicznoś-
ciami sprawy postępowania wyjaśniającego 
przez bezpośrednich przełożonych, zwłaszcza 
w sytuacji złożonej struktury organizacyjnej 
firmy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku 
z 29 czerwca 2005 r. (sygn. akt I PK 233/04, 
OSNP z 2006 r. nr 9–10, poz. 148): (...) w przy-
padku wieloosobowych organów zarządzających 
jednostką organizacyjną będącą pracodawcą do 
rozpoczęcia biegu terminu z art. 52 § 2 k.p. wy-
starczające jest uzyskanie wiadomości o oko-
liczności uzasadniającej rozwiązanie umowy 
o pracę przez jednego z członków tego organu. 
Odnosi się to także do prokurenta spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli umo-
wa spółki nie stanowi inaczej (...). Kolejnym 
problemem jest czas naruszeń – należy przyjąć, 

 4  Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się 
za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań 
za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego. Przesłankami czynu ciągłego jest istniejący z góry zamiar, 
obejmujący realizację zamierzonego przestępstwa w dwu lub więcej zachowaniach i krótkie odstępy czasu między 
tymi zachowaniami, a także tożsamość pokrzywdzonego w wypadku zamachów na dobro osobiste. Jeśli chodzi o za-
miar, to musi to być ten sam zamiar (a nie taki sam), a zatem wszystkie elementy składowe (zachowania) muszą być 
nim objęte. Oznacza to, że z góry powzięty zamiar musi się odnosić do poszczególnych zachowań składających się 
na przestępstwo, nie może zaś pojawiać się ani odnawiać sukcesywnie, pod wpływem powtarzającej się sposobności. 
W ujęciu art. 12 k.k. wielość zachowań tworzy jeden czyn ciągły. Każde z tych zachowań może jednak w pełni reali-
zować wszystkie znamiona czynu zabronionego (np. kilka kradzieży z włamaniem). Przy obecnym ujęciu jest jednak 
możliwe, iż w zakres przestępstwa ciągłego wejdą typy podstawowe i uprzywilejowane, a nawet że poszczególne kra-
dzieże będą wypełniać jedynie znamiona wykroczenia, które łącznie uzasadniają odpowiedzialność za przestępstwo. 
Jeśli chodzi o krótkie odstępy czasu, to powinny one umożliwiać przyjęcie więzi czasowej uzasadniającej uznanie 
poszczególnych zachowań za fragmenty większej całości, jaką jest przestępstwo ciągłe. Można wskazać, że okres 2–3 
miesięcy jest jeszcze krótkim odstępem czasu. Nie będzie już tak jednak w wypadku kilkumiesięcznych odstępów. 
Wniosek taki płynie też z analizy czynu ciągłego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w którym zdefiniowano 
krótki odstęp. Zgodnie z art. 6 § 2 k.k. w zakresie czynów zabronionych polegających na uszczupleniu lub narażeniu 
na uszczuplenie należności publicznoprawnej za krótki odstęp czasu uważa się okres do 6 miesięcy. Czasem popeł-
nienia czynu ciągłego jest czas ostatniego zachowania wchodzącego w jego skład, co rzecz jasna dotyczy działania; 
w wypadku zaniechania za czas popełnienia tego przestępstwa przyjąć trzeba ostatni moment, w którym sprawca 
mógł wykonać ciążący na nim obowiązek, ale tego nie uczynił. Od czynu ciągłego należy odróżnić przestępstwa 
wieloczynowe, które są jednorodnymi, np. wielokrotne znęcanie się nad osobą zależną – art. 207 k.k., uczestniczenie 
w działalności obcego wywiadu lub przekazywanie takiemu wywiadowi wiadomości – art. 130 k.k.).

drobne 
przewinienia

pracownik 
upoważniony
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że zdarzenie uzasadniające zwolnienie powin-
no w całości mieścić się w terminie miesięcz-
nym. Nieco inaczej będzie na gruncie prawa 
karnego – tam czyn ciągły jest dokonany z chwi-
lą powzięcia ostatniego zachowania i z tą też 
chwilą rozpoczyna się bieg jego przedawnienia 
(choć wskazana kwestia jest kontrowersyjna). 
Odmiennego zdania był Sąd Najwyższy, który 
w wyroku z 19 grudnia 1997 r. (sygn. akt I PKN 
443/97, OSNP z 1998 r. nr 21, poz. 631) wska-
zał, że: (...) w przypadku ciągłego naruszania 
obowiązków pracowniczych, termin z art. 52 
§ 2 k.p. rozpoczyna bieg od ostatniego ze zda-
rzeń składających się na to zachowanie (...). 
Wyrok ten został jednak poddany poważnej 
krytyce jako naruszający zasadę uprzywilejo-
wania pracownika. 

Z kolei w wyroku z 28 kwietnia 1997 r., 
sygn. akt I PKN 111/97, OSNAPiUS z 1998 r. 
nr 4, poz. 122) Sąd   przyjął, że w przypadku 
rażącego naruszenia podstawowych obo-
wiązków pracowniczych przez kierownika za-
kładu dla biegu miesięcznego terminu, w któ-
rym można zwolnić pracownika, istotny  jest 
stan świadomości innych osób z „kierownic-
twa zakładu pracy” o faktach, z których powin-
ny one wyprowadzić wniosek o okolicznoś-
ciach uzasadniających rozwiązanie umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracowni-
ka. Natomiast nie jest możliwe przyjęcie, aby 
wskazany termin rozpoczął bieg w sytuacji, 
gdy o nagannym zachowaniu pracownika do-
wiedział się tylko pracownik, do którego za-
dań i kompetencji nie należy dokonywanie 
czynności prawnych w zakresie rozwiązywa-
nia umów o pracę. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Termin jednego miesiąca nie może być 
przekroczony. Jeśli jednak tak się stało, to 
pracodawca nie może zwolnić pracownika. 
Rozwiązanie stosunku pracy dokonane po 
upływie terminu należy uznać za narusza-
jące prawo i uzasadnia roszczenie pracow-
nika o przywrócenie do pracy lub odszko-
dowanie. Odnosi się to również do sytuacji 
nieznacznego przekroczenia terminu.

Gdy pracownik 
odmawia podpisu

Jeśli pracownik odmówi podpisania oświad-
czenia o rozwiązaniu stosunku pracy, to takie 
zachowanie nie ma doniosłości prawnej. 
W efekcie i tak traci on pracę. Oświadczenie 
złożone pracownikowi jest dokonane w mo-
mencie, w którym doszło do niego w sposób 

pozwalający zapoznać się z jego treścią, 
choćby pracownik odmówił zapoznania się 
z nim, czy też w ogóle nie zapoznał się, bo 
np. nie odebrał pisma na poczcie (art. 61 k.c. 
w zw. z art. 300 k.p.). Od tej chwili można 
też odwoływać się od wypowiedzenia do 
sądu. Jak już wspominaliśmy – zgodnie 
z ogólną zasadą polskiego prawa pracy 
oświadczenia woli nawet wadliwe są sku-
teczne i wywołują skutki prawne w sferze 
praw i obowiązków stron stosunku pracy. 
Dopiero sąd może je ubezskutecznić. Dlate-
go skuteczne choć wadliwe będzie wypowie-
dzenie zmieniające dokonane mailem lub 
faksem (z uwagi na brak własnoręcznego 
podpisu pracodawcy). 

PRZYKŁAD

Pracownik firmy „Larex sp. z o.o.”, za-
trudniony na podstawie umowy o pra-
cę 6 października 2014 r., nie przyszedł 
do pracy bez wyjaśnienia. Zerwał przy 
tym całkowicie kontakt z pracodawcą. 
Dopiero tydzień później pracodawca 
dowiedział się, że pracownik jest już 
zatrudniony u konkurencji. W takiej 
sytuacji rozwiązał z nim umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia z jego winy 
i oświadczenie to wysłał pocztą, wska-
zując 10 października jako dzień roz-
wiązania umowy. W takiej sytuacji 
oświadczenie pracodawcy jest skutecz-
ne już z chwilą dojścia do pracownika 
w taki sposób, że mógł się on zapoznać 
z jego treścią. 

Jak ustalić datę zwolnienia

W praktyce istotnym problemem może oka-
zać się prawidłowe ustalenie daty rozwiązania 
stosunku pracy. Jest to zresztą problem znany 
od dawna – sprawy związane z ustaleniem daty 
zwolnienia często gościły na sądowej wokan-
dzie. Zdarzało się, że pracodawca wskazywał 
na swoim oświadczeniu datę sporo późniejszą 
niż zdarzenie. Jeśli dodamy do tego dni po-
trzebne na doręczenie, to okazywało się, że 
oświadczenie rozwiązywało stosunek pracy 
z datą wsteczną, a zatem było antydatowane. 
Ostatecznie Sąd Najwyższy doszedł do wnio-
sku, że taka sytuacja nie jest naruszeniem prze-
pisów. Dla pracodawców oznacza to w prakty-
ce, że można w zasadzie dowolnie ustalić dzień 
zwolnienia z pracy, byleby odpowiadał on sta-

termin 
miesięczny

odwołanie od 
wypowiedzenia
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nowi faktycznemu i rzeczywistej dacie ciężkie-
go naruszenia podstawowych obowiązków. 

PRZYKŁAD
 
Arkadiusz F. pracownik firmy „Janus s.j.” 
został zwolniony dyscyplinarnie z powo-
du porzucenia pracy (nie wrócił do pracy 
po chorobie). Pismo zostało doręczone 
11 października 2014 r., zaś w jego treści 
jako datę zwolnienia wskazano 4 paź-
dziernika 2014 r. W takim wypadku 
zwolnienie nastąpiło z datą wsteczną 
(tydzień w stosunku do doręczenia pi-
sma). W uchwale z 6 października 
1998 r. Sąd Najwyższy wyraził pogląd 
(sygn. akt III ZP 31/98, OSNP z 1999 r. 
nr 3, poz. 80), zgodnie z którym: (...) pi-
semne oświadczenie woli pracodawcy 
o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia nie musi wskazywać terminu 
ustania stosunku pracy, który to skutek 
następuje zawsze w dacie dojścia oświad-
czenia do adresata w sposób umożliwia-
jący mu realne zapoznanie się z jego treś-
cią (art. 61 k.c. w związku z art. 300 
k.p.). Złożenie oświadczenia ze wskaza-
niem terminu przypadającego przed tą 
datą nie jest więc naruszeniem przepi-
sów o rozwiązywaniu umów o pracę 
w tym trybie (art. 56 § 1 k.p.). 

Wykorzystanie orzecznictwa

W konkretnych życiowych sytuacjach bar-
dzo przydatne może okazać się orzecznictwo 
sądowe, którego sporo znalazło się już 
w pierwszej części „Poradnika”. Co prawda 
nie korzysta ono z waloru powszechnie obo-
wiązującego prawa, co oznacza, że sąd może 
orzec wbrew stanowisku Sądu Najwyższego, 
jednak w praktyce tak się właściwie nie zda-
rza. Jak wykorzystać orzecznictwo w prakty-
ce? Otóż może ono okazać się przydatne już 
na etapie składania oświadczenia o rozwiąza-
niu stosunku pracy. Jeśli sytuacja z wyroku 
jest podobna do tej życiowej, to możemy za-
cytować orzeczenie, aby wzmocnić siłę argu-
mentów. Będzie to też dodatkowy argument 
przed sądem, który bada zasadność oświad-
czenia woli o rozwiązaniu stosunku pracy. 
Rozsądne jest też (jeśli to możliwe) przepro-
wadzenie rozmowy z pracownikiem, w której 
pracodawca wskaże na powody swojej nega-
tywnej decyzji z powołaniem się na poglądy 

Sądu Najwyższego. Podobny zabieg można 
zastosować już w trakcie postępowania przed 
sądem (np. w odpowiedzi na pozew). Znajo-
mość orzecznictwa jest też bardzo istotna dla 
drugiej strony. Pracownik może przecież przy 
jego pomocy starać się podważyć decyzję pra-
codawcy. Znając orzeczenia sądów, możemy 
spokojnie odeprzeć zarzuty byłego pracowni-
ka. Przepisy o zwolnieniach dyscyplinarnych 
są bowiem tak skonstruowane, że pozosta-
wiają spore pole do dowolnych interpretacji. 
Pole to jest jednak zawężane właśnie przez 
wyroki sądów, które objaśniają cel i sens sto-
sowania konkretnego przepisu. Poniżej pre-
zentujemy kilka ważnych orzeczeń Sądu Naj-
wyższego. 

CO NA TO SĄD 
Prowadzenie działalności konkurencyjnej po 
odmowie zawarcia umowy o zakazie konku-
rencji oraz  mimo sprzeciwu pracodawcy jest 
świadomym naruszeniem przez pracownika 
obowiązku dbałości o dobro zakładu (art. 100 
§ 2 pkt 4 k.p.) i może stanowić uzasadnioną 
przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 
pkt 1 k.p.).
Wyrok SN z 3 marca 2005 r., sygn. akt I PK 
263/04, OSNP z 2005 r. nr 21, poz. 337

Nieobecność w pracy po zgłoszeniu przez 
pracownika żądania udzielenia urlopu w try-
bie art. 167 2 k.p., na które pracodawca nie 
udzielił odpowiedzi, nie uzasadnia rozwią-
zania umowy o pracę bez wypowiedzenia na 
podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. 
Wyrok SN z 26 stycznia 2005 r., sygn. akt II 
PK 197/04, OSNP z 2005 r. nr 17, poz. 271

Cechę rażącego niedbalstwa można przypi-
sać zachowaniu pracownika, polegającemu 
na wejściu bez uprawnień i upoważnienia do 
systemu komputerowego kontrahenta praco-
dawcy i usunięciu z niego plików znajdują-
cych się na serwerze sieciowym.
Wyrok SN z 12 stycznia 2005 r., sygn. akt 
I PK 142/04, OSNP z 2005 r. nr 16, poz. 242

Udostępnienie przez pracownika organom 
ścigania dokumentów związanych z postę-
powaniem dotyczącym podejrzenia popeł-
nienia przestępstwa na szkodę pracodawcy 
nie może być uznane za ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych 
(art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).
Wyrok SN z 2 października 2003 r., sygn. akt 
I PK 412/02, OSNP z 2004 r. nr 18, poz. 317
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Usiłowanie kradzieży na szkodę pracodawcy 
stanowi ciężkie naruszenie podstawowego 
obowiązku pracowniczego dbałości o mie-
nie pracodawcy (art. 52 § 1 pkt 1 w związku 
z art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). 
Wyrok SN z 12 lipca 2001 r., sygn. akt I PKN 
532/00, OSNP z 2003 r. nr 11, poz. 265

Pozostawienie pojazdu bez opieki wraz z do-
kumentami pojazdu i przewożonego w nim 
towaru, stanowi ciężkie naruszenie podsta-
wowych obowiązków pracowniczych uzasad-
niające rozwiązanie z pracownikiem umowy 
o pracę w trybie art. 52 k.p.
Wyrok SA w Warszawie z 4 lipca 2001 r., sygn. 
akt III APa 47/01, OSA z 2002 r. nr 11, poz. 39 

Pracownik odpowiedzialny za prawidłowość 
czynności finansowych (główny księgowy), po-
bierający bez zgody pracodawcy zaliczkę na 
poczet swoich przyszłych należności, ciężko 
narusza podstawowe obowiązki pracownicze. 
Wyrok SN z 17 listopada 1998 r., sygn. akt 
I PKN 305/98, OSNP z 1999 r. nr 21, poz. 689

Samowolne zorganizowanie przez pracow-
nika zebrania załogi, choćby w czasie prze-
rwy śniadaniowej, w celu uzyskania protestu 
przeciwko rozwiązaniu z nim stosunku pracy, 
może być ocenione jako ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowniczych 
w formie zakłócenia porządku i spokoju 
w miejscu pracy.
Wyrok SN z 26 maja 1992 r., sygn. akt 
I PRN 22/92, PiZS z 1992 r. nr 10, poz. 85

Konsultacje związkowe

Pracodawca podejmuje decyzję w sprawie 
rozwiązania umowy o pracę bez wypowie-
dzenia z winy pracownika (nie tylko umowy 
zawartej na czas nieokreślony), po zasięgnię-
ciu opinii zakładowej organizacji związkowej 
reprezentującej pracownika (art. 52 § 3 w zw. 
z art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodo-
wych). Tryb konsultacyjny jest jednostopnio-
wy. Pracodawca jest zobowiązany skonsul-
tować zamiar rozwiązania umów o pracę 
z zakładową organizacją związkową. Musi 
ona zrzeszać co najmniej 10 członków będą-
cych pracownikami lub osobami wykonują-
cymi pracę na podstawie umowy o pracę na-
kładczą u pracodawcy objętego działaniem 
tej organizacji. Organizacja, taka przedsta-
wia co kwartał – według stanu na ostatni 
dzień kwartału – w terminie do 10. dnia mie-
siąca następującego po tym kwartale, praco-

dawcy informację o łącznej liczbie członków 
tej organizacji (w tym o liczbie członków 
włas nych). Obowiązek konsultacji istnieje 
w odniesieniu do pracowników będących 
członkami zarządu związku, podlegających 
ochronie określonej uchwałą zarządu, a także 
upoważnionych do reprezentowania tej or-
ganizacji wobec pracodawcy na warunkach 
określonych art. 32 ustawy o związkach za-
wodowych. Ochrona dotyczy też pracowni-
ków niebędących członkami związków zawo-
dowych, którzy zwrócili się do zakładowej 
organizacji związkowej o reprezentowanie 
ich praw i interesów i uzyskali na to zgodę. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Pracodawca nie musi wysłuchiwać pra-
cownika ani informować go o zamiarze 
rozwiązania umowy o pracę.

Jak i kiedy zasięgnąć 
opinii związku

Prawo nie precyzuje formy, w jakiej praco-
dawca powinien zawiadomić zakładową orga-
nizację związkową o zamiarze rozwiązania 
umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wymaga 
jedynie, by podał jej przyczynę uzasadniającą 
ten tryb ustania stosunku pracy. Z uwagi jed-
nak na mogące powstać wątpliwości, warto 
jest zrobić to na piśmie. Odnosi się to również 
do formy czynności, w jakiej związek wyraża 
dezaprobatę dla rozwiązania stosunku pracy 
(w postaci zastrzeżeń). Opinia zakładowej or-
ganizacji związkowej powinna być wyrażona 
bez zbędnej zwłoki i opóźnienia, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni. Brak opinii organiza-
cji w tym terminie oznacza, że tryb dyscypli-
narny jest według niej zasadny. Wyrażenie opi-
nii przez organizację związkową lub jej brak 
kończy tryb konsultacji. Nie chodzi więc o to, 
aby związek rzeczywiście zaakcentował swoje 
stanowisko, ale o to, by był poinformowany 
o zamiarze zwolnienia i miał możliwość wypo-
wiedzi. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższe-
go z 16 maja 2001 r. (sygn. akt I PKN 393/00, 
Pr. Pracy z 2002 r. nr 6, poz. 37): (...) niewystą-
pienie przez pracodawcę do zarządu zakładowej 
organizacji związkowej o wyrażenie zgody na 
rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem 
szczególnie chronionym z tytułu pełnionej funk-
cji związkowej przesądza w zasadzie o słuszności 
roszczenia pracownika domagającego się przy-
wrócenia go do pracy. Tylko wyjątkowo naganne 
zachowanie pracownika, udowodnione przez 
pracodawcę, może stanowić podstawę odmowy 
uwzględnienia roszczenia o przywrócenie do 
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pracy ze względu na sprzeczność żądania ze spo-
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa 
podmiotowego.

■ ZAPAMIĘTAJ
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia dokonane przez pracodawcę 
przed upływem 3 dni od otrzymania przez 
zakładową organizację związkową zawia-
domienia pracodawcy o przyczynie uza-
sadniającej, narusza prawo, chyba że przed 
upływem tego okresu zakładowa organiza-
cja związkowa wyrazi swoją opinię. 

Związek, który nie zgadza się z decyzją 
pracodawcy, i tak nie może powstrzymać 
zwolnienia (z  wyjątkiem omawianych w na-

stępnym podrozdziale sytuacji wymagają-
cych bezwzględnej zgody związku), choć 
może zgłosić zastrzeżenie. Treść zastrzeże-
nia powinna koncentrować się wokół oceny 
przesłanek zwolnienia. Trzeba zadać sobie 
pytanie, czy przesłanka uzasadnia lub czyni 
bezzasadnym rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika. Na 
pojęcie przyczyny uzasadniającej powinny 
składać się konkretne fakty, które pra co-
dawca chce wykorzystać. Powoływanie się 
w dalszym toku postępowania na inne przy-
czyny, o których zakładowa organizacja 
związkowa reprezentująca pracownika nie 
była powiadomiona, stanowi obejście 
wa runku współdziałania z nią i jest niedo-
puszczalne. 

Wzór zawiadomienia

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością      Warszawa, 9 października 2014 r.
„Adrem”  

..........................................................

ul. Zbaraska 34/56 
(miejscowość i data)

09-768 Warszawa........................................................................
 (oznaczenie pracodawcy)

„Taurus” Związek Zawodowy 
Pracowników Umysłowych
ul. Krakowska 56/90
09-765 Warszawa ....................................................
 (nazwa organizacji związkowej
 – zakładowej lub międzyzakładowej)

Zawiadomienie związku zawodowego 
o zamiarze rozwiązania umowy o pracę 
bez zachowania okresu wypowiedzenia

 – z winy pracownika

Zawiadamiam, że zamierzam rozwiązać z Panem Adamem Ratowskim, zatrudnionym  
na stanowisku analityka ds. systemów zabezpieczeń, umowę o pracę zawartą 23 wrześ-
nia 2004 r. na czas nieokreślony z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obo-
wiązków pracowniczych, które polegało na stawieniu się do pracy 7 października 2014 r. 
w stanie nietrzeźwości i ubliżenie przełożonemu p. Andrzejowi Sarowskiemu. 
O powyższych okolicznościach uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę w powyższym 
trybie pracodawca dowiedział się 7 października 2014 r.

 .......................................................... ..........................................................
 (podpis pracodawcy lub osoby  (data i podpis osoby uprawnionej
 reprezentującej pracodawcę albo  do odebrania pisma)
 osoby upoważnionej do składania 
 oświadczeń w imieniu pracodawcy)
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Kiedy konieczna jest zgoda

Należy pamiętać o tym, że istnieją grupy 
pracowników, dla których do dyscyplinar-
nego zwolnienia konieczna jest nie tylko 
opinia, ale zgoda związku zawodowego. 
Dotyczy to zresztą nie tylko związków za-
wodowych, ale i innych instytucji (np. orga-
nów administracji). Grupy pracowników 
uprzywilejowanych w ten sposób nie są 
zbyt liczne, jednak możemy się spotkać 
z nimi w praktyce. Dotyczy to zwłaszcza ko-
biet w okresie ochrony macierzyństwa 
– w takiej sytuacji konieczna jest zgoda 
związku i jej brak spowoduje przegraną 
przed sadem pracy i wyrok przywracający 
do pracy. Szczególnej ochronie przed roz-
wiązaniem umowy o pracę podlegają:
■ kobiety w okresie ciąży i urlopu macie-

rzyńskiego; rozwiązanie z kobietą umo-
wy o pracę z jej winy może nastąpić wy-
łącznie za uprzednią zgodą zakładowej 
organizacji związkowej; jeżeli w chwili 
rozwiązania umowy pracodawca i zarząd 
zakładowej organizacji związkowej nie 
wiedzą o ciąży zwolnionej pracownicy, 
gdyż nie złożyła ona świadectwa lekar-
skiego, to zgoda związku może być sku-
tecznie wyrażona po rozwiązaniu umowy 
o pracę, nie później jednak niż do chwili 
wydania orzeczenia w przedmiocie przy-
wrócenia do pracy lub odszkodowania5;  
omówiona ochrona dotyczy odpowiednio 
pracownika-ojca wychowującego dziecko 
w okresie korzystania z urlopu macierzyń-
skiego (art. 177 § 5 k.p.), 

■ członkowie zarządu zakładowej organi-
zacji związkowej (członkowie komitetu 
założycielskiego przez okres 6 miesięcy); 
jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika 
szczególnie chronionego ze względu na 
pełnione funkcje związkowe z narusze-
niem przepisów o rozwiązywaniu umów 
o pracę, to rodzaj czynu pracownika decy-
duje o tym, czy można uznać jego roszcze-
nie o przywrócenie do pracy za sprzeczne ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem 
prawa; ochrona trwałości stosunku pracy 
działaczy związkowych przysługuje z mocy 
samego prawa i nie jest uzależniona od po-
informowania pracodawcy o jego podmioto-
wym zakresie (wyrok SN z 16 czerwca 
1999 r., sygn. akt I PKN 120/99, OSNAPiUS 
z 2000 r. nr 17, poz. 648), 

■ inwalidzi wojenni i wojskowi; rozwiązanie 
stosunku pracy musi być w tym wypadku po-
przedzone pisemną zgodą właściwego tere-
nowego organu administracji państwowej 
(art. 18 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin); 
rozwiązanie z inwalidą wojennym stosunku 
pracy przez pracodawcę może być dokonane 
tylko po uzyskaniu pisemnej zgody starosty; 
rozwiązanie bez wypowiedzenia jest możli-
we tylko z przyczyn określonych w przepi-
sach dotyczących rozwiązywania umów 
o pracę bez wypowiedzenia; zgoda nie jest 
wymagana do rozwiązania stosunku pracy 
z inwalidą wojennym zatrudnionym na pod-
stawie powołania i który spełnia warunki do 
uzyskania emerytury, 

5  Wniosek taki płynie np. z wyroku SN z 3 czerwca 1998 r., sygn. akt  I PKN 164/98, OSNAPiUS z 1999  r. nr 11, 
poz. 366). W myśl zasad ogólnych pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okre-
sie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające 
rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (art. 52 k.p.) i reprezentujący pracownicę związek zawo-
dowy wyraził na to zgodę. Zasada ta dotyczy wszystkich umów (z  wyjątkiem rzadko stosowanego w praktyce 
okresu próbnego nieprzekraczającego miesiąca), jak też wypowiedzenia zmieniającego. Jak zatem widzimy, 
nie można kobiecie w ciąży legalnie obniżyć pensji czy przenieść jej na gorsze stanowisko. Istotny jest przy 
tym sam fakt zajścia w ciążę, który miał miejsce w czasie trwania zatrudnienia – a zatem również w trakcie 
okresu wypowiedzenia. Udowodnienie tego faktu za pomocą odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego jest 
wystarczającą przesłanką do ubezskutecznienia wypowiedzenia albo żądania przywrócenia do pracy. Trze-
ba przy tym podkreślić, że okres wypowiedzenia zaczyna się dopiero w momencie rozpoczęcia biegu właści-
wego terminu, a nie wcześniej. Jeśli pracodawca wypowie np. umowę trzymiesięczną 15 grudnia 2008 r., to 
rozwiąże się ona dopiero 31 marca 2009 r., a wypowiedzenie zacznie biec 1 stycznia 2009 r. Podobnie, jeśli 
wszyscy pracownicy działu otrzymali podwyżkę albo nagrodę świąteczną, to nie można pominąć pracownika 
w trakcie wypowiedzenia. Dla ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy nie jest istotny termin 
potwierdzenia ciąży, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwią-
zania. Co więcej, jak wskazał SN w wyroku z 29 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 330/2000, OSNP z 2003 r. 
nr 1, poz. 11): pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać 
uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy 
w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę. W omawianej regulacji obiektywnie istniejąca rzeczywistość ma za-
tem pierwszeństwo przed literą prawa. Warto też wiedzieć, że niepowiadomienie pracodawcy o ciąży już po 
rozwiązaniu umowy o pracę nie powoduje utraty roszczeń, a tylko może rzutować na zmniejszenie pensji za 
okres, w którym kobieta nie pracowała i nie powiadomiła przełożonych o swym stanie. Jest to zatem bardzo 
silna i skuteczna ochrona.

kobiety 
w ciąży inwalidzi 

wojenni
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■ posłowie i senatorowie; konieczna jest 
zgoda Prezydium Sejmu lub Prezydium 
Senatu, 

■ radni rad gmin; na skuteczne zwolnienie 
dyscyplinarne osoby pełniącej te funkcje 
konieczna jest zgoda rady gminy; rada od-
mówi zgody na rozwiązanie stosunku pra-
cy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania 
tego stosunku są zdarzenia związane z wy-
konywaniem przez radnego mandatu,

■ społeczni inspektorowie pracy; w tym 
wypadku rozwiązanie umowy o pracę 
może nastąpić po uprzednim uzyskaniu 
zgody statutowo właściwego organu zakła-
dowej organizacji związkowej.

Zwolnienie lekarskie

Problematycznie kształtowały się zwol-
nienia pracownika w trakcie choroby. Było 
to wynikiem z jednej strony silnej ochrony 
skonstruowanej przez przepisy, a z drugiej 
– sprytu pracowników, którzy szybko po in-
formacji o projektowanej redukcji etatu 
udawali się na długotrwałe zwolnienia le-
karskie. Nie odbiegając od tematu, należy 
wskazać, że wykonywanie pracy (prowa-
dzenie innej działalności) w czasie zwolnie-
nia lekarskiego może być kwalifikowane 
jako ciężkie naruszenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych wówczas, gdy pod-
władny swoim zachowaniem przekreśla 
cele zwolnienia lekarskiego – jak najszyb-
szy powrót do zdrowia i odzyskanie zdol-
noś ci do pracy, przez co narusza interes 
pracodawcy polegający na gotowości do 
świadczenia pracy (na możliwości korzy-
stania z pracy w pełni sprawnego fizycznie 
i psychicznie pracownika). Na takim stano-
wisku stanął też Sąd Najwyższy, który 
w wyroku z 26 września 2001 r. (sygn. akt 
I PKN 638/00, Pr. Pracy z 2002 r. nr 1, 
poz. 35) wskazał: (...) pracownik, który 
w czasie zwolnienia lekarskiego podejmuje 
czynności sprzeczne z celem tego zwolnienia, 
jakim jest odzyskanie zdolności do pracy, 
a zwłaszcza czynności prowadzące do prze-
dłużenia nieobecności w pracy, godzi w dobro 
pracodawcy i działa sprzecznie ze swoimi 
obowiązkami, takimi jak lojalność wobec 
pracodawcy, obowiązek świadczenia pracy 
i usprawiedliwiania nieobecności (...). Pod-
sumowując, można zatem stwierdzić, że 
„dyscyplinarka” podczas zwolnienia lekar-
skiego jest dopuszczalna, ale tylko z poważ-
nych przyczyn – celem leczenia jest powrót 
do zdrowia i wykorzystywanie wolnego 

w innym celu jest sprzeczne z zasadami 
prawa pracy. Zawsze musimy jednak rozpa-
trywać indywidualny wypadek – pracownik 
może bowiem znaleźć dobry powód dla 
swego zachowania i wtedy pracodawca na-
raża się na przegraną w sporze. Można tyl-
ko wskazać, że nawet Sąd Najwyższy nie za-
wsze był w swoich wyrokach jednomyślny 
– w wyroku z 19 stycznia 1998 r. (sygn. akt 
I PKN 486/97, OSNP z 1998 r. nr 23, 
poz. 687) czytamy: (...) nie stanowi ciężkie-
go naruszenia podstawowych obowiązków 
pracowniczych wykonywanie w czasie zwol-
nienia chorobowego pracy, która nie jest 
sprzeczna z zaleceniami lekarskimi (...).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowie-
dzenia może dotyczyć każdej umowy i każ-
dego pracownika – nawet jeśli podlega on 
szczególnej ochronie w czasie usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy spowodowa-
nej urlopem lub chorobą. 

Skutki zwolnienia 
i oszczędności 
dla pracodawcy

Po omówieniu zasad zwolnienia należy 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczy-
wiście w bezspornych sytuacjach jest to naj-
lepszy sposób rozwiązania stosunku pracy. 
Odpowiedź zależy oczywiście od analizy 
konkretnej sytuacji. Można jednak stwier-
dzić, że jest to z pewnością sposób naj-
oszczędniejszy. Nie mamy tu bowiem do 
czynienia z żadnym okresem wypowiedze-
nia, stąd nie ma potrzeby wypłacania wyna-
grodzenia ani dodatkowych świadczeń. 
Wystarczy wypłacić wynagrodzenie za 
przepracowaną część miesiąca i ewentual-
nie ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. Pracodawca unika też całej 
procedury związanej ze zwolnieniami gru-
powymi. Co prawda ustawa o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników znajduje zastosowanie nawet 
przy rozwiązaniu stosunku pracy z jednym 
pracownikiem, jednak przy zwolnieniu dys-
cyplinarnym nie będzie takiej konieczności. 
Wynika to z faktu, że przyczyny zwolnienia 
dotyczą w tym wypadku pracownika. Pod 
kątem technicznym i formalnym rozwiąza-
nie stosunku pracy bez wypowiedzenia ma 
zatem same plusy. Minusy pojawiają się 
z kolei już na etapie skutków zwolnienia. 

cel 
zwolnienia

wypłata
wynagrodzenia



Jak dyscyplinarnie zwolnić pracownika

23 września – 6 października 2014 PORADNIK GAZETY PRAWNEJ nr  36  (850) 27

Po pierwsze, pracodawca z dnia na dzień 
traci pracownika, którego może być trudno 
zastąpić. Zwłaszcza jeśli był on zatrudniony 
przy ważnym projekcie albo posiada unika-
towe umiejętności lub wiedzę, jego brak 
może okazać się bardzo dotkliwy. W takim 
wypadku lepiej jest zastosować wypowie-
dzenie, które choć droższe, zapewni jednak 
pracodawcy ciągłość pracy. Po drugie, zwol-
nienie dyscyplinarne zazwyczaj zakończy 
się sprawą w sądzie. Większość pracowni-
ków będzie się bowiem odwoływać, aby po-
szukiwać sprawiedliwości w sądzie. Oczy-
wiście jeśli pracodawca ma silne podstawy 
do zwolnienia, to nie musi obawiać się pro-
cesu. Proces sądowy to zawsze pewna nie-
dogodność i lepiej go unikać. Pracodawca 
sam musi odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy tryb dyscyplinarny w danych okolicznoś-
ciach się opłaca. Zawsze można też zapro-
ponować pracownikowi odejście z pracy za 
porozumieniem, które w sferze oszczędno-
ści ma dla pracodawcy podobne skutki, 
a nie wpływa negatywnie na późniejsze sto-
sunki stron6.

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 52–53 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208). 

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 3–4 ustawy o ochronie informa-
cji niejawnych
Art. 3. 
Informacje niejawne mogą być udostęp-
nione wyłącznie osobie dającej rękojmię 
zachowania tajemnicy i tylko w zakresie 
niezbędnym do wykonywania przez nią 
pracy lub pełnienia służby na zajmowa-
nym stanowisku albo innej zleconej pracy.
Art. 4
1. Zasady zwalniania od obowiązku za-
chowania tajemnicy państwowej i służ-
bowej oraz sposób postępowania z ak-
tami spraw zawierających tajemnicę 
państwową i służbową w postępowaniu 
przed sądami i innymi organami okre-
ślają przepisy odrębnych ustaw.
2. Jeżeli przepisy odrębnych ustaw 
uprawniają organy, służby lub instytu-
cje państwowe albo ich upoważnionych 
pracowników do dokonywania kontroli, 
a w szczególności swobodnego dostępu 
do pomieszczeń i materiałów, jeżeli jej 
zakres dotyczy informacji niejawnych, 
uprawnienia te są realizowane z zacho-
waniem przepisów niniejszej ustawy.

Przestępstwo i zawiniona 
utrata uprawnień
Pracodawca może rozwiązać umowę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika 
w razie popełnienia w czasie jej trwania 
przestępstwa, które uniemożliwia dal-
sze zatrudnianie go na zajmowanym 
stanowisku. Dodatkowo przestępstwo 

musi być oczywiste lub stwierdzone pra-
womocnym wyrokiem. Zwolnienie jest 
także możliwe w wypadku zawinionej 
utraty uprawnień koniecznych do wyko-
nywania pracy na zajmowanym stano-
wisku. 

6  Przy porozumieniu niekiedy zajdzie jednak konieczność wypłacenia odprawy. Przepisy ustawy o zwolnieniach 
grupowych stosuje się bowiem w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę, zatrudniającego co naj-
mniej 20 pracowników, stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia 
dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 30 dni 
zwolnienie obejmuje co najmniej:
■  10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
■  10% pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników,
■  30 pracowników, gdy zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników (art. 1 ust. 1 ustawy o zwolnie-

niach grupowych). 
Liczby te obejmują osoby, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy 
z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 osób. W takiej sytuacji zwal-
nianemu pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości:
■  jednomiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata,
■  dwumiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat,
■  trzymiesięcznego wynagrodzenia – jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat.

porozumienie 
stron
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Kiedy pracownik 
popełni przestępstwo

Co do przestępstwa to muszą być spełnione 
łącznie trzy warunki. Po pierwsze, musi ono 
być popełnione w czasie trwania zatrudnie-
nia, a nie wcześniej, po drugie, musi unie-
możliwiać dalsze zatrudnienie, a po trzecie, 
musi być oczywiste lub stwierdzone prawo-
mocnym wyrokiem. Przestępstwem jest czyn 
zabroniony pod groźbą kary, zawiniony, 
o szkodliwości społecznej wyższej niż zniko-
ma (ten stopień ocenia sąd). Stwierdzenie 
„oczywistości” przestępstwa należy do praco-
dawcy – nie trzeba zatem czekać na zakoń-
czenie postępowania karnego. Oczywistość 
przestępstwa powinna być rozpatrywana 
wszechstronnie. Trzeba wyjaśnić, czy pra-
cownik faktycznie popełnił czyn i czy czyn ów 
mieści w sobie odpowiedni stopień niebezpie-
czeństwa społecznego. Należy też zbadać 
winę pracownika. Oczywistość popełnienia 
przestępstwa powinna być stwierdzona na 
podstawie konkretnego zdarzenia, które nie 
pozostawia wątpliwości, że przestępstwo zo-
stało popełnione. Co więcej, przestępstwo na-
leży uznać za oczywiste, jeżeli stan faktyczny 
pozwala na pewne stwierdzenie, że pracow-
nik dopuścił się czynu zagrożonego karą 
przez ustawę. Nie można natomiast uznać 
oczywistości, jeżeli brak jest pewności, czy 
przestępstwo w ogóle zostało popełnione, 
albo kto dopuścił się czynu przestępnego. 

Wydanie prawomocnego wyroku, stwier-
dzającego popełnienie przestępstwa przez 
pracownika, potwierdza oczywistość jego po-
pełnienia. W przypadku rozwiązania umowy 
wskutek popełnienia przestępstwa, potwier-
dzonego później prawomocnym wyrokiem, 
pracownik może twierdzić, że dokonane roz-
wiązanie jest bezzasadne, gdyż w chwili roz-
wiązania umowy przestępstwo nie spełniało 
warunku oczywistości. W praktyce jest to jed-
nak trudna droga. 

Zbrodnia albo występek

Przestępstwo jest zbrodnią albo występ-
kiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagro-
żony karą pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występ-
kiem jest czyn zabroniony zagrożony grzyw-
ną powyżej 30 stawek dziennych, karą ogra-
niczenia wolności albo karą pozbawienia 
wolności przekraczającą miesiąc. Kryterium 
podziału przestępstw na zbrodnie i występki 
ma charakter formalny i jest związane wy-

łącznie z ustawowym zagrożeniem karą. Dla 
tego podziału nie ma znaczenia sądowy wy-
miar kary. Nie mają też znaczenia modyfika-
cje ustawowego zagrożenia związane z nad-
zwyczajnym wymiarem kary, nawet jeżeli 
mają charakter obowiązkowy. Ponieważ su-
rowość ustawowego zagrożenia karą jest wy-
nikiem rozpoznanego przez ustawodawcę 
stopnia społecznej szkodliwości związanego 
z daną kategorią zachowania, to meryto-
ryczną podstawą podziału przestępstw na 
zbrodnie i występki jest abstrakcyjny (zwią-
zany z określonym typem czynu zabronione-
go) stopień społecznej szkodliwości czynu. 
Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, 
a występek także nieumyślnie. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Popełnienie wykroczenia nie uzasadnia 
zwolnienia dyscyplinarnego, chyba że jest 
to ciężkie naruszenie podstawowych obo-
wiązków pracowniczych. 

Rodzaj i czas 
popełnienia przestępstwa

Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić 
niezależnie od tego, czy pracownik popełnił 
przestępstwo na szkodę zakładu pracy, czy 
też na szkodę osoby trzeciej oraz czy szkoda 
pozostaje w związku z pracą. Wystarczy 
tylko, że przestępstwo popełnione w czasie 
trwania umowy o pracę uniemożliwia zatrud-
nienie pracownika na danym stanowisku. Co 
ważne, przestępstwo powinno być popełnio-
ne w czasie trwania umowy o pracę. Chodzi 
o czas trwania stosunku pracy, a więc o prze-
dział czasowy liczony od momentu zawarcia 
umowy, a nie od momentu faktycznego pod-
jęcia czy przystąpienia pracownika do pracy, 
do dnia ustania stosunku pracy. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
■ Przestępstwo popełnione przed zawar-
ciem umowy o pracę nie uzasadnia dyscy-
plinarnego zwolnienia. 
■ Fakt tymczasowego aresztowania pra-
cownika nie stanowi sam przez się podsta-
wy do rozwiązania umowy o pracę w trybie 
dyscyplinarnym. 

Popełnienie przez pracownika przestęp-
stwa, okoliczności towarzyszące działaniu 
przestępczemu, np. pobudki sprawcy, sposób 
dokonywania przestępstwa, jak również ro-
dzaj naruszonego dobra, powinny uniemożli-
wiać dalsze zatrudnianie pracownika na do-

prawomocny 
wyrok

czyn 
zabroniony
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tychczasowym stanowisku. Z reguły będzie 
zatem tak, że przestępstwo przeciwko mieniu 
uniemożliwi dalszą pracę na stanowisku 
związanym z jego ochroną. Podobnie prowa-
dzenie samochodu po drodze publicznej 
w stanie nietrzeźwości z reguły uniemożliwi 
zatrudnienie pracownika jako kierowcy. 

PRZYKŁAD

Rafał S.  zatrudniony w spółce „Juve-
nes s.c.” na stanowisku referenta do 
spraw kadrowych przerobił świadec-
two pracy wystawione zwolnionemu 
pracownikowi w ten sposób, że w miej-
sce podstawy zwolnienia wpisał wypo-
wiedzenie zamiast zwolnienia dyscy-
plinarnego. Taki czyn to przestępstwo 
przerobienia dokumentu (art. 270 
k.k.). Pracownik, który przerabia lub 
używa przerobionego świadectwa pra-
cy, nie może nadal zajmować stanowi-
ska w dziale kadr. Stąd zwolnienie dys-
cyplinarne będzie jak najbardziej 
zasadne. Jeśli pracownik popełniłby 
z kolei przestępstwo niealimentacji 
(art. 208 k.k.), to nie uniemożliwiało-
by ono w prosty sposób zwolnienia, 
choć oczywiście rzutuje na postawę 
moralną pracownika. 

Związek przestępstwa z pracą 
i termin rozwiązania umowy

Przestępstwo popełnione poza sferą zawo-
dową może uniemożliwić pracownikowi dal-
sze zatrudnienie na danym stanowisku, na-
wet wtedy, gdy nie wykazuje ono związku 
z wykonywaniem pracy przez sprawcę. Ko-
nieczne jest jednak, aby miało ono związek 
z charakterem zatrudnienia pracownika i ro-
dzajem pracy. Popełnienie przes tępstwa 
poza pracą może bowiem dyskwalifikować 
pracownika moralnie, przez co staje się nie-
przydatnym na zajmowanym stanowisku. 
Zdaniem Sądu Najwyższego, rozwiązanie 
umowy o pracę przez zakład pracy bez wy-
powiedzenia z winy pracownika może nastą-
pić niezależnie od tego, czy popełnił on prze-
stępstwo na szkodę zakładu pracy, czy też 
osoby trzeciej oraz czy szkoda pozostaje 
w związku z pracą, jeżeli przestępstwo – po-
pełnione w czasie trwania umowy o pracę 
– uniemożliwia dalsze zatrudnienie pracow-
nika na zajmowanym stanowisku (uchwała 

SN z 12 października 1976 r., sygn. akt I PZP 
48/76, OSN z 1977 r. nr 4, poz. 67).

Również w przypadku popełnienia przestęp-
stwa pracodawca ma miesiąc na rozwiązanie 
stosunku pracy bez wypowiedzenia. Kontro-
wersyjny jest jednak już sposób obliczania ter-
minu. Prezentowany jest pogląd, że liczy się go 
od momentu podjęcia przez pracodawcę wia-
domości o oczywistym przestępstwie. Według 
odmiennego poglądu powinien być liczony do-
piero od prawomocności wyroku. W praktyce, 
jeżeli faktycznie niepodważalna jest oczywi-
stość przestępstwa, bieg terminu powinien 
rozpoczynać się z momentem powzięcia 
o tym wiadomości przez pracodawcę. W przy-
padku jednak, gdy oczywistość jest wątpliwa, 
bieg terminu powinien rozpocząć się od dnia 
uprawomocnienia się wyroku skazującego.

CO NA TO SĄD 
Odmowa wszczęcia postępowania karnego 
przez uprawnionego oskarżyciela publiczne-
go z powodu braku dostatecznych przesła-
nek podejrzenia o popełnienie przestępstwa 
nie wyklucza uznania zasadności niezwłocz-
nego rozwiązania stosunku pracy z powodu 
dopuszczenia się oczywistego przestępstwa 
(art. 52 § 1 pkt 2 k.p.). Rozwiązanie stosunku 
pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika 
z powodu popełnienia przestępstwa (art. 52 
§ 1 pkt 2 k.p.) może dotyczyć zachowania 
pracownika w trakcie wcześniejszej umowy 
o pracę, o którym pracodawca dowiedział się 
już w czasie realizowania kolejnej umowy, za-
wartej bezpośrednio po ustaniu poprzednie-
go stosunku pracy.
Wyrok SN z 12 listopada 2003 r., sygn. 
akt I PK 625/02, OSNP z 2004 r. nr 20, 
poz. 350

Usiłowanie kradzieży lub przywłaszczenia 
mienia pracodawcy mające znamiona wykro-
czenia, a nie przestępstwa, może być zakwa-
lifikowane jako ciężkie naruszenie podstawo-
wych obowiązków pracowniczych z art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p., a nie popełnienie przestępstwa 
z art. 52 § 1 pkt 2 k.p., nawet wówczas gdy jest 
oczywiste. 
Wyrok SN z 12 września 2000 r., sygn. 
akt I PKN 28/00, OSNP z 2002 r. nr 7, 
poz. 161

■ ZAPAMIĘTAJ
Oczywistości przestępstwa i zwolnienia 
dyscyplinarnego z tej przyczyny nie wyklu-
cza warunkowe umorzenie postępowania 
przez sąd.  

związek 
z pracą

uprawomocnienie 
wyroku
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Zawiniona utrata uprawnień

Zawiniona utarta uprawnień to sytuacja, 
w której pracownik utracił prawo wykonywa-
nia zawodu i można mu z tego tytułu posta-
wić zarzut. Przypadek ten odnosi się do 
wąskiej grupy pracowników – kierowców, 
radców prawnych, aptekarzy, architektów itp. 
Jeśli np. radca prawny został skreślony z listy 
i można z tego tytułu postawić mu zarzut, bo 
np. nadużył zaufania jednego ze strategicz-
nych klientów – to omawiany tryb znajdzie 
zastosowanie. Należy jednak podkreślić, że 
utrata powinna być definitywna – np. zatrzy-
manie prawa jazdy kierowcy jest tylko zawie-
szeniem uprawnień, stąd nie ma możliwości 
(powołując się tylko na tę podstawę) zwolnie-
nia dyscyplinarnego, a przełożony powinien 
powierzyć pracownikowi inną pracę (np. do 
3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego). 

Utrata uprawnień może nastąpić w drodze 
wyroku sądowego – skutkiem pozbawienia 
praw publicznych lub zakazu zajmowania 
określonych stanowisk, wykonywania okreś-
lonego zawodu, prowadzenia pojazdów lub 
prowadzenia określonej działalności. Może to 
być podstawa rozwiązania umowy o pracę 
wówczas, gdy pracownik zostanie pozbawio-
ny tych uprawnień z własnej winy, wskutek 
naruszenia obowiązków pracowniczych, do-
puszczenia się wykroczenia lub przestępstwa. 
Decyduje w tym wypadku nie sam czyn zawi-
niony przez pracownika, lecz stwierdzenie 
jego skutków w sferze uprawnień zawodo-
wych. Jest to zresztą najprostsza pod kątem 
formalnym sytuacja. Pracodawca musi po 
prostu sprawdzić, czy pracownik utracił 
uprawnienia i zdecydować się, czy zwolnić go 
bez wypowiedzenia, czy też zaproponować 
mu inne stanowisko pracy. 

Kiedy zbiegają się 
podstawy zwolnienia

Niekiedy zwolnienie dyscyplinarne jest 
możliwe na podstawie kilku różnych prze-
słanek. Ciężkie naruszenie podstawowych 
obowiązków pracowniczych może być 
jednocześ nie przestępstwem albo wiązać 
się z utratą uprawnień do wykonywania za-
wodu. W takiej sytuacji pracodawca powi-
nien zastanowić się, którą podstawę wyzna-
czyć. Przy czyny zwolnienia są bowiem 
traktowane rozbieżnie, stąd należy wybrać 
jako podstawę zwolnienia jedną z nich. Co 
prawda nie ma formalnych przeszkód, aby 
w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy 

wskazać kilka zbiegających się przyczyn, 
jednak takie postępowanie nie jest zbyt roz-
sądne. Pracownik będzie bowiem łatwo 
mógł zbić argumenty o naruszeniu różno-
rodnych przepisów. Warto więc trzymać się 
zasady, że trzeba dobierać najmniej kłopo-
tliwą przyczynę zwolnienia. 

PRZYKŁAD

Janusz W. pracownik spółki „Poltrans” 
był zawodowym kierowcą. 6 paździer-
nika 2014 r. podczas transportowania 
miedzi z Krakowa do Warszawy został 
zatrzymany przez patrol Policji. Bada-
nie alkomatem wykazało 1,2 promila 
alkoholu we krwi. Kierowcy zatrzyma-
no prawo jazdy i 9 października został 
skazany na karę 10 miesięcy pozbawie-
nia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 
Jednocześnie orzeczono wobec niego 
zakaz prowadzenia pojazdów na okres 
3 lat. Takie zachowanie pracownika 
daje się zakwalifikować i jako ciężkie 
naruszenie podstawowych pracowni-
czych obowiązków, i jako przestępstwo 
(art. 178a k.k.), i jako zawiniona utrata 
uprawnień. Do pracodawcy należy wy-
bór podstawy dyscyplinarnego zwol-
nienia. Przy wyroku sądu pierwszym 
wyborem będzie zapewne przestęp-
stwo, ale równie dobrze wystarczy 
wskazać na ciężkie naruszenie obo-
wiązków. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Przy zbiegu przyczyn miesięczny termin na 
rozwiązanie stosunku pracy biegnie odręb-
nie dla każdej z nich.  

PODSTAWA PRAWNA  
■ art. 60–66 ustawy z   26 czerwca 1974 r. – Ko-

deks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208). 

ZGODNIE Z PRAWEM 

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

nika podstawowych obowiązków 
pracowniczych,

wyrok sądu

przyczyna 
zwolnienia
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2)  popełnienia przez pracownika w cza-
sie trwania umowy o pracę przestęp-
stwa, które uniemożliwia dalsze za-
trudnianie go na zajmowanym 
stanowisku, jeżeli przestępstwo jest 
oczywiste lub zostało stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem,

3)  zawinionej przez pracownika utraty 
uprawnień koniecznych do wykony-

wania pracy na zajmowanym stano-
wisku.

§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia z winy pracownika nie 
może nastąpić po upływie 1 miesiąca 
od uzyskania przez pracodawcę wiado-
mości o okoliczności uzasadniającej 
rozwiązanie umowy.

Jak wygrać sprawę w sądzie
Zwolnienia dyscyplinarne często kończą 
się postępowaniem sądowym. Jeśli doj-
dzie do procesu, to pracodawca powinien 
trzymać się kilku prostych reguł, by do-
prowadzić proces do rozsądnego końca. 

Jakie roszczenia 
przysługują pracownikowi

Osoba zwolniona dyscyplinarnie może od-
woływać się do sądu. Pracownikowi, z którym 
rozwiązano umowę bez wypowiedzenia z na-
ruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów 
o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie 
o przywrócenie do pracy na poprzednich wa-
runkach albo o odszkodowanie. O przywróce-
niu lub odszkodowaniu orzeka sąd, a wyboru 
roszczenia dokonuje zainteresowany pracow-
nik. Sąd może jednak nie uwzględnić żądania 
przywrócenia, jeżeli ustali, że uwzględnienie 
takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe 
– w takim przypadku orzeka o odszkodowa-
niu. Ta swoboda sądu nie dotyczy pracowni-
ków, o których mowa w art. 39 k.p. (ochrona 
przedemerytalna) i art. 177 k.p. (ochrona ma-
cierzyństwa)  oraz w przepisach szczególnych 
dotyczących ochrony pracowników przed wy-
powiedzeniem lub rozwiązaniem umowy, chy-
ba że uwzględnienie żądania przywrócenia 
jest niemożliwe z przyczyn określonych 
w art. 411 k.p. (upadłość lub likwidacja firmy). 
W tym ostatnim przypadku sąd orzeka jednak 
o odszkodowaniu. 

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku 
przywrócenia, przysługuje wynagrodzenie za 
czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak 
niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Je-
żeli umowę rozwiązano z pracownikiem podle-
gającym czteroletniej ochronie przedemerytal-
nej albo z pracownicą w ciąży lub w okresie 

urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przy-
sługuje za cały czas pozostawania bez pracy; 
dotyczy to także przypadku, gdy rozwiązano 
umowę z pracownikiem-ojcem wychowującym 
dziecko w okresie korzystania z urlopu macie-
rzyńskiego. Pracownikowi, który podjął pracę 
w wyniku przywrócenia, wlicza się do okresu 
zatrudnienia okres po zostawania bez pracy, za 
który przyznano wynagrodzenie. Okresu bez 
pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, 
nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, po-
ciągającą za sobą utratę uprawnień uzależnio-
nych od nieprzer wanego zatrudnienia. 

Pracodawca nie jest jednak całkowicie 
związany w swych poczynaniach. Otóż może 
odmówić ponownego zatrudnienia pracowni-
ka, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia nie 
zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia 
pracy, chyba że przekroczenie terminu nastą-
piło z przyczyn niezależnych od pracownika. 
Pracownik, który przed przywróceniem pod-
jął zatrudnienie u innego pracodawcy, może 
bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprze-
dzeniem, rozwiązać umowę z tym pracodaw-
cą w ciągu 7 dni od przywrócenia. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga 
za sobą skutki, jakie przepisy wiążą z roz-
wiązaniem umowy przez pracodawcę za 
wypowiedzeniem – chodzi tu głównie 
o uprawnienia dla bezrobotnych. 

Przechodząc do odszkodowania, to przy-
sługuje ono w wysokości wynagrodzenia za 
okres wypowiedzenia. Jeżeli dyscyplinarnie 
rozwiązano umowę na czas określony albo na 
czas wykonania określonej pracy, odszkodo-
wanie przysługuje w wysokości wynagrodze-
nia za czas, do którego umowa miała trwać, 
nie więcej jednak niż za 3 miesiące. W takim 

przywrócenie 
lub odszkodowanie

odmowa 
ponownego 
zatrudnienia
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wypadku roszczenia zwolnionego są okrojo-
ne i kadłubowe. Jak mówi prawo – w razie 
rozwiązania przez pracodawcę umowy na 
czas określony lub na czas wykonania okreś-
lonej pracy z naruszeniem przepisów, pra-
cownikowi przysługuje wyłącznie odszkodo-
wanie, jeżeli upłynął już termin, do którego 
umowa miała trwać, lub gdy przywrócenie do 
pracy byłoby niewskazane ze względu na 
krótki okres, jaki pozostał do upływu tego ter-
minu. Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę 
w okresie wypowiedzenia z naruszeniem 
przepisów, pracownikowi przysługuje wy-
łącznie odszkodowanie w wysokości wyna-
grodzenia za czas do upływu okresu wypo-
wiedzenia. 

PRZYKŁAD

Anna W. była zatrudniona na roczny 
czas określony. 26 września 2014 r. zo-
stała zwolniona w trybie dyscyplinar-
nym (manko w kasie), podczas gdy 
w trakcie połowy kontrolowanego okre-
su przebywała na zwolnieniu lekarskim. 
W takim wypadku może wystąpić do 
sądu, który może przyznać odszkodo-
wanie w wysokości wynagrodzenia za 
cały czas pozostawania bez pracy, jed-
nak nie więcej niż za 3 miesiące. Przy 
umowach terminowych w razie zwol-
nienia dyscyplinarnego pracownikowi 
przysługuje odszkodowanie jedynie 
w tych wypadkach, gdy wydanie wyro-
ku następuje po upływie terminu, do 
którego umowa miała trwać. Jeśli wy-
rok byłby możliwy przed tym terminem 
(co może zdarzyć się wyjątkowo), sąd 
może orzec o przywróceniu. Sąd jednak 
zawsze może orzec tylko o odszkodo-
waniu, jeśli uzna że przywrócenie było-
by niecelowe (np. silny konflikt z prze-
łożonym). 

Jak przebiega rozprawa

Termin rozprawy powinien być wyznaczo-
ny tak, aby od daty wniesienia pozwu lub od-
wołania do rozprawy nie upłynęło więcej niż 
dwa tygodnie, chyba że zachodzą niedające 
się usunąć przeszkody. Warto wiedzieć, jak 
wygląda rozprawa przed sądem pracy. Za-
wsze na wywieszonej na drzwiach sali wo-
kandzie możemy zapoznać się z podstawowy-
mi kwestiami dotyczącymi sprawy (godzina, 

podstawa roszczenia, nazwiska członków 
składu). Sąd rejonowy rozpatruje sprawy 
w składzie 2+1, czyli dwóch ławników i je-
den sędzia, przy czym każdy z sądzących dys-
ponuje jednym głosem, co oznacza, że sędzia 
może zostać przegłosowany. W praktyce jed-
nak prawie się to nie zdarza. Rozprawa roz-
poczyna się od wywołania (dokonuje tego 
protokolant). Warto przy tym wiedzieć, że 
nie są wywoływane imiennie osoby, a tylko 
sprawa. Wtedy na salę powinny wejść wszyst-
kie osoby (strony, świadkowie, publiczność), 
tak aby sąd mógł sprawdzić listę obecności. 
Po wywołaniu sąd zapisuje w protokole, kto 
jest obecny, po czym poleca świadkom opusz-
czenie sali. Chodzi o to, by kolejni nie byli 
przy przesłuchaniu pierwszego – mogliby się 
bowiem sugerować treścią jego zeznań. Po-
stępowanie jest w przeważającej mierze 
pisemne, dlatego często zdarza się, że strony 
na sali doręczają sobie jakieś pisma. Zasadą 
jest jednak, że wszelkie dowody, twierdzenia 
i zarzuty powinny być powołane w pierwszym 
piśmie w sprawie. Chodzi o to, by oszczędzić 
sądowi pracy i niepotrzebnie nie przedłużać 
postępowania. Jeśli jedna ze stron występuje 
ciągle z nowymi pismami, druga wnosi zazwy-
czaj o odroczenie rozprawy, aby się do nich od-
nieść. W takiej sytuacji sąd, chcąc nie chcąc, 
najczęściej odracza, by nie narazić się na za-
rzut naruszenia prawa do obrony. 

Po sprawdzeniu listy sąd zapisuje stano-
wiska stron, namawiając jednocześnie do 
zawarcia ugody i proponując możliwe roz-
wiązania. Potem toczy się postępowanie do-
wodowe. Każdy dowód powinien być do-
puszczony postanowieniem, choć w praktyce 
często się tego nie robi dla oszczędności cza-
su. Regułą jest to jednak już przy dowodach 
ze świadków albo przy dowodach, którym 
druga strona oponuje. W  tym stadium postę-
powania sąd pyta bowiem o wnioski dowo-
dowe, które strony zgłaszają do protokołu, 
reagując w ten sposób na zmieniającą się 
sytuację procesową. Pierwszeństwo mają 
oczywiście dowody zgłoszone w pismach 
i nale życie przygotowane przez sekretariat 
(wezwanie świadków, biegłych z listy). 
Następnie sąd przesłuchuje świadków, co jest 
dość czasochłonną czynnością, a to z tego po-
wodu, że w polskich sądach protokołowanie 
odbywa się głównie ręcznie. Po swobodnym 
wypowiedzeniu się świadka, pytania mogą 
zadawać mu strony. W trakcie wypowiedzi 
może bowiem ingerować jedynie sędzia 
(ewentualnie ławnicy).

Co do zasady przepisy ograniczają możli-
wość korzystania z zeznań świadków i prze-

postępowanie 
do wodowe

wniesienie 
pozwu
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słuchania stron w sprawie między uczestnika-
mi czynności, dla której forma pisemna była 
obowiązkowa. Dowód na fakt jej dokonania 
jest dopuszczalny tylko w wypadku, gdy do-
kument obejmujący czynność został zagubio-
ny, zniszczony lub zabrany przez osobę trze-
cią, a jeżeli forma pisemna była zastrzeżona 
tylko dla celów dowodowych, również, gdy:
■ obie strony wyrażą na to zgodę, 
■ żąda tego konsument w sporze z przedsię-

biorcą,
■ fakt dokonania czynności prawnej jest 

uprawdopodobniony za pomocą pisma.
W sprawach z zakresu prawa pracy wyłącza 

się stosowanie przepisów ograniczających do-
puszczalność stosowania wspomnianych do-
wodów. Jest to zatem kolejne uproszczenie 
procedury. Po przeprowadzeniu dowodów 
sąd podejmuje decyzję o zamknięciu rozpra-
wy, bądź też o jej odroczeniu na termin lub 
bez terminu. Obecni zazwyczaj nie otrzymują 
osobnych wezwań. W tym końcowym posta-
nowieniu sąd zawiera też wytyczne dla stron, 
które mają umożliwić należyte przygotowa-
nie następnej rozprawy (np. złożenie w ciągu 
7 dni oryginału akt osobowych).  Jeśli sąd 
uznał, że sprawa dojrzała do wyjaśnienia, wy-
prasza wszystkich obecnych, naradza się 
i ogłasza wyrok, ewentualnie odracza jego 
publikację na okres do dwóch tygodni. 

■ ZAPAMIĘTAJ 
Jeśli nie korzystamy z pomocy profesjonal-
nego prawnika, to w sądzie trzeba trzymać 
się kilku prostych reguł. Po pierwsze, postę-
powanie jest pisemne, a zatem nie ma po-
trzeby składania długich ustnych oświad-
czeń. Trzeba oprzeć się na dokumentach 
i na tej podstawie formułować roszczenia. 
Po drugie, trzeba w pełni wykonywać pole-
cenia sądu. Po trzecie wreszcie, jeśli nie je-
steśmy pewni swych roszczeń, warto jest 
zaproponować rozsądną ugodę. 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 262 i nast. ustawy z   26 czerwca 1974 r. 

– Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

ZGODNIE Z PRAWEM 

Art. 56–57 k.p.
Art. 56. 
§ 1. Pracownikowi, z którym rozwiązano 
umowę o pracę bez wypowiedzenia z na-
ruszeniem przepisów o rozwiązywaniu 
umów o pracę w tym trybie, przysługuje 
roszczenie o przywrócenie do pracy na 
poprzednich warunkach albo o odszko-
dowanie. O przywróceniu do pracy lub 
odszkodowaniu orzeka sąd pracy.
§ 2. Przepisy art. 45 § 2 i 3 stosuje się 
odpowiednio.
Art. 57. 
§ 1. Pracownikowi, który podjął pracę 
w wyniku przywrócenia do pracy, przy-
sługuje wynagrodzenie za czas pozosta-
wania bez pracy, nie więcej jednak niż 
za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 mie-
siąc.
§ 2. Jeżeli umowę o pracę rozwiąza-
no z pracownikiem, o którym mowa 
w art. 39, albo z pracownicą w okresie 
ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wy-
nagrodzenie przysługuje za cały czas 
pozostawania bez pracy; dotyczy to tak-
że przypadku, gdy rozwiązano umowę 
o pracę z pracownikiem-ojcem wycho-
wującym dziecko w okresie korzystania 
z urlopu macierzyńskiego albo gdy roz-
wiązanie umowy o pracę podlega ogra-
niczeniu z mocy przepisu szczególnego.
§ 3. (skreślony).
§ 4. Przepisy art. 48 i 51 § 1 stosuje się 
odpowiednio.

zamknięcie 
rozprawy
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Jak dyscyplinarnie zwolnić pracownika
Jak postąpić z pracownikiem, który po przeprowadzeniu 
wstępnych badań lekarskich odmówił podjęcia pracy
PYTANIE 
Pracownik, który miał podjąć u nas 
pracę 14 września 2014 r. i podpisał 
umowę o pracę, wcześniej dostał 
skierowanie do lekarza na badania 
wstępne. Pokryliśmy koszt tych ba-
dań. Po przeprowadzeniu badań 
16 września 2014 r. pracownik 
oświadczył, że nie podejmie pracy. 
Jak powinniśmy postąpić z tym pra-
cownikiem? Czy można obciążyć go 
kosztami badań lekarskich?

ODPOWIEDŹ 
Niepodjęcie przez pracownika 

pracy może być powodem rozwią-
zania umowy o pracę bez wy-
powiedzenia z winy pracownika. 
Koszty wstępnych badań lekar-
skich pokrywa pracodawca i nie 
może żądać od zwolnionego pra-
cownika ich zwrotu.

WYJAŚNIENIE 
W opisanej sytuacji pracownik w spo-

sób nieusprawiedliwiony uchyla się od 
obowiązku świadczenia pracy i dopusz-
cza się ciężkiego naruszenia podsta-
wowych obowiązków pracowniczych. 
Konsekwencją takiego postępowania 
może być rozwiązanie umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika 
(art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). W przedstawio-
nej sytuacji doszło bowiem do nawiąza-
nia stosunku pracy, ponieważ pracow-
nik podpisał umowę o pracę.

Jeżeli zdecydują się Państwo zwolnić 
pracownika dyscyplinarnie, to należy 
zachować pewne rygory formalne.

Przede wszystkim, jeśli pracownik 
jest reprezentowany przez organiza-
cję związkową, pracodawca powinien 
skonsultować z nią zamiar zwolnienia 
pracownika. Ponadto nie mogą Pań-
stwo nadmiernie zwlekać ze zwolnie-
niem dyscyplinarnym pracownika. 
Kodeks pracy uniemożliwia bowiem 
rozwiązanie umowy w tym trybie po 
upływie 1 miesiąca od uzyskania wia-
domości o okoliczności uzasadniają-
cej to zwolnienie.

PRZYKŁAD

Pracownik 16 sierpnia 2014 r. 
bez podania przyczyny odmówił 
dalszego świadczenia pracy. Pra-
codawca dowiedział się o tym 
20 sierpnia br. Termin 1 miesiąca 
należy liczyć od 20 sierpnia, po-
nieważ w tym dniu pracodawca 
uzyskał wiedzę o okoliczności 
uzasadniającej rozwiązanie umo-
wy. 17 września pracodawca roz-
wiązał umowę o pracę bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika. 
Postępowanie pracodawcy było 
prawidłowe, gdyż nie minął mie-
sięczny termin na rozwiązanie 
umowy w tym trybie.

W piśmie o rozwiązaniu umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy 
pracownika należy podać konkretną 
i rzeczywistą przyczynę zwolnienia. 
W opisanym przypadku będzie to nie-
usprawiedliwiona odmowa wykona-
nia pracy oraz nieusprawiedliwiona 
nieobecność w pracy. Pismo należy 
wręczyć pracownikowi lub wysłać li-
stem poleconym na adres zamieszka-
nia podany w aktach osobowych.

Nie ma możliwości, żeby zwolnio-
ny pracownik zwrócił Państwu koszt 
wstępnych badań lekarskich – są one 
przeprowadzane na koszt pracodaw-
cy. Dotyczy to także sytuacji, gdy pra-
cownik nie podejmie pracy ze swo-
jej winy po przeprowadzeniu takich 
badań.

W opisanym przypadku zwolnienie 
dyscyplinarne jest najsurowszym spo-
sobem potraktowania pracownika. 
Oczywiście nie muszą Państwo zasto-
sować tego trybu. Umowę o pracę 
z pracownikiem można także rozwią-
zać z zastosowaniem wypowiedzenia, 
jak i za porozumieniem stron.

Tomasz Kowalski
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 30 § 4, art. 52, art. 229 § 1 pkt 1 i § 6 

ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208). 

Czy można zwolnić dyscyplinarnie 
nietrzeźwego pracownika objętego terapią odwykową
PYTANIE 
Pracownik stawił się do pracy pod 
wpływem alkoholu. Wiemy, że oso-
ba ta jest na terapii odwykowej 
(jest uzależniona od alkoholu). 
Czy możemy w tym przypadku za-
stosować zwolnienie dyscyplinar-
ne (praca pracownika nie jest ra-

czej związana z możliwością 
stworzenia bezpośredniego zagro-
żenia dla życia lub zdrowia ludz-
kiego itp.)?

ODPOWIEDŹ 
Jeśli pracownik dotknięty jest 

chorobą alkoholową, to stawienie 

się do pracy pod wpływem alkoholu 
nie powinno być uznane za ciężkie 
naruszenie obowiązków pracow-
niczych. Zwolnienie dyscyplinarne 
– zwłaszcza przy jednorazowej ta-
kiej sytuacji – mogłoby nie obronić 
się przed sądem pracy. Należy pod-
kreślić, że mowa tu o sytuacji wyjąt-
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kowej, gdyż, co do zasady, przyjście 
do pracy pod wpływem alkoholu 
może skutkować natychmiastowym 
rozwiązaniem umowy.

WYJAŚNIENIE 
Zwolnienie bez wypowiedzenia 

z winy pracownika (zwolnienie dyscy-
plinarne) możliwe jest w razie zaist-
nienia sytuacji wskazanych w art. 52 
k.p. Są to:
■ ciężkie naruszenie przez pracowni-

ka podstawowych obowiązków pra-
cowniczych,

■ popełnienie przez pracownika 
w czasie trwania umowy o pracę 
przestępstwa, które uniemożliwia 
dalsze zatrudnianie go na zajmo-
wanym stanowisku; przestępstwo 
to musi być jednak oczywiste lub 
zostać stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem,

■ zawiniona przez pracownika utrata 
uprawnień koniecznych do wyko-
nywania pracy na zajmowanym sta-
nowisku.
Stawienie się do pracy pod wpły-

wem alkoholu lub jego spożywanie 
w czasie pracy stanowi ciężkie naru-
szenie podstawowych obowiązków 
pracowniczych. Bezdyskusyjnie przyj-
muje się, że taka sytuacja może być 
przesłanką zwolnienia dyscyplinarne-
go. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 li-
stopada 2003 r. (sygn. akt I PK 5/03) 
wskazał, że obowiązek trzeźwości 
pracownika w miejscu pracy wynika 
nie tylko z regulaminu pracy, instruk-
cji czy umowy o pracę, ale z mocy 
ogólnie obowiązujących przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Naruszenie tego obowiązku ocenić 
należy jako ciężkie, bez względu, czy 
przybycie pracownika do zakładu pra-
cy naruszyło konkretny, wymierny in-
teres pracodawcy, czy też wyrządziło 
istotną szkodę w mieniu pracodawcy. 
Ustawowemu obowiązkowi trzeźwo-

ści pracownika w miejscu pracy odpo-
wiada interes pracodawcy zatrudnia-
nia tylko trzeźwych pracowników.

Pracodawca musi wręcz zareago-
wać wówczas, gdy zachodzi uzasad-
nione podejrzenie, że pracownik sta-
wił się do pracy w stanie po użyciu 
alkoholu albo spożywał alkohol 
w czasie pracy (art. 17 ustawy 
z 26 października 1982 r. o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi).

Należy zwrócić uwagę na wyrok 
Sądu Najwyższego z 2 czerwca 1997 r. 
(sygn. akt I PKN 193/97). Zgodnie 
z nim rozwiązanie umowy o pracę 
w trybie art. 52 k.p. jako nadzwyczaj-
ny sposób rozwiązania stosunku pra-
cy powinno być stosowane przez pra-
codawcę wyjątkowo i z ostrożnością. 
Musi być uzasadnione szczególnymi 
okolicznościami, które w zakresie 
winy pracownika polegają na jego złej 
woli lub rażącym niedbalstwie, a nie 
na błędnym przekonaniu o działaniu 
w interesie pracodawcy.

I tutaj – odnosząc się do pytania 
– pojawia się opinia wyrażona w wy-
roku Sądu Najwyższego z 10 paź-
dziernika 2000 r. (sygn. akt I PKN 
76/00). Zgodnie z tym orzeczeniem: 
Stawienie się do pracy w stanie nie-
trzeźwości pracownika dotkniętego 
przewlekłą psychozą alkoholową nie 
stanowi dostatecznej podstawy do 
przypisania mu ciężkiego naruszenia 
podstawowych obowiązków pracow-
niczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). Uza-
sadniając swoje stanowisko, Sąd Naj-
wyższy wskazał na to, że warunkiem 
rozwiązania przez pracodawcę umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia na 
podstawie art. 52 § 1 k.p. jest wina 
pracownika, rozumiana jako wina 
umyślna lub rażące niedbalstwo. Na 
pojęcie winy składają się dwa elemen-
ty: świadomość i wola. Jeżeli sprawca 
czynu ma świadomość bezprawności 
czynu oraz gdy chce go popełnić i po-

pełnia, działa z winy umyślnej. W cho-
robie alkoholowej występować mogą 
zaś sytuacje znoszące zdolność do po-
kierowania własnym postępowaniem.

Jednak pracownik powinien udo-
wodnić swoją sytuację. Jedyną możli-
wością jest w tym zakresie przedsta-
wienie pracodawcy zaświadczenia 
lekarskiego stwierdzającego chorobę 
alkoholową i podjęte leczenie.

Zachowanie pracownika, o którym 
mowa w pytaniu, nie wyklucza zwol-
nienia w trybie zwykłym, tzn. wypo-
wiedzenia umowy o pracę na podsta-
wie art. 30 § 1 pkt 2 k.p. Przy 
wypowiadaniu umowy zawartej na 
czas nieokreślony pracodawca podaje 
przyczynę uzasadniającą wypowie-
dzenie (art. 30 § 4 k.p.). Należałoby 
się przy tym powołać nie tyle na samą 
kwestię stawienia się w pracy pod 
wpływem alkoholu, ile np. na konsek-
wencje w zakresie świadczenia pracy 
w takim stanie, jej jakości, odbioru 
społecznego nietrzeźwego pracowni-
ka i w konsekwencji kształtowania wi-
zerunku zakładu pracy (co w odnie-
sieniu do pracy w wielu jednostkach 
budżetowych można uznać za szcze-
gólnie istotne) związane z przycho-
dzeniem do pracy pod wpływem alko-
holu.

Marek Rotkiewicz
prawnik, specjalista z zakresu 

prawa pracy, autor licznych publikacji 
prasowych oraz książkowych 

z tego zakresu, wykładowca, trener

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 30 i 52 ustawy z 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208), 

■ art. 17 ustawy z 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356; ost. zm. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 1563).

Czy od odszkodowania za niesłuszne zwolnienie 
należy pobrać zaliczkę na podatek
PYTANIE 
Jeden z pracowników został zwol-
niony dyscyplinarnie. Pracownik 

ten odwołał się do sądu pracy, spra-
wę częściowo wygrał i ma otrzymać 
od pracodawcy odszkodowanie. 

Czy od takiego odszkodowania po-
biera się zaliczkę na podatek do-
chodowy? 
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ODPOWIEDŹ 
Nie, odszkodowanie to jest zwol-

nione z podatku dochodowego. 
Pracodawca nie musi zatem wyko-
nywać obowiązków płatnika od wy-
płacanej kwoty odszkodowania. 

WYJAŚNIENIE
Wynika to z art. 21 u.p.d.o.f., zgod-

nie z którym wolne od podatku są 
otrzymane odszkodowania lub zadość-
uczynienia, jeżeli ich wysokość lub za-
sady ustalania wynikają wprost z prze-
pisów odrębnych ustaw lub przepisów 
wykonawczych wydanych na podsta-
wie tych ustaw – z wyjątkiem m.in.:
■ określonych w prawie pracy od-

praw i odszkodowań z tytułu skró-
cenia okresu wypowiedzenia umo-
wy o pracę,

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

■ odpraw i odszkodowań z tytułu 
skrócenia okresu wypowiedzenia 
funkcjonariuszom pozostającym 
w stosunku służbowym,

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

■ odszkodowań wynikających z za-
wartych umów lub ugód innych niż 
ugody sądowe.
Pracownikowi, z którym rozwiąza-

no umowę o pracę bez wypowiedze-
nia z naruszeniem przepisów o roz-
wiązywaniu umów o pracę w tym 
trybie, przysługuje roszczenie o przy-
wrócenie do pracy na poprzednich 
warunkach albo o odszkodowanie 
(art. 56 § 1 k.p.). O przywróceniu do 
pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd 
pracy. Sąd może nie uwzględnić żąda-
nia pracownika uznania wypowiedze-
nia za bezskuteczne lub przywrócenia 
do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnie-
nie takiego żądania jest niemożliwe 
lub niecelowe. W takim przypadku 
sąd orzeka o odszkodowaniu.

Sąd pracy orzeka o odszkodowaniu, 
jeżeli ustali, że przywrócenie do pracy 
jest niemożliwe lub niecelowe.

Odszkodowanie przysługuje w wy-
sokości wynagrodzenia za okres wy-
powiedzenia. Jeżeli rozwiązano umo-
wę o pracę zawartą na czas określony 
albo na czas wykonania określonej 
pracy, odszkodowanie przysługuje 
w wysokości wynagrodzenia za czas, 
do którego umowa miała trwać – nie 
więcej jednak niż za 3 miesiące 
(art. 58 k.p.). Odszkodowanie to nie 

stanowi wyjątku, o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Takie stanowisko potwierdzają in-
terpretacje organów podatkowych. 

Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy w interpretacji indy-
widualnej z 22 marca 2013 r. (sygn. 
ITPB2/415-1169/12/RS) stwierdził, że 
wypłacone pracownikowi odszkodowa-
nie zasądzone na podstawie przepisów 
Kodeksu pracy korzysta ze zwolnienia 
przedmiotowego na podstawie art. 21 
ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Oznacza to, że na 
byłym pracodawcy – płatniku nie bę-
dzie 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 
osób fizycznych (t.j. DzU z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1052),

■ art. 45 § 2 i 3, art. 56 § 1, art. 58 usta-
wy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pra-
cy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).

Czy pracodawca może wystąpić o zgodę na zwolnienie 
związkowca po rozwiązaniu umowy o pracę
PYTANIE 
Wręczyliśmy zwolnienie dyscypli-
narne pracownikowi magazynu za 
udowodnione braki materiałów, za 
które ponosił odpowiedzialność. 
Przeoczyliśmy jednak konsultację 
związkową, a pracownik ten był 
wpisany na listę związkową jako 
osoba podlegająca szczególnej 
ochronie. Już po rozwiązaniu umo-
wy o pracę uzyskaliśmy akceptację 
związku zawodowego na dyscypli-
narne rozwiązanie umowy o pracę. 
Czy w tej sytuacji nasze postępowa-
nie było prawidłowe?

ODPOWIEDŹ 
Rozwiązanie umowy o pracę 

z pracownikiem jest skuteczne. 
Jednak Państwa decyzja o rozwią-

zaniu umowy o pracę z chronionym 
magazynierem jest wadliwa. Nie 
mieli bowiem Państwo zgody zarzą-
du zakładowej organizacji związko-
wej na rozwiązanie umowy o pracę 
przed wręczeniem pisma rozwiązu-
jącego umowę o pracę. Zgoda uzy-
skana po rozwiązaniu umowy 
o pracę nie ma znaczenia prawne-
go. Pracownik może więc zostać 
przywrócony do pracy przez sąd 
pracy, jeżeli odwoła się od złożone-
go wypowiedzenia.

WYJAŚNIENIE 
Pracodawca, który przed dyscy-

plinarnym zwolnieniem pracownika 
nie wystąpił o zgodę do związku, 
może być zobowiązany do przywró-
cenia podwładnego do pracy. Jeżeli 

chcieli Państwo zwolnić dyscypli-
narnie pracownika podlegającego 
ochronie związkowej, należało uzy-
skać zgodę organu związkowego na 
to zwolnienie przed złożeniem pra-
cownikowi pisma o rozwiązaniu 
umowy o pracę w trybie dyscypli-
narnym. W podobnej sprawie wypo-
wiedział się Sąd Najwyższy w wyro-
ku z 20 września 1994 r., w którym 
stwierdził, że zgodnie z art. 32 ust. 1 
ustawy z 23 maja 1991 r. o związ-
kach zawodowych (...) zgoda zarzą-
du zakładowej organizacji związko-
wej na rozwiązanie umowy o pracę 
powinna być wyrażona przed złoże-
niem przez zakład pracy oświadcze-
nia o rozwiązaniu umowy o pracę 
(sygn. akt I PRN 58/94, OSNP 
1995/2/17). Chodzi o to, aby przed 
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podjęciem ostatecznej decyzji 
o zwolnieniu z pracy danego pra-
cownika pracodawca rozważył tak-
że ewentualne argumenty przedsta-
wione przez stronę związkową. 
Opinia związków zawodowych po-
winna być przekazana jeszcze 
przed dokonaniem rozwiązania 
umowy o pracę. W przepisach usta-
wy o związkach zawodowych nie 
jest uregulowany termin, w jakim 
powinno być wyrażone stanowisko 
zarządu związku zawodowego do-
tyczące zgody na zwolnienie chro-
nionego działacza. Należy uznać, że 
powinno to nastąpić najpóźniej 
w ciągu 3 dni od dnia wystąpienia 
przez pracodawcę o wyrażenie zgo-
dy na zwolnienie chronionego dzia-
łacza. Taki termin ma związek 
zawodowy na zajęcie stanowiska 
w sprawie zwolnienia dyscyplinar-
nego pracownika, który jest człon-
kiem związku, ale nie podlega 
ochronie związkowej (art. 52 
§ 3 k.p.).

Opinię związków zawodowych pra-
codawca powinien uzyskać przed wy-
powiedzeniem pracownikowi umowy 
o pracę.

Powinni byli Państwo zatem wystą-
pić do związku zawodowego o zgodę 
na rozwiązanie umowy o pracę z pra-
cownikiem magazynu, która mogła 
być wyrażona, zanim zostało mu do-
ręczone zwolnienie dyscyplinarne. 
W obecnej sytuacji pracownik może 
skutecznie odwołać się do sądu pracy 
o przywrócenie do pracy lub odszko-
dowanie. W wyroku z 15 maja 2001 r. 
Sąd Najwyższy stwierdził, że: (...) nie-

wystąpienie przez pracodawcę do za-
rządu zakładowej organizacji o wyra-
żenie zgody na rozwiązanie umowy 
o pracę z pracownikiem szczególnie 
chronionym z tytułu pełnionej funkcji 
związkowej przesądza w zasadzie 
o słuszności roszczenia pracownika 
domagającego się przywrócenia go do 
pracy (sygn. akt I PKN 393/00, nie-
publ.).

Zgoda na rozwiązanie umowy 
o pracę z chronionym działaczem nie 
może zostać wyrażona przez milcze-
nie. Tym samym brak stanowiska or-
ganu związku zawodowego nie nale-
ży traktować jako wyrażenie zgody na 
zwolnienie chronionego związkowca.

Pracodawca nie może uznać braku 
opinii związku zawodowego za wyraże-
nie zgody na zwolnienie związkowca.

W razie sporu sądowego z działa-
czem związkowym można powoływać 
się na zasadę, że gwarancja trwałości 
zatrudnienia przewidziana w ustawie 
związkowej nie może być w praktyce 
wykorzystywana przez związkowców 
w celach, dla których ochrona nie zo-
stała ustanowiona (art. 8 k.p.). Przepis 
ten może być podstawą do oddalenia 
roszczenia działacza związkowego 
o przywrócenie do pracy i do zasądze-
nia jedynie odszkodowania. Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 12 września 
2000 r. (sygn. akt I PKN 23/00, OSNP 
2002/7/160) stwierdził, że: (...) 
z ustawowych gwarancji wzmożonej 
ochrony trwałości stosunku pracy nie 
powinien korzystać działacz związkowy, 
któremu można zarzucić ciężkie naru-
szenie podstawowych obowiązków pra-
cowniczych i nadużywanie funkcji 

związkowej dla ochrony przed uzasad-
nionymi sankcjami prawa pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik wpisany na listę 
związkową jako szczególnie 
chroniony, kolejny już raz spo-
żywał alkohol w miejscu pracy 
i pijany obrażał swoich współ-
pracowników. W związku z tym 
dyrektor zakładu wystąpił do 
zarządu związku o zgodę na 
rozwiązanie z tym pracowni-
kiem umowy o pracę w trybie 
dyscyplinarnym. Zarząd nie 
wyraził zgody na zwolnienie 
tego pracownika. Dyrektor roz-
wiązał jednak z działaczem 
umowę o pracę. W tej sytuacji 
jest duże prawdopodobieństwo, 
że sąd pracy, z uwagi na naru-
szanie zasad współżycia spo-
łecznego, nie przywróci tego 
pracownika do pracy, lecz tylko 
zobowiąże zakład do zapłaty 
odszkodowania.

Jadwiga Krukowska
specjalista w zakresie prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 167),

■ art. 8, i 52 ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 208).

Czy można zwolnić dyscyplinarnie w okresie wypowiedzenia
PYTANIE 
Od dwóch tygodni nasz pracownik 
przebywa na 3-miesięcznym okre-
sie wypowiedzenia. W okresie wy-
powiedzenia nie został zwolniony 
z obowiązku świadczenia pracy, na 
co bardzo liczył. Niestety w związ-
ku z reorganizacją firmy również 
i w tym czasie, mimo cięcia etatów, 
jego praca jest niezbędna. Nie 
mamy z niego jednak dużego po-
żytku, ponieważ od momentu wrę-
czenia mu wypowiedzenia niemal-

że każdego dnia przychodzi do 
pracy w stanie wskazującym na 
spożycie alkoholu albo innych uży-
wek. Czy w tej sytuacji możemy 
zwolnić go dyscyplinarnie, czy też 
jesteśmy związani okresem wypo-
wiedzenia i musimy tolerować jego 
zachowanie?

ODPOWIEDŹ 
Tak, w tej sytuacji można zwolnić 

pracownika dyscyplinarnie, ponie-
waż dopuszcza się on ciężkiego na-

ruszenia podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych. 

WYJAŚNIENIE 
W tej sytuacji w pełni uzasadnione 

będzie rozwiązanie z tym pracowni-
kiem umowy o pracę bez wypowiedze-
nia z jego winy (w trybie art. 52 k.p.). 
Wcześniejsze wręczenie temu pracow-
nikowi wypowiedzenia za 3-miesięcz-
nym jego okresem w żaden sposób nie 
stanowi ochrony i usprawiedliwienia 
nagannego zachowania pracownika. 
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Jeżeli w tym okresie mają miejsce oko-
liczności uzasadniające rozwiązanie 
umowy o pracę bez wypowiedze-
nia z winy pracownika, pracodawca 
może ten tryb zastosować. Pracownik 
w okresie wypowiedzenia jest w dal-
szym ciągu traktowany jak inni pra-
cownicy zatrudnieni w zakładzie pracy 
i w związku z tym nie można wobec 
niego stosować żadnej taryfy ulgo-
wej (poza pewnymi ograniczeniami, 
np. obowiązkiem udzielenia mu dni na 
poszukiwanie pracy itp.).

Wprawdzie przepisy prawa pracy nie 
zawierają katalogu zachowań, które za-
kwalifikujemy jako ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pracowni-
czych, jednak nie podlega żadnej wąt-
pliwości, że za takie zachowanie uzna-
my właśnie stawienie się pracownika 

w miejscu pracy w stanie wskazującym 
na spożycie alkoholu, czy też innych 
używek. Zadaniem pracodawcy będzie 
uzyskanie niezbitych dowodów, że pra-
cownik właśnie w ten sposób naruszył 
swoje obowiązki, gdyż w razie odwoła-
nia się pracownika do sądu pracy (może 
to uczynić w terminie 14 dni od dnia do-
ręczenia mu pisma informującego o za-
stosowaniu wobec niego tego trybu roz-
wiązania umowy o pracę), to na 
pracodawcy spoczywa ciężar udowod-
nienia tego faktu.

Uzupełniając powyższą odpowiedź, 
należy jeszcze dodać, że zakład pracy 
nie może rozwiązać z pracownikiem 
umowy o pracę z jego winy bez wy-
powiedzenia, jeżeli uprzednio z tej 
samej przyczyny wypowiedział mu 
umowę o pracę. Tak stwierdził Sąd 

Najwyższy w wyroku z 4 stycznia 
1978 r. (sygn. akt I PRN 173/77, OSP 
1979/3/49). Z taką sytuacją nie bę-
dziemy mieć jednak miejsca w tym 
przypadku, bowiem z treści pytania 
możemy wywnioskować, że wcześ-
niejszą przyczyną rozwiązania stosun-
ku pracy z tym pracownikiem była 
reorganizacja zakładu pracy, a nie na-
ruszenie przez niego podstawowych 
obowiązków pracowniczych.

Jakub Kaniewski
adwokat

PODSTAWA PRAWNA
■ art. 52 § 1 pkt 2, art. 53 § 1 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208). 

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, 
który odbywa karę pozbawienia wolności
PYTANIE 
Pracownik przyszedł do pracy. Po 
godzinie pracy przyjechała po niego 
Policja i zabrała go do więzienia. 
Okazało się, że ma do odbycia karę 
pozbawienia wolności 2,5 roku. Jak 
mam rozwiązać umowę o pracę z ta-
kim pracownikiem? Chcę wystawić 
pracownikowi świadectwo pracy. 
Czy powinnam dołączyć do niego ja-
kąś notatkę?

ODPOWIEDŹ 
Pracodawca może w tej sytuacji 

rozwiązać z pracownikiem umowę 
o pracę bez wypowiedzenia po upły-
wie miesięcznego okresu nieobec-
ności pracownika w pracy. Po tym 
czasie pracodawca powinien wysta-
wić świadectwo pracy i przesłać na 
adres zakładu karnego. Jeżeli nie 
ma takiej wiedzy, może pozostawić 
świadectwo w aktach osobowych 
pracownika.

WYJAŚNIENIE 
W przypadku gdy pracownik popeł-

nił przestępstwo, rozstanie się z nim 
przez pracodawcę uzależnione jest 
między inymi od tego, czy został on 
aresztowany tymczasowo, czy zapadł 
już wyrok w jego sprawie.

Pracodawca może bowiem zwolnić 
pracownika z pracy bez wypowiedzenia 
z winy pracownika w razie popełnienia 
przez podwładnego przestępstwa, któ-
re uniemożliwia dalsze zatrudnianie go 
na zajmowanym stanowisku. Przestęp-
stwo to musi być oczywiste (czyli np. 
pracownik został ujęty na próbie wyno-
szenia z zakładu pracy materiałów) lub 
musi być stwierdzone prawomocnym 
wyrokiem. Pracodawca może wówczas 
zastosować tryb zwolnienia dyscypli-
narnego takiej osoby z pracy (art. 52 § 1 
pkt 2 k.p.).

Jeżeli pracownik jest nieobecny 
w pracy z powodu odbywania kary 
pozbawienia wolności, pracodawca 
może rozwiązać z pracownikiem 
umowę o pracę bez wypowiedzenia 
po upływie miesięcznej nieobecnoś-
ci podwładnego. Pracodawca może 
rozwiązać z pracownikiem umowę 
o pracę z powodu innej usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy (innej 
niż np. choroba pracownika), trwają-
cej dłużej niż 1 miesiąc (art. 53 § 1 
pkt 2 k.p.). Takie rozwiązanie jest 
bezpieczniejsze dla pracodawcy. 
Wraz z pismem rozwiązującym umo-
wę o pracę pracodawca może sporzą-
dzić notatkę służbową o zaistniałych 
okolicznościach dotyczących zabra-

nia pracownika przez Policję do za-
kładu karnego i dołączyć do akt oso-
bowych pracownika.

Z ostatnim dniem pracy praco-
dawca musi wystawić pracownikowi 
świadectwo pracy (stosunek pracy 
rozwiąże się w tym dniu). W przy-
padku gdy nie ma możliwości wysta-
wienia w tym dniu świadectwa pra-
cy, powinien to zrobić najpóźniej 
w ciągu 7 dni od dnia zakończenia 
stosunku pracy. Jeżeli pracodawca 
będzie miał informację, w jakim za-
kładzie karnym przebywa były pra-
cownik, dokument ten powinien do-
ręczyć na adres zakładu. Jeśli nie 
– świadectwo powinien zostawić 
w aktach osobowych pracownika. 
Pracodawca nie powinien wysyłać 
świadectwa pracy na adres zamiesz-
kania pracownika, gdyż wie, że pra-
cownik tam nie przebywa.

Danuta Kośka
specjalista z zakresu prawa pracy

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 52 § 1 pkt 2, art. 53 § 1 pkt 2, 

art. 66, art. 97 § 1 i § 11 ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 208).
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Przystąpienie do długu 
w praktyce
EMILIA BARTKOWIAK – radca prawny

Stan prawny na 23 września 2014 r. 

W obecnych stosunkach gospodarczych, zagrożo-
nych – w dobie istniejącego wciąż kryzysu i jedno-
cześnie nasilającej się konkurencji – wysokim ryzy-
kiem niewypłacalności kontrahentów, wierzyciele 
zabiegają o zabezpieczenie przysługujących im 
roszczeń. Mogą to być nie tylko zabezpieczenia 
rzeczowe (np. hipoteka, zastaw rejestrowy), ale 
także dodatkowe zabezpieczenia osobiste. Stawia 
to wierzyciela na uprzywilejowanej pozycji, głów-
nie dzięki zwiększeniu liczby podmiotów po stro-
nie dłużnika odpowiedzialnych za zaciągnięte zo-
bowiązania.

Jedną z form zabezpieczenia osobistego stosowanego 
w obrocie jest instytucja przystąpienia do długu. W konsek-
wencji osoba trzecia staje się odpowiedzialna solidarnie ra-
zem z dłużnikiem. Tym samym przystąpienie osoby trzeciej 
do długu znacznie wzmacnia pozycję wierzyciela, ponie-
waż dłużnik i przystępujący do długu ponoszą odpowie-
dzialność solidarną względem niego za należyte wykonanie 
istniejącego zobowiązania. Ważne jest, aby osoba przystę-
pująca do długu była wypłacalna.

Na czym polega 
przystąpienie do długu 
osoby trzeciej

Przystąpienie do długu (w charakterze dłużnika solidar-
nego) następuje na podstawie umowy bądź na podstawie 
ustawy. Umowa przystąpienia do długu nie została uregu-
lowana wprost w przepisach, a dopuszczalność jej zawar-
cia wynika z ogólnej zasady swobody umów przewidzianej 
w art. 3531 k.c.

Umowa przystąpienia do długu w praktyce może przy-
brać dwojaką postać. To może być umowa:
■ zawarta między nowym dłużnikiem (przystępującym do 

długu) a wierzycielem,
■ zawarta między dotychczasowym dłużnikiem (dłużni-

kiem pierwotnym) a przystępującym do długu.

Przystąpienie do długu (kumulatywne przystąpienie do 
długu) oznacza przyjęcie przez osoby trzecie odpowie-
dzialności za dotychczasowe zobowiązania dłużnika.

Przy zawieraniu umowy przystąpienia do długu obowią-
zują ogólne zasady odnoszące się do form czynności praw-
nych. Oznacza to, że nie ma obowiązku zawarcia tej umo-
wy w formie pisemnej, tj. nigdzie nie jest przewidziany 
rygor nieważności w przypadku braku zachowania formy 
pisemnej. Jednak z reguły umowę tę zawiera się właśnie 
z zachowaniem formy pisemnej.

Przystąpienie do długu następuje zwykle na skutek umowy 
zawartej z wierzycielem (w praktyce najczęściej wierzycielem 
tym jest bank), ale przy udziale dłużnika dotychczasowego 
(pierwotnego). Ma to charakter gwarancyjny. Dzięki tej insty-
tucji następuje zwiększenie ochrony wierzyciela, który może 
dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń nie tylko ze źródeł 
majątkowych samego dłużnika pierwotnego. Zaspokojenie 
może też nastąpić z majątku osoby, która przystąpiła do długu 
(osoba trzecia, dłużnik nowy/przystępujący).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Przystępujący do długu nie zastępuje dłużnika, ale wy-
stępuje wraz z nim solidarnie jako współdłużnik.

Na skutek zawarcia umowy przystąpienia do długu na-
stępuje przekształcenie podmiotowe we wcześniej po-
wstałym zobowiązaniu (stosunku prawnym nawiąza-
nym uprzednio między wierzycielem a dłużnikiem). 
W wyniku zawarcia umowy dochodzi do powiększenia 
się grona dłużników odpowiedzialnych względem wie-
rzyciela za istniejący dług. Pomiędzy dłużnikiem a przy-
stępującym do długu (osobą trzecią) powstaje stosunek 
solidarności (dłużnicy są odpowiedzialni wobec wierzy-
ciela solidarnie).

■ ZAPAMIĘTAJ 
Umowa przystąpienia do długu nie narusza tożsamości 
istniejącego zobowiązania. Nie wpływa w żaden sposób 
na okres przedawnienia, ani też nie powoduje wygaś-
nięcia innych ustanowionych zabezpieczeń.
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Solidarna odpowiedzialność 
dłużnika pierwotnego 
i przystępującego do długu

Solidarność odpowiedzialności dłużników oznacza, że 
wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od 
obu dłużników łącznie, od jednego z nich (tj. od dłużni-
ka pierwotnego lub od dłużnika przystępującego), a tak-
że od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez 
któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałego dłuż-
nika.

Odpowiedzialność dłużnika przystępującego do długu 
jest nieograniczona. Tym samym odpowiada on za zobo-
wiązania, do których przystąpił, całym swoim mająt-
kiem (zarówno obecnym, jak i przyszłym).

Strony mogą w umowie sprecyzować zakres, w jakim 
dłużnik przystępujący ponosi odpowiedzialność wobec 
wierzyciela. Jeżeli jednak tego nie zrobią, dłużnik przy-
stępujący ponosi zasadniczo odpowiedzialność za należ-
ność główną wraz z wszelkimi świadczeniami dodatko-
wymi (tj. odsetkami za zwłokę, karami umownymi, 
kosztami upomnień itp.).

Co istotne, dłużnik przystępujący ponosi względem 
wierzyciela również odpowiedzialność odszkodowaw-
czą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobo-
wiązania.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani względem 
wierzyciela aż do jego zupełnego zaspokojenia.
Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świad-
czenie, treść istniejącego między współdłużnikami 
stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich 
częściach może on żądać zwrotu od współdłużnika. 
Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, 
dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać 
zwrotu w częściach równych (ma prawo wystąpić 
z powództwem regresowym przeciwko współdłużni-
kowi).

Skutki prawne 
przystąpienia do długu

Zawarcie umowy przystąpienia do długu wywołuje za-
sadniczo podwójny skutek prawny:
■ przystępujący do długu (osoba trzecia/dłużnik przy-

stępujący) zaciąga własne zobowiązanie wobec dru-
giej strony czynności prawnej, które polega właśnie 
na obowiązku przystąpienia do długu,

■ fakt zawarcia umowy przystąpienia do długu skutkuje 
wstąpieniem w pasywną stronę zobowiązania zabez-
pieczanego oraz tworzy zobowiązanie przystępujące-
go do zaspokojenia wierzyciela głównego.
Instytucja przystąpienia do długu jest w praktyce sto-

sowana przy rozpoczęciu współpracy z danym kontra-
hentem. Oznacza to, że może to nastąpić już na etapie 

zaciągania zobowiązania przez tzw. dłużnika pierwot-
nego, czyli w ramach negocjacji wierzyciela z dłużni-
kiem – jako element ugody, jako warunek udzielenia do-
datkowego terminu płatności czy rozłożenia zadłużenia 
na raty.

Przystąpienie do długu 
z mocy ustawy

Przystąpienie do długu z mocy ustawy (łączne, kumula-
tywne) następuje w przypadkach wskazanych przez usta-
wodawcę. W szczególności ma to miejsce w razie nabycia 
przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. W takiej sytu-
acji nabywca jest solidarnie odpowiedzialny ze zbywcą za 
jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsię-
biorstwa lub gospodarstwa. Odpowiedzialność ta jest 
skutkiem prawnym zbycia przedsiębiorstwa/gospodar-
stwa rolnego, i to bez względu na wolę stron (zbywcy 
i nabywcy) w tym zakresie.

Istotne znaczenie w tym przypadku ma to, że nabywca 
może się od tej solidarnej odpowiedzialności uwolnić. 
Warunkiem uwolnienia jest wskazanie, że w chwili naby-
cia (przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego) nie wie-
dział on o zobowiązaniach mimo zachowania należytej 
staranności. Ponadto odpowiedzialność nabywcy jest tu-
taj ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa/ 
/gospodarstwa rolnego według stanu w chwili nabycia, 
ale według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa nie 
można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Przystąpienie do długu 
a przejęcie długu

Instytucją niejednokrotnie myloną z przystąpieniem 
do długu jest przejęcie długu, uregulowane wprost 
w przepisach Kodeksu cywilnego. Przejęcie długu pole-
ga na tym, że osoba trzecia wstępuje w miejsce dłużnika, 
który zostaje zwolniony z długu. W drodze tej umowy 
nie dochodzi zatem do zmiany treści stosunku zobowią-
zaniowego, zmienia się jedynie podmiot zobowiązany 
do świadczenia.

Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, 
I Wydział Cywilny, z 1 września 2010 r. (sygn. akt I Asa 
612/10): (...) Przystąpienie do długu stanowi z woli stron 
podmiotowe przekształcenie stosunku zobowiązaniowego 
po stronie dłużniczej, w którym przystąpienie do długu oso-
by trzeciej nie powoduje zwolnienia dotychczasowego dłuż-
nika z odpowiedzialności za zaciągnięte przez niego zo-
bowiązanie. W przeciwnym przypadku mielibyśmy do 
czynienia z przejęciem długu. Umowne przystąpienie do 
długu może mieć postać zarówno umowy między osobą trze-
cią a wierzycielem, jak i między osobą trzecią a dłużnikiem. 
Nie wymaga przy tym formy szczególnej ani też zgody 
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– w pierwszym wypadku dłużnika, a w drugim wierzyciela. 
Tzw. kumulatywne przystąpienie do długu skutkuje tym, że 
osoba trzecia staje się dodatkowym dłużnikiem ponoszącym 
solidarną odpowiedzialność wraz z dłużnikiem głównym 
wobec wierzyciela (...).

Nie jest dozwolone umowne przystąpienie do długu po-
datkowego (obowiązków podatkowych). Dopuszczalność 
umownego przystępowania do długu podatkowego zosta-
ła jednoznacznie wyłączona w judykaturze (orzecznic-
twie) Sądu Najwyższego (potwierdza to m.in. wyrok SN 
z 24 września 2003 r., sygn. akt III CKN 467/01, czy wy-
rok SN z 28 czerwca 2002 r., sygn. akt I CKN 841/00).

Wszelkie obowiązki podatkowe mogą wynikać wyłącz-
nie z ustaw podatkowych i mają charakter osobisty. Od-
powiednio nie jest możliwe znoszenie, zmienianie, posze-
rzanie lub przenoszenie obowiązków podatkowych 
w drodze umów cywilnoprawnych (w tym w drodze umo-
wy przystąpienia do długu).

Umowa o przystąpieniu do długu nie może dokumento-
wać zapłaty VAT z faktur wystawionych przez dotychcza-
sowego dłużnika.

■ ZAPAMIĘTAJ 
Nie jest dopuszczalne przystąpienie do długów pu-
blicznoprawnych.

PRZYKŁAD
 
Anna Kowalska, prowadząca działalność gospodar-
czą pod nazwą PH Anna Kowalska, podpisała anek-
sy do umowy kredytowej oraz umowy pożyczki 
i przystąpiła do długu wynikającego z tych umów, 
które uprzednio zostały zawarte przez jej męża Jana 
Kowalskiego w ramach prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej pod nazwą PHU Jan Ko-
walski. Przystąpienie do długu polegało na tym, że 
do istniejącego już stosunku prawnego pomiędzy 
bankiem X a PHU Jan Kowalski przystąpiła osoba 
trzecia, tj. Anna Kowalska, jako kolejny dłużnik, 

w konsekwencji czego bank X, nie tracąc dotychcza-
sowego dłużnika (Jana Kowalskiego), zyskał dodat-
kowego (Annę Kowalską), który odpowiada solidar-
nie z pierwotnym dłużnikiem za zaciągnięty dług.
Anna Kowalska, po podpisaniu ww. umów, zwróciła 
się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poznaniu 
(US) o dokonanie w terminie 25 dni zwrotu nad-
wyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 
X zł wraz z korektą deklaracji VAT-7 za czerwiec 
2014 r.
Jako podstawę zwrotu Anna Kowalska wskazała 
art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług, argumentując, że faktury 
dokumentujące kwoty należności zostały w całości 
zapłacone ich wystawcy. Anna Kowalska podniosła 
także przed US, że wskazana nadwyżka podatku 
jest wynikiem przejęcia przez nią działalności go-
spodarczej prowadzonej dotychczas przez jej męża 
– Jana Kowalskiego.
Wystawca faktur zaewidencjonowanych w rejestrze 
nabyć za czerwiec 2014 r. jako formę płatności 
wskazał kompensatę na rachunku bankowym.
US odmówił jednak Annie Kowalskiej wcześniejsze-
go zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za 
czerwiec 2014 r. Taka decyzja była zasadna, ponie-
waż zgodnie z art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT na 
wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją po-
datkową urząd skarbowy jest zobowiązany zwrócić 
różnicę podatku w terminie 25 dni, licząc od dnia 
złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczone-
go, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają 
z faktur dokumentujących kwoty należności, które 
zostały w całości zapłacone bezpośrednio podatni-
kowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnie-
niem art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (tj. przepisu odnoszącego 
się do obowiązku rozliczenia transakcji z wykorzy-
staniem rachunku bankowego).
Określony warunek otrzymania przyspieszonego 
zwrotu nadwyżki podatku należy uznać za spełnio-

Tabela. Różnice między przystąpieniem i przejęciem długu

Przystąpienie do długu Przejęcie długu

■ dłużnik pierwotny nie zostaje zwolniony z zaciągnięte-
go zobowiązania – dług ciążący na dotychczasowym 
dłużniku staje się także długiem przystępującego, dłuż-
nik pierwotny i dłużnik przystępujący odpowiadają soli-
darnie wobec wierzyciela/wierzycieli

■ sytuacja wierzyciela ulega wzmocnieniu, dlatego zasad-
niczo nie jest wymagana jego zgoda na zawarcie umowy 
przystąpienia do długu

■ umowa dla swej ważności nie wymaga zachowania for-
my pisemnej, choć warto tę formę zachować dla celów 
dowodowych

■ dłużnik pierwotny zostaje zwolniony z długu, w jego 
miejsce wstępuje przejmujący dług

■ zmienia się sytuacja wierzyciela, gdyż po stronie zobo-
wiązanej następuje zmiana podmiotów (zmiana dłużni-
ka), tym samym wymagana jest zgoda wierzyciela na 
zawarcie takiej umowy

■ umowa przejęcia długu powinna być pod rygorem nie-
ważności zawarta na piśmie
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ny także wtedy, gdy zamiast zapłaty należności 
z faktury wskazanej w tym przepisie podatnik i wy-
stawca faktury dokonają wzajemnego potrącenia 
przysługujących im wierzytelności, gdyż kompen-
sata należności jest dopuszczalną prawnie formą 
rozliczeń.
Zgodnie z art. 498 § 1 i 2 k.c., gdy dwie osoby są jed-
nocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycie-
lami, każda z nich może potrącić swoją wierzytel-
ność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przed-
miotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy 
tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, 
a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być do-
chodzone przed sądem lub przed innym organem 
państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytel-
ności umarzają się nawzajem do wysokości wierzy-
telności niższej.
W związku z tym Anna Kowalska na skutek podpisa-
nia aneksów do umów bankowych nie stała się wy-
łącznym kredytobiorcą i wierzycielem swojego męża 
Jana Kowalskiego. Nie przejęła zobowiązań z tytułu 
kredytu i pożyczki zaciągniętych przez swojego 
męża, lecz przystąpiła do długu swojego męża wo-
bec banku X.
Przystąpienie do długu oznacza natomiast, że 
Anna Kowalska stała się dłużnikiem banku X (soli-
darnym, razem z Janem Kowalskim), a nie wierzy-
cielem swojego męża. Bank zyskał zatem dodatko-
wego dłużnika, dodatkowe zabezpieczenie spłaty 
długu. Zgodnie zaś z art. 366 § 1 i 2 k.c. kilku dłuż-
ników może być zobowiązanych w ten sposób, że 
wierzyciel może żądać całości lub części świadcze-
nia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku 
z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie 
wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników 
zwalnia pozostałych (solidarność dłużników). Od-
powiednio aż do zupełnego zaspokojenia wierzy-
ciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobo-
wiązani. Umowy (aneksy) o przystąpieniu Anny 
Kowalskiej do długu męża Jana Kowalskiego (z ty-
tułu kredytu i pożyczki) nie mogły więc dokumen-
tować zapłaty VAT z faktur wystawionych przez 
męża Jana Kowalskiego. W wyniku samego przy-
stąpienia do długu nie powstała bowiem żadna 
wierzytelność dotychczasowego dłużnika, tj. Jana 
Kowalskiego, względem przystępującego, tj. Anny 
Kowalskiej, dlatego nie mogło dojść do potrącenia 
wzajemnych wierzytelności.

Przystąpienie do długu a podatek 
od czynności cywilnoprawnych

Czynność prawna (umowa) dotycząca przystąpienia do 
długu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czyn-
noś ci cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą o podatku od 

czynności cywilnoprawnych (UPCC) podatkowi podlega-
ją następujące czynności cywilnoprawne:
■ umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątko-

wych,
■ umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tyl-

ko co do gatunku,
■ umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez 

obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań 
darczyńcy,

■ umowy dożywocia,
■ umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współ-

własności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
■ ustanowienie hipoteki,
■ ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym niepra-

widłowego, oraz odpłatnej służebności,
■ umowy depozytu nieprawidłowego,
■ umowy spółki.

Podatkowi podlegają także zasadniczo zmiany tych 
umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opo-
datkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowe ustalenie zakresu przedmiotowego ma 
określone konsekwencje. Ustawodawca bowiem, wpro-
wadzając zamknięty katalog czynności podlegających 
opodatkowaniu, wyłączył z opodatkowania inne czyn-
ności podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane 
w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione 
w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu, 
nawet gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie 
same bądź podobne do tych, które zostały w nim wymie-
nione.

Czynność cywilnoprawna przystąpienia do długu znaj-
duje się poza zakresem przedmiotowym UPCC i w związ-
ku z tym umowa ta nie podlega opodatkowaniu podat-
kiem od czynności cywilnoprawnych.

Przystąpienie do długu 
a koszty uzyskania przychodu

Przystępujący do długu musi wykazać, że wydatki/ 
/koszty przez niego poniesione w związku z przystąpie-
niem do długu i spłatą zobowiązań na rzecz wierzyciela 
dłużnika pierwotnego zostały poniesione w celu uzyska-
nia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źró-
dła przychodów. W przeciwnym razie podmiot przystępu-
jący do długu nie będzie mógł zaliczyć tych wydatków do 
kosztów uzyskania przychodu.

PRZYKŁAD
 
Spółka A jest udziałowcem spółki B, która zaciąg-
nęła kredyt inwestycyjny. Spółka B popadła jednak 
w kłopoty finansowe. Spółka A przystąpiła do dłu-
gu spółki B i przez pewien czas spłacała jej zobo-
wiązania względem banku Z wraz z powstałymi 
odsetkami.
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Spółka A, poprzez przystąpienie do długu, poniosła 
koszty wypełnienia zobowiązań spółki B, której była 
udziałowcem. Polegały one na spłacie rat i wynika-
jących z nich odsetek. Jeżeli jednak spółka A nie wy-
każe, że wydatki na zapłatę odsetek zostały ponie-
sione w celu uzyskania przychodu lub zachowania 
albo zabezpieczenia źródła przychodów, to nie bę-
dzie mogła zaliczyć tych wydatków do kosztów uzy-
skania przychodu.
Związek przyczynowo-skutkowy i cel poniesionych 
wydatków należą do podstawowych warunków, bez 
których zaliczenie wydatków do kosztów nie jest-
możliwe. Odpowiednio na spółce A ciąży obowiązek 
udowodnienia, że celem zapłaty odsetek było osiąg-
nięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpie-
czenie źródła przychodów. Brak wykazania, że 
odsetki były uiszczane, aby osiągnąć ten cel, unie-
możliwi spółce A ujęcie tych wydatków w kategorii 
jej kosztów uzyskania przychodu.
Takie rozwiązanie wynika z tego, że zgodnie 
z przepisami ustawy o podatku dochodowym od 
osób prawnych kosztem uzyskania przychodu jest 
koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów 
lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przy-
chodów. Koszty poniesione w celu zachowania 
źródła przychodu powinny być poniesione po to, 
aby:

■  przychody z danego źródła przychodów cały czas 
istniały w niezmienionym kształcie,

■  źródło przychodów w ogóle dalej istniało.
Koszty powinny być zatem należycie udokumento-
wane, w sposób, na jaki wskazują przepisy doty-
czące prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów albo ksiąg rachunkowych. Jednocześ-
nie powinno się też wskazać związek kosztów 
z przychodem. Oznacza to, że koszty muszą być 
poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub za-
chowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. 
Istotne jest przy tym, aby istniał związek przyczy-
nowo-skutkowy między każdym kosztem uzyska-
nia przychodu a uzyskanym przychodem. Przy 
czym nie ma znaczenia, czy przychód pochodzi 
z bieżącej działalności, czy wystąpi w przyszłości, 
jeśli możliwość jego uzyskania obiektywnie wydaje 
się realna.
Jeżeli zatem spółka A wypełniłaby obowiązek, o któ-
rym mowa powyżej (tj. wykazałaby przed organem 
podatkowym, że spłaciła zobowiązania i odsetki 
w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów), to odsetki od 
spłaconych rat zobowiązania stanowiłyby dla niej 
koszt uzyskania przychodu w momencie ich faktycz-
nej zapłaty. Dla celów podatkowych rozpoznawane 
byłyby bowiem w dacie ich zapłaty.

 

Wzór 1. Umowa przystąpienia do długu

 UMOWA
DOTYCZĄCA PRZYSTĄPIENIA DO ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU WIERZYTELNOŚCI 

PRZYSŁUGUJĄCYCH BANKOWI W STOSUNKU DO  JANA KOWALSKIEGO 
(DO KWOTY I DO TERMINU)

zawarta 18 czerwca 2014 r. w Krakowie pomiędzy: 
Bankiem XYZ SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Muzealnej 7, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzo-
nego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 636821, 
NIP: XXXXXX, REGON: YYYYYYYYY, 
reprezentowanym przez: 
Stefana Iksińskiego – Prezesa Zarządu,
Jana Nowaka – Członka Zarządu,
zwanym dalej „Wierzycielem/Bankiem”,
a 
Markiem Brodą, zam. w Krakowie przy ul. Klasztornej 8/2, legitymującym się dowodem osobistym seria 
i nr XXX22222222, PESEL: 68080307XXX, NIP: VVVVVVVVV, 
zwanym dalej  „Przystępującym do długu/Przystępującym”,  
przy udziale 
Jana Kowalskiego, zam. w Bochni przy ul. Krakowskiej 7/3, legitymującego się dowodem osobistym seria 
i nr XYY3333333, PESEL: 65080204XXX, NIP: XXXXXXXXX,
zwanego dalej „Kredytobiorcą/Dłużnikiem”,
zwanymi dalej także łącznie „Stronami”. 
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§ 1
1.  W dniu 18 lipca 2011 r. Kredytobiorcy został udzielony przez Bank kredyt w wysokości 500 000,00 zł (słownie: 

pięćset tysięcy złotych i 00/100) na podstawie Umowy nr XXX/2011 o udzielenie kredytu inwestycyjnego (Umowa 
kredytowa).

2.  Z tytułu Umowy kredytowej zadłużenie Kredytobiorcy na dzień 18.06.2014 r. wynosi ogółem:  558 148,63 zł (słow-
nie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych i 63/100),  z tego:

 – z tytułu kapitału – 500 000,00 zł,
 – z tytułu odsetek – 57 698,63 zł,
 – z tytułu kosztów – 450,00 zł. 
Od kwoty kapitału kredytu naliczane są dalsze odsetki według zmiennej stopy procentowej wynoszącej aktualnie 13% 
w stosunku rocznym. Zadłużenie wynikające z Umowy kredytowej jest w całości wymagalne.   

§ 2
1.  Kredytobiorca oświadcza, że uznaje swoje zobowiązania wynikające z Umowy kredytowej za ważne, niewadliwe 

i niesporne, jak również uznaje swoje zobowiązanie z tytułu wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na rzecz Banku 
na poczet Umowy kredytowej.  

2.  Przystępujący do długu oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym wierzytelności Banku wynikają-
cych z Umowy kredytowej oraz wszystkich zabezpieczeń ustanowionych na jej poczet i nie zgłasza do nich zastrzeżeń.

3.  Przystępujący do długu oświadcza, że otrzymał od Banku do wglądu wszelkie żądane dokumenty i pozostaje w pełnej 
świadomości co do stanu zobowiązań, do których przystępuje.

§ 3
1.  Przystępujący do długu oświadcza, że tytułem prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy kre-

dytowej przystępuje do długu wynikającego z tej Umowy i zobowiązuje się spłacić ten dług jako zobowiązanie własne. 
2. Kredytobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przystąpienie do długu przez  Przystępującego. 
3. Bank oświadcza, że wyraża zgodę na przystąpienie do długu przez  Przystępującego.
4. Odpowiedzialność Przystępującego i Kredytobiorcy jest solidarna.
5.  Przystępujący do długu zobowiązuje się spłacić zobowiązania, do których przystąpił, w wysokości wskazanej w § 1 

ust. 2, w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

§ 4
1.  Przystępujący oświadcza, że z tytułu przystąpienia do długu wynikającego z Umowy kredytowej jako czynności z ty-

tułu prawnego zabezpieczenia wierzytelności Banku poddaje się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy 
– Prawo bankowe (tj. egzekucji wszczętej przez Bank na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego), do kwoty nie 
większej niż 840 000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) w zakresie wszelkich należności 
wynikających z Umowy kredytowej.

2.  Egzekucja obejmuje należności Banku wynikające z niniejszej Umowy wraz z kosztami sądowymi związanymi z nada-
niem bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz wszelkimi innymi kosztami.

3.  Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do 18.06.2016 r.

§ 5
W celu wykonania niniejszej umowy Przystępujący zobowiązuje się do:
a)  niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zdarzeniach, które mogą wskazywać na możliwość utraty zdolności 

płatniczej przez Przystępującego,
b)  udostępniania na żądanie Banku wszelkich znajdujących się w jego posiadaniu materiałów i dokumentów niezbęd-

nych do uzyskania zapłaty od Przystępującego lub umożliwiających przeprowadzenie wobec niego postępowań są-
dowych lub egzekucyjnych.

§ 6
1.  Postanowienia niniejszej Umowy są rozdzielne, a nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z nich pozostaje 

bez wpływu na ważność albo wykonalność pozostałych jej postanowień.
2.  Strony postanawiają, że niniejsza umowa stanowi porozumienie odrębne i niezwiązane z jakimikolwiek innymi umo-

wami, które zostały albo zostaną zawarte między którymikolwiek stronami niniejszej umowy.
3.  Bank ma prawo do wykonania swoich praw wynikających z niniejszej Umowy oraz obowiązującego prawa na warun-

kach określonych w tej Umowie bez względu na jakiekolwiek prawo przysługujące mu z tytułu jakiejkolwiek innej 
umowy. 
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4.  Niniejsza umowa nie narusza w żadnym zakresie praw Banku wynikających z zabezpieczeń ustanowionych na poczet 
Umowy kredytowej, jak również nie narusza i nie ogranicza możliwości dochodzenia roszczeń przez Bank z tych za-
bezpieczeń lub z tytułu jakichkolwiek innych roszczeń przysługujących Bankowi z jakiegokolwiek tytułu prawnego 
w stosunku do Kredytobiorcy albo Przystępującego lub osób trzecich.  

§ 7
1. Niniejsza umowa jest wolna od podatku od czynności cywilnoprawnych.
2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.  Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu 

otrzymują: Kredytobiorca, Bank i Przystępujący do długu.

                                                                                                                  
 Bank  Kredytobiorca/Dłużnik  Przystępujący do długu
 Iksiński  Jan Kowalski   Broda Marek
 Nowak

Wzór 2. Przystąpienie do długu z mocy ustawy
 

UMOWA PRZYSTĄPIENIA DO DŁUGU

W dniu 10.02.2014 r. w Poznaniu pomiędzy: 
Bankiem ZYX z siedzibą w Poznaniu przy ul. Paryskiej 26/27, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone-
go przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000000000, 
NIP: VVVVVVVVVV, REGON: XXXXXXXXXX,  
reprezentowanym przez: 
Łukasza Nowaka – Prezesa Zarządu,
Ewę Solid – Prokurenta,
zwanym dalej „Wierzycielem”,  
a 
Panem Krystianem Kowalskim, zam. w Poznaniu przy ul. Letniej 25, legitymującym się dowodem osobistym seria i nr: 
ZYX76578986, PESEL: 69030204XXX, 
zwanym dalej „Przystępującym do długu”,  
przy udziale 
Sylwii Nowak,  zam. w Poznaniu przy ul. Dziwnej 18/2, legitymującej się dowodem osobistym seria i nr: YXZ88888888, 
PESEL: 650406XXX, NIP: XXXXXXXXX, 
zwanej dalej „Dłużnikiem”, 

zawarto umowę przystąpienia do długu o następującej treści: 

§ 1
1.  Wierzyciel oświadcza, iż posiada w stosunku do Dłużnika roszczenie wynikające z następujących tytułów: 
 a) z umowy o kredyt obrotowy rolniczy z 27 lipca 2010 r. nr 256/2010, 
 b)  z umowy o kredyt skonwertowany z 15 października 2010 r. nr 240/2010, w związku z zawarciem umowy o kredyt 

obrotowy rolniczy z 12 października 2009 r. nr 876/2009 oraz w związku z zawarciem umowy o kredyt obrotowy 
rolniczy z 5 czerwca 2010 r. nr 454/2010, 

 c) z umowy kredytowej z 8 października 2012 r. nr 170/2012. 
2.  Zobowiązanie Dłużnika zostało potwierdzone bankowym tytułem egzekucyjnym z 20 czerwca 2013 r., zaopatrzonym 

w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 27 wrześ-
nia 2013 r. 

3.  Na podstawie aktu notarialnego z 29 maja 2013 r. – umowa odnowienia, oświadczenie o przeniesieniu włas-
ności nieruchomości i umowa sprzedaży, sporządzonego przez notariusza Jana Igrekowskiego, prowa-
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dzącego Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Wesołej 8, nr Rep. A 2039/13,  Dłużnik przeniósł na rzecz Przystę-
pującego do długu własność gospodarstwa rolnego położonego w Zacisznej, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/000XXXXXXXX/7.  

4.  Przystępujący do długu oświadcza, że znana mu jest treść i skutki prawne przepisu zawartego w art. 554 Kodeksu 
cywilnego.  

§ 2
Celem dodatkowego zabezpieczenia spłaty wskazanych w § 1 wierzytelności Banku Przystępujący do długu przystę-
puje do zadłużenia opisanego w § 1 ust. 1, z ograniczeniem swojej odpowiedzialności do wartości nabytego umową 
notarialną opisaną w § 1 ust. 3 gospodarstwa rolnego położonego w Zacisznej, składającego się z nieruchomości, dla 
której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą 
KW nr PO1P/000XXXXXXKK/6.

§ 3 
Przystępujący do długu będzie odpowiadał wobec Wierzyciela jak Dłużnik. 

§ 4
Dłużnik i Przystępujący do długu odpowiadają wobec Wierzyciela solidarnie. 

§ 5
Dłużnik oświadcza, że wyraża zgodę na przystąpienie do długu Przystępującego wymienionego we wstępie umowy. 

§ 6
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Przystępujący do długu zobowiązany jest poinformować pisemnie Wierzyciela o zmianie adresu. 
3.  Wszelkie informacje związane z wykonaniem niniejszej umowy Strony są zobowiązane przekazywać sobie w formie 

pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4.  Strony ustalają, że pisma nieodebrane przez Przystępującego do długu pod ostatnio wskazanym adresem w terminie 

jednorazowo awizowanym przez pocztę będą uznane za skutecznie doręczone.  

§ 7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 Łukasz Nowak
 Ewa Solid  Krystian Kowalski 
 (podpisy za Wierzyciela)  (podpisy za Przystępującego) 

 Sylwia Nowak 
 (podpisy za Dłużnika) 

 

PODSTAWA PRAWNA 
■ art. 554, 3531, 366, 369, 376 i art. 498 § 1 i 2, art. 518 i 519–

525 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 827), 
■ art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podat-

kowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 915), 
■ art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; 

ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312), 

■ art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672; ost. zm. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 915), 
■ art. 1 ust. 1 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czyn-

ności cywilnoprawnych  (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649; 

ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 229, poz. 1496),
■ art. 15 ust. 1 i 4 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 

z 2014 r. poz. 915).
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WESZŁY W ŻYCIE
18 września 2014 r. 
PRAWO UBEZPIECZEŃ 
SPOŁECZNYCH
Ustawa z  25 lipca 2014 r. o zmia-
nie ustawy o rencie socjalnej 
i ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych

Zgodnie z przepisami prawo do renty 
socjalnej przysługuje:
1)  osobom posiadającym obywatelstwo 

polskie zamieszkującym w Polsce, 
2)  cudzoziemcom zamieszkującym 

w Polsce na podstawie zezwolenia 
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE, 
zezwolenia na pobyt czasowy 
udzielonego w związku z nadzwy-
czajnymi okolicznościami lub 
w związku z uzyskaniem w Polsce 
statusu uchodźcy albo ochrony uzu-
pełniającej, 

3)  cudzoziemcom posiadającym kartę 
pobytu z adnotacją „dostęp do rynku 
pracy”, 

4)  mającym miejsce zamieszkania 
w Polsce obywatelom państw UE, 
państw członkowskich EFTA – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwaj-
carskiej oraz członkom ich rodzin, 
posiadającym prawo pobytu lub pra-
wo stałego pobytu w Polsce. 

Zmiany dotyczą uprawnień cudzoziem-
ców. Ustalono ponadto, że w przypadku 
zawieszenia prawa do renty socjalnej 
w razie osiągania przychodu prawo do 
świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego 
wygasa dopiero po upływie 90 dni od dnia 
ustania ubezpieczenia w NFZ.
Dz.U. z 2014 r. poz. 1175

19 września 2014 r. 
PRAWO RODZINNE
Ustawa z 25 lipca 2014 r. o zmia-
nie ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej oraz 
niektórych innych ustaw

Nowelizacja ustawy inspirowana 
ostatnimi wydarzeniami medialnymi 

związanymi z funkcjonowaniem ro-
dzin zastępczych nakłada na wojewo-
dę obowiązek kontroli systemu spra-
wowania pieczy zastępczej. Obok ta-
kich zadań, jak prowadzenie 
rejestrów, wydawanie i cofanie ze-
zwoleń na prowadzenie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, regio-
nalnych placówek opiekuńczo-tera-
peutycznych i interwencyjnych ośrod-
ków preadopcyjnych, nadzoru nad 
działalnością placówek czy gromadze-
nia sprawozdań, dodana została kon-
trola nad realizacją zadań z zakresu 
wspierania rodziny, pieczy zastępczej, 
usamodzielnień pełnoletnich wycho-
wanków i adopcji wykonywanych 
przez gminy oraz kontrola nad zgod-
nością zatrudnienia pracowników jed-
nostek wspierania rodziny. Kontrola 
wojewody ma mieć przy tym realny 
i praktyczny wymiar. Wojewoda ma 
prawo wstępu w ciągu doby do obiek-
tów i pomieszczeń kontrolowanej jed-
nostki i przeprowadzania oględzin 
obiektów, składników majątku oraz 
przebiegu czynności podejmowanych 
wobec podopiecznych. Ponadto woje-
woda może żądać od pracowników 
kontrolowanej jednostki udzielenia 
informacji w formie ustnej i pisemnej 
w zakresie przeprowadzanej kontroli. 
W celu dokonania kontroli może pro-
wadzić normalne postępowanie admi-
nistracyjne z wykorzystaniem instytu-
cji rozprawy administracyjnej – może 
wezwać i przesłuchać świadków, lub 
wyznaczyć biegłego celem wydania 
opinii.

Nowelizacja wprowadza ponadto ob-
ostrzenia dotyczące warunków i wy-
magań w stosunku do osób, którym po-
wierza się pełnienie funkcji rodziny za-
stępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka. Uszczegółowienia doty-
czą m.in.:
■ rejestru tych osób,
■ umów zawieranych z rodzinami za-

stępczymi,
■ rozszerzenia i określenia kręgu osób, 

które mogą być zatrudnione do po-
mocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach gospodar-
skich.

Dz.U. z 2014 r. poz. 1188

20 września 2014 r. 
PODATEK AKCYZOWY
Rozporządzenie Ministra Finan-
sów z  12 sierpnia 2014 r. zmie-
niające rozporządzenie w spra-
wie oznaczania wyrobów akcyzo-
wych znakami akcyzy

Zmiany mają charakter techniczny 
i dotyczą: 
1.  Nowego wzoru banderoli podatko-

wej samoprzylepnej na opakowania 
jednostkowe (puszki) importowa-
nych, nabywanych wewnątrzwspól-
notowo wyrobów spirytusowych. 

2.  Nowego wzoru banderoli podatko-
wej samoprzylepnej na opakowania 
jednostkowe (puszki) importowa-
nych, nabywanych wewnątrzwspól-
notowo wyrobów winiarskich. 

3.  Nowego wzoru banderoli podatko-
wej samoprzylepnej na opakowania 
jednostkowe (puszki) wyproduko-
wanych na terytorium kraju wyro-
bów spirytusowych. 

4.  Nowego wzoru banderoli podatko-
wej samoprzylepnej na opakowania 
jednostkowe (puszki) wyproduko-
wanych na terytorium kraju wyro-
bów winiarskich. 

Banderole podatkowe stosują odpo-
wiednio podmioty prowadzące składy 
podatkowe, importerzy, przedstawiciele 
podatkowi, podmioty dokonujące naby-
cia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 
akcyzowych podlegających obowiązko-
wi oznaczania, podmioty dokonujące 
produkcji wyrobów akcyzowych, oraz 
właściciele wyrobów akcyzowych.

Oprócz powyższego wprowadzono 
nowe wzory banderoli legalizacyjnych 
i zamieszczono rysunki dokładnie okre-
ślające miejsce mocowania banderoli na 
puszkach i butelkach napojów. Pozosta-
ła część rozporządzenia jest poświęcona 
szczegółowej dokumentacji dotyczącej 
obrotu z wykorzystaniem banderoli, 
w szczególności znajdują się tam wzory 
zgłoszeń i zapotrzebowań na banderole, 
wzory urzędowych wykazów znaków 
akcyzy i wzory protokołów zniszczenia 
lub uszkodzenia znaków. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1095

Opracował ADAM MALINOWSKI
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STAN PRAWNY NA 23 WRZEŚNIA 2014 R.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCÓW
Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest ustalana raz do roku. Zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Składki należne za okres
Podstawa wymiaru składek 

na ubezpieczenia społeczne

Składka na ubezpieczenia społeczne

Emerytalne
19,52%

Rentowe
8%

Chorobowe
2,45%

Od 1.01.2014 r. 2247,60 zł 438,73 zł 179,81 zł 55,07 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od po-
ziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 1.04.2012 r. od 0,67% do 3,86%.

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161), 
■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637).

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE PRZEDSIĘBIORCÓW 
(TAKŻE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)
Składka ustalana jest raz do roku, na podstawie ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Okres obowiązywania Podstawa wymiaru składki zdrowotnej
Składka zdrowotna 

9%

1.01. – 31.12.2014 r. 3004,48 zł 270,40 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1175).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Okres obowiązywania: 2014 r.

Podstawa 
wymiaru składek

Rodzaj 
ubezpieczenia

Stawka 
(%)

Kwota 
w (zł)

Podstawa prawna

504,00 zł

Emerytalne 19,52 98,38

Dz.U. z 2013 r.  poz. 1074Rentowe 8 40,32

Chorobowe 2,45 12,35

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej

FINANSOWANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW

Stopa składki (liczona od podstawy wymiaru)

Ubezpieczenie emerytalne
19,52%

Ubezpieczenie rentowe
8%

Ubezpieczenie 
chorobowe

2,45%

Ubezpieczenie 
wypadkowe 

od 0,67% do 3,86%

Pracownik 
9,76%

Pracodawca 
9,76%

Pracownik 
1,50%

Pracodawca 
6,50%

Pracownik 
2,45%

Pracodawca 
od 0,67% do 3,86%

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161), 
■ ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, 
poz. 1322; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637),
■ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 878).
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SKŁADKA NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Okres
Podstawa wymiaru

(przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
włącznie z wypłatami z zysku w poprzednim kwartale)

Stawka Wysokość składki

Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień 2014 r.

3943,91 zł
9% 354,95 zł

M.P. z 2014 r. poz. 579

Kwiecień, maj, czerwiec 2014 r.
3896,97 zł

9% 350,73 zł
M.P. z 2014 r. poz. 288

Styczeń, luty, marzec 2014 r.
4005,97 zł

9% 360,54 zł
M.P. z 2014 r. poz. 95

Podstawa prawna: 

■ ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; 
ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1175).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH
Od 1 września 2013 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stano-
wi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru 
składek. Składka w nowej wysokości obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop 
wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym jest kwota odpowiadająca wysokości 
specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Okres obowiązywania
60% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego

75% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia

Wysokość specjalnego 
zasiłku opiekuńczego

1.01.2014 – 31.12.2014 2247,60 zł 1260 zł 520 zł

1008 zł – w pierwszym roku pracy

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161), 
■ ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027; ost. zm. 
Dz.U. z 2014 r. poz. 1175), 
■ ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 559).

OGRANICZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagro-
dzenia

2014 r. 9365,00 zł M.P. z 2014 r.  poz. 4

Podstawa prawna:

■ ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1442; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1161). 

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Wysokość składki Podstawa prawna

9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Składka na Fundusz Pracy

2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust.1 
ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r.  
poz. 674 ze zm.)

Ustawa budżetowa na rok 2014
Dz.U. z 2014 r. poz. 162

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, 
o którym mowa w art. 19 ust.1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1442 ze zm.)

Ustawa budżetowa na rok 2014
Dz.U. z 2014 r. poz. 162

Opracował Adam Malinowski
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Przygotuj się na zmiany w VAT, CIT i PIT w 2015 r.

Zapraszamy na Akademię Podatków – cykl 4 warsztatów:

1. T E M AT
Zmiany w VAT w 2014. Praktyka stosowania zmienionych przepisów, 
najnowsze orzecznictwo, interpretacje organów podatkowych

T E R M I N
17 października 2014 r.

L O K A L I Z A C JA
Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Radosław Kowalski

2. T E M AT
Podatek CIT i PIT w 2014. Najnowsze orzecznictwo, interpretacje 
organów podatkowych, rozwiązywanie problemów wynikających 
ze stosowania przepisów

T E R M I N
4 listopada 2014 r.

L O K A L I Z A C JA
Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Radosław Kowalski

3. T E M AT
Zmiany w VAT na rok 2015

T E R M I N
24 listopada 2014 r.

L O K A L I Z A C JA
Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Radosław Kowalski

4. T E M AT
Podatek dochodowy od osób prawnychi fizycznych w 2015 r.

T E R M I N
2 grudnia 2014 r.

L O K A L I Z A C JA
Warszawa

P R O WA D Z Ą C Y
Radosław Kowalski

Więcej informacji na stronie www.okk.infor.pl

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: 22 212 07 30bok@infor.plwww.sklep.infor.pl



kalendarz książkowypublikacja książkowa

Tylko do 26 września br. 
za opłacenie rocznego abonamentu 
Poradnika Gazety Prawnej na 2015 rok 
prezenty do wyboru:

 * Niezależnie od liczby opłaconych abonamentów otrzymają Państwo jeden kalendarz.

PREZENT GWARANTOWANY*

odtwarzacz MP3 pendrive 8 GB

JUŻ DZIŚ odwiedź www.infor.pl/oferta i wybierz prezent!
Oferta ważna tylko do 26 września 2014 r.




