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wSTĘP

kodeks pracy wyczerpująco normuje odpowiedzialność materialną 
pracowników, ustanawiając podstawy tej odpowiedzialności odmiennie 
od zasad przyjętych w kodeksie cywilnym. odpowiedzialność material-
na pracownika jest różna ze względu na jej charakter. mamy więc do 
czynienia albo z odpowiedzialnością pracownika za szkodę wyrządzoną 
pracodawcy, albo z odpowiedzialnością za mienie powierzone pracowni-
kowi.

Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.pracodawcy.charakteryzuje.się.
tym,.że.pracownik.nie.zawsze.ma.obowiązek.wyrównania.całej.szkody ..Na-
tomiast. odpowiedzialność. za.mienie.powierzone.pracownikowi,. która. jest.
powiązana.z.pewnym.zaufaniem.w.stosunku.do.pracownika,.jest.odpowie-
dzialnością.materialną.w.pełnej.wysokości.szkody.poniesionej.przez.praco-
dawcę ..

Pracownik. może. ponieść. odpowiedzialność. za. szkodę. wyrządzoną. za-
równo.z.winy.umyślnej,.jak.i.nieumyślnej ..Przy.odpowiedzialności.za.szko-
dę.wyrządzoną.z.winy.nieumyślnej.pracownik.odpowiada.tylko.za.rzeczy-
wiste. straty. pracodawcy,. pracodawca. zaś. musi. udowodnić. zawinienie.
pracownika,.rozmiar.szkody.i.związek.przyczynowo-skutkowy.między.tymi.
zdarzeniami ..W.przypadku.dochodzenia.odpowiedzialności.za.szkodę.wy-
rządzoną.z.winy.umyślnej.pracodawca.może.żądać.naprawienia.rzeczywi-
stych.strat. i.dodatkowo.utraconych.korzyści ..Musi. jednak.udowodnić.pra-
cownikowi:.winę,.umyślne.działanie,.wskazać.rozmiar.poniesionej.szkody.
i.związek.przyczynowo-skutkowy.między.nimi .

Przy.szkodzie.w.mieniu.powierzonym.pracownikowi.występuje.pełna.od-
powiedzialność.za.rzeczywiste.straty.i.utracone.korzyści,.natomiast.praco-
dawca.musi.wykazać.rozmiar.poniesionej.szkody.oraz.prawidłowość.powie-
rzenia.mienia.pracownikowi .
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warunki odpowiedzialności materialnej 
pracowników

Nie.można.mówić.o.odpowiedzialności.materialnej.pracowników,.jeśli.nie.
wystąpią. ściśle. określone. przesłanki .. Dopiero. zaistnienie. łącznie. wszyst-
kich.wymienionych.w.ustawie.z.26.czerwca.1974.r ..–.Kodeks.pracy.(j .t ..DzU.
z.1998.r ..nr.21,.poz ..94;.ost ..zm ..DzU.z.2014.r ..poz ..208;.dalej:.k .p .).warun-
ków.przesądzających.o.odpowiedzialności.pracownika.powoduje,.że.praco-
dawca.będzie.mógł.wystąpić.z.roszczeniem.przeciwko.pracownikowi ..A.za-
tem,.aby.można.było.mówić.o.odpowiedzialności.materialnej.pracownika,.
musi. dojść. do. niewykonania. lub. nienależytego. wykonania. obowiązków.
przez.pracownika,.w.wyniku.czego.w.mieniu.pracodawcy.powstaje.szkoda,.
a.pracownikowi.da.się.przypisać.winę ..Ponadto.między.zachowaniem.pra-
cownika.a.szkodą.w.mieniu.pracodawcy.musi.istnieć.związek.przyczynowo-
-skutkowy.(art ..114.k .p .) .

Pracownik. ponosi. odpowiedzialność. materialną. za. szkodę. wyrządzoną.
zakładowi.pracy.na.zasadzie.winy ..Wina.pracownika.ma.duże.znaczenie.dla.
samego.faktu.i.wymiaru.jego.odpowiedzialności ..Sąd.Najwyższy.w.wyroku.
z.11.maja.1977.r ..orzekł,.że.zgodnie z art. 114 i 115 Kodeksu pracy pracow-
nik ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez zakład pracy tylko 
w razie zawinionego niewykonania obowiązków pracowniczych, pozostają-
cego w związku przyczynowym ze szkodą. Z samego faktu powstania szkody, 
gdy nie wchodzi w grę szczególna odpowiedzialność za mienie powierzone, 
nie można domniemywać winy pracownika, jak również niedopełnienia 
przez niego obowiązków (IV.PR.109/77,.niepubl .,.patrz:.www .inforlex .pl) .

Bezprawność czynu

Bezprawność.czynu.rozumiana.w.kontekście.zasad.odpowiedzialności.ma-
terialnej. pracowników. polega. na. naruszeniu. obowiązków. pracowniczych.
przez.ich.niewykonanie.lub.nienależyte.wykonanie ..Kodeks.pracy.nie.kon-
kretyzuje.jednak,.naruszenie.dokładnie.jakich.obowiązków.skutkuje.odpo-
wiedzialnością. materialną. pracownika .. Należy. zatem. przyjąć,. że. chodzi.
o.naruszenie.każdego.obowiązku.wynikającego.zarówno.z.przepisów.ogól-
nych.prawa.pracy,. jak. i. z. aktów.wewnętrznych. funkcjonujących.u.danego.
pracodawcy,.a.nawet.z.polecenia.służbowego ..Takie.stanowisko.przyjął.Sąd.
Najwyższy.w.wyroku.z.5.maja.1999.r .,.w.którym.stwierdził,.że.zobowiąza-
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nie pracownika do naprawienia szkody powstaje w przypadku uchybienia 
każdemu z jego obowiązków, a nie tylko obowiązkowi podstawowemu 
(I.PKN.680/98,.OSNP.2000/13/513).

Pracownik.ma.obowiązek.wykonywać.pracę.sumiennie. i. starannie.oraz.
stosować.się.do.poleceń.przełożonych,.które.dotyczą.pracy,.jeżeli.nie.są.one.
sprzeczne.z.przepisami.prawa.lub.umową.o.pracę.(art ..100.§.1.k .p .) ...Postę-
powanie. sprzeczne. z. tymi. obowiązkami. jest. podstawową. przesłanką. pra-
cowniczej. odpowiedzialności. materialnej .. Należy. przy. tym. zaznaczyć,. że.
naruszenie.obowiązku.może.polegać.zarówno.na.działaniu,.jak.i.na.zanie-
chaniu .

Wina pracownika

Umowa.o.pracę.jest.umową.starannego.działania,.a.nie.rezultatu ..Pracownik.
jest.zobowiązany.wykonywać.należycie.swoje.obowiązki,.tzn ..przy.dołoże-
niu.szczególnego.stopnia.staranności .

Jedną.z.przesłanek.materialnej.odpowiedzialności.pracownika.za.szkodę.
wyrządzoną.zakładowi.pracy.jest.wina,.którą.można.przypisać.pracowniko-
wi. tylko. wówczas,. gdy. zostanie. wykazane,. że. naruszył. on. umyślnie. albo.
nieumyślnie.swoje.obowiązki.wynikające.z.przepisów.lub.z.ogólnie.przyję-
tych.reguł.postępowania .

Wina.może.więc.przybrać.formę.winy.umyślnej.lub.winy.nieumyślnej .

Pracownik może wyrządzić pracodawcy szkodę z winy 
umyślnej bądź nieumyślnej.

Wina.umyślna.polega.na.takim.zachowaniu.pracownika,.kiedy.pracownik.
celowo.chce.spowodować.uszczerbek.w.mieniu.pracodawcy.albo.przewidu-
je.możliwość.spowodowania.szkody.i.godzi.się.na.to ..Natomiast.wina.nie-
umyślna.polega.na.tym,.że.pracownik.w.ogóle.nie.przewiduje.możliwości.
wyrządzenia.pracodawcy.szkody.swoim.działaniem.lub.zaniechaniem.albo.
przewiduje. taką. możliwość,. ale. przypuszcza,. że. do. powstania. szkody. nie.
dojdzie .

Najbardziej. powszechna. w. stosunkach. pracowniczych. jest. szkoda. po-
wstała.wskutek.niestaranności.pracownika.przy.wykonywaniu.swoich.obo-
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wiązków,.a.zatem.wina.nieumyślna ..Przyczyną.winy.nieumyślnej. jest.naj-
częściej.niedbalstwo.lub.lekkomyślność .

Przykład

Pracownik firmy produkującej meble w celu szybszego wykonania pracy, skręcając 
mebel, nie wkręca wszystkich potrzebnych śrub, narażając pracodawcę na sprzedaż 
produktu wadliwego. Pracodawca może więc zarzucić temu pracownikowi działanie 
lekkomyślne. Postępowanie pracodawcy będzie prawidłowe.

Przykład

Sprzedawczyni lodów nie domyka chłodziarki, przez co część produktów znajdują-
cych się wewnątrz rozmraża się i nie nadaje się do dalszej sprzedaży. Pracownica 
postępuje w sposób lekkomyślny. W razie wystąpienia szkody pracodawca będzie 
mógł zarzucić pracownicy, że nienależycie wykonywała swoje obowiązki.

Pracownik.nie.zawsze.poniesie.odpowiedzialność.materialną.za.wyrzą-
dzoną.pracodawcy.szkodę ..Istnieją.okoliczności.wyłączające.bezprawność.
czynu.oraz.winę.pracownika ..Do.takich.sytuacji.należą.np ..działanie.w.sta-
nie.wyższej.konieczności,.działanie.w.obronie.koniecznej,.a.także.działanie.
w.granicach.dopuszczalnego.ryzyka .

Przykład

Zatrudniony w zakładzie stolarskim na stanowisku stolarza Jarosław Z. podczas 
wykonywania wraz z innym pracownikiem cięcia płyty na maszynie formatyzującej 
zauważył, że gdyby jego ręka ześlizgnęła się, piła mogłaby poranić współpracowni-
ka. Jarosław Z. skierował więc cały arkusz płyty w bok w ten sposób, że został on 
przecięty i uszkodzony. Pracodawca nie powinien dochodzić od Jarosława Z. odpo-
wiedzialności materialnej za zniszczoną płytę, ponieważ działał on w stanie wyższej 
konieczności.

Nie.można.także.mówić.o.odpowiedzialności.pracownika,.gdy.stworzono.
mu.niewłaściwe.warunki.wykonywania.pracy,.powierzono.wadliwe.materia-
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ły.lub.gdy.pracuje.na.uszkodzonych.lub.nieprawidłowo.działających.maszy-
nach .

Pracodawca powinien zapewnić pracownikom pra-
widłowo działające maszyny i odpowiedniej jakości 
materiały. 

Nie.ponosi. również.winy.za. swoje.działanie. lub.zaniechanie.osoba.za-
trudniona.np ..na.stanowisku.kierowniczym,.która.korzysta.z.opinii.specjali-
stów,.aby.podjąć.decyzję.w.zakresie.wymagającym.dodatkowej.wiedzy ..Gdy.
taki.pracownik.postąpi.zgodnie.z.zaleceniami.wykwalifikowanych.specjali-
stów,. nie. ponosi. odpowiedzialności. za. szkody. spowodowane. złą. decyzją ..
Nie.wyklucza.to.jednak.jego.odpowiedzialności.za.wybór.złego.specjalisty ..
W. tej. kwestii. wypowiedział. się. Sąd. Najwyższy,. wyjaśniając,. że. dyrektor 
(kierownik) podejmuje wprawdzie jednoosobowe decyzje w imieniu zakładu, 
opiera się jednak z reguły na opiniach podwładnych mu specjalistów. Nie-
podobna wymagać od niego w równej mierze dokładnej znajomości wszyst-
kich specjalistycznych zagadnień wiążących się z prawidłowym funkcjono-
waniem kierowanego przezeń zakładu. Przy ocenie odpowiedzialności 
odszkodowawczej dyrektora (kierownika) w związku ze szkodą, jaką poniósł 
zakład, konieczne jest więc rozważenie, czy w konkretnym stanie faktycznym 
można mu przypisać winę polegającą np. na działaniu nieostrożnym lub 
lekkomyślnym. Znamion lekkomyślności z reguły nie wykazuje decyzja dy-
rektora (kierownika) powzięta po zasięgnięciu opinii specjalisty z danej 
dziedziny, choćby nawet opinia ta okazała się merytorycznie błędna, jeżeli 
dyrektor (kierownik) nie miał podstaw do powątpiewania o jej prawidłowo-
ści (wyrok.SN.z.13.grudnia.1977.r .,.IV.PRN.12/77,.niepubl .,.patrz:.www .
ekspert3 .inforlex .pl).

Winy. nie. można. przypisać. także. pracownikowi,. który. wykonuje. swoje.
obowiązki.w.braku.poczytalności ..Jednak.nie.dotyczy.to.osób,.które.z.wła-
snej. winy. wprawiły. się. w. stan. zakłócający. pełną. poczytalność,. np .. przez.
spożycie.alkoholu.lub.środków.odurzających ..

O.wyłączeniu.winy.pracownika.można.mówić.także.wówczas,.gdy.spo-
wodował.on.szkodę.w.wyniku.błędu,.np ..błędnego.zrozumienia.polecenia.
służbowego,.bądź.błędu,.którego.nie.był.w.stanie.samodzielnie.wychwycić,.
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np ..zamontowanie.wadliwego,.ale.niedającego.się.wychwycić.gołym.okiem.
elementu.w.urządzeniu.produkowanym.przez.zakład .

Szkoda 

Kodeks.pracy.co.prawda.nie.zawiera.definicji.pojęcia.„szkoda”,.jednak.nale-
ży.przyjąć.powszechne.rozumienie.tego.pojęcia,.które.znalazło.swoje.uregu-
lowanie. w. Kodeksie. cywilnym. (art .. 361. §. 2. ustawy. z. 23. kwietnia. 1964. r ...
–.Kodeks.cywilny.–.j .t ..DzU.z.2014.r ..poz ..121;.dalej:.k .c .) ..Przez.szkodę.wy-
rządzoną.pracodawcy.przez.jego.pracownika.należy.rozumieć.zarówno.straty.
rzeczywiste,.które.poniósł.pracodawca,.jak.i.utracone.korzyści,.np ..z.powodu.
zamknięcia.zakładu.na.czas.usuwania.skutków.wyrządzonej.szkody .

W.Kodeksie.pracy.nie.ma.także.definicji.pojęcia.„rzeczywista.strata”.ani.
nie. zostało. wyjaśnione,. co. należy. rozumieć. przez. naprawienie. szkody.
„w.pełnej.wysokości” ..Dlatego.w.tym.zakresie.należy.odwołać.się.do.prak-
tyki.ustalonej.w.orzecznictwie .

Zakres.szkody.ma.na.gruncie.odpowiedzialności.pracowniczej.kluczowe.
znaczenie,.gdyż.określa.zasady.tej.odpowiedzialności ..I.tak,.pracownik.po-
nosi. odpowiedzialność. w. granicach. rzeczywistej. straty. poniesionej. przez.
pracodawcę.i.tylko.za.normalne.następstwa.działania.lub.zaniechania,.z.któ-
rego.wynikła.szkoda.(art ..115.k .p .) .

Rzeczywistą. stratą. jest. uszczerbek.majątkowy.poniesiony.przez. zakład.
pracy.w.mieniu,.które.do.niego.należało.przed.wyrządzeniem.mu.szkody ..
Jeżeli.więc.np ..zniszczeniu.uległ.surowiec.w.czasie.produkcji,.to.rzeczywi-
stą.stratą.zakładu.pracy.jest.przede.wszystkim.wartość.surowca,.ale.nie.pro-
duktu,.jaki.by.z.niego.powstał,.gdyby.surowiec.nie.uległ.zniszczeniu ..A.za-
tem. wina. nieumyślna. powoduje. odpowiedzialność. jedynie. za. rzeczywistą.
stratę,. jaką. wyrządził. pracownik .. Takie. stanowisko. zajął. Sąd. Najwyższy,.
stwierdzając,.że.z mocy art. 115 Kodeksu pracy pracownik.–.w razie niewa-
dliwego przypisania mu odpowiedzialności za szkodę nieumyślnie wyrzą-
dzoną zakładowi pracy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 
obowiązków pracowniczych – ponosiłby pracowniczą odpowiedzialność od-
szkodowawczą tylko w granicach rzeczywistej straty zakładu pracy, ta zaś 
nie obejmuje spodziewanych korzyści, które zakład pracy mógłby osiągnąć, 
gdyby mu szkody nie wyrządzono. W odróżnieniu bowiem od odszkodowa-
nia cywilnego, które obejmuje stratę i utracony zysk osiągalny w razie nie-
wyrządzenia szkody (art. 361 § 2 k.c.), pracownicze odszkodowanie w razie 
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nieumyślnego wyrządzenia szkody nie przekracza wartości tego, co zakład 
pracy posiadał i czego został pozbawiony z nieumyślnej winy pracownika 
(wyrok. SN. z. 11. kwietnia. 1975. r .,. I. PR. 291/74,. OSNC,. 1976/1/15,. patrz:.
www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Szkoda.w.pełnej.wysokości.obejmuje.każdy.uszczerbek.majątkowy.nie-
mający. prawnego. usprawiedliwienia,. a. więc. zarówno. rzeczywistą. stratę,.
o.której.mowa.w.art ..115.k .p .,.jak.i.utratę.korzyści,.której.zakład.pracy.mógł.
się.spodziewać,.gdyby.pracownik.nie.wyrządził.mu.szkody .

Do.naprawienia.szkody.w.pełnej.wysokości.jest.zobowiązany.pracownik,.
który. wyrządził. szkodę. umyślnie,. a. także. pracownik,. któremu. powierzono.
mienie.z.obowiązkiem.zwrotu.albo.do.wyliczenia.się ..Należy.przy.tym.pamię-
tać,.że.umyślne wyrządzenie szkody w rozumieniu art. 122 k.p. zachodzi wów-
czas, gdy pracownik objął następstwa swego czynu zamiarem bezpośrednim 
lub ewentualnym. Ocena ta nie może wypaść w oderwaniu od konkretnych 
okoliczności sprawy (wyrok.SN.z.24.czerwca.1977.r .,.IV.PR.147/77,.niepubl .).

Należy.też.zwrócić.uwagę.na.wyrok,.który.uznał,.że.umyślnego narusze-
nia podstawowych obowiązków pracowniczych nie można utożsamiać 
z umyślnym wyrządzeniem szkody w rozumieniu art. 122 k.p. (wyrok. SN.
z.13.lutego.1981.r .,.IV.PR.395/80,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Szkodą.majątkową.nie. jest.normalne.zużycie.maszyn,.urządzeń,.narzę-
dzi .. Pracownik. nie. będzie. ponosił. odpowiedzialności. za. zepsucie. się.
np ..wózka.widłowego,.który.w.wyniku.znacznego.przebiegu.i.eksploatacji.
nie.da.się.uruchomić .

Szkoda.może.przybrać.różne.formy,.a.jej.skutki.mogą.być.zauważalne.dopie-
ro.po.upływie.jakiegoś.czasu ..Może.ona.polegać.np ..na.zwiększeniu.zobowią-
zań.pracodawcy.wobec.osoby.trzeciej.albo.na.złamaniu.zakazu.konkurencji .

Przykład

Katarzyna C. zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, naliczając składki 
ZUS, przez nieuwagę nie uwzględniła składek jednego z pracowników, które praco-
dawca był zobowiązany odprowadzić do ZUS w odpowiednim terminie. Po upływie 
2 miesięcy ZUS przysłał pismo wzywające do zapłaty zaległej kwoty wraz z odset-
kami. Katarzyna C. poniesie odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy 
w wysokości naliczonych odsetek przez ZUS maksymalnie do kwoty 3-krotności swo-
jego wynagrodzenie (wina nieumyślna).
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Przy.ustalaniu.szkody.należy.też.odróżnić.pojęcie.wysokości.szkody.
od. kwoty. odszkodowania .. Wysokość. szkody. to. wyliczony. uszczerbek.
w.mieniu.pracodawcy,.a.odszkodowanie.to.kwota,.jaką.można.żądać.od.
pracownika.w.ramach.rekompensaty.za.szkodę ..Jeżeli.naprawienie.szko-
dy. ma. nastąpić. w. pieniądzu,. wysokość. odszkodowania. powinna. być.
ustalona.według.cen.z.daty.ustalenia.odszkodowania,.chyba.że.szczegól-
ne.okoliczności.wymagają.przyjęcia.za.podstawę.cen.istniejących.w.in-
nej.chwili .

Kodeks.pracy.nie.daje.odpowiedzi.na.pytanie,.według.jakich.cen.należy.
ustalać.wysokość.szkody ..Z.tego.względu.na.mocy.art ..300.k .p ..należy.sto-
sować.odpowiednio.art ..363.§.2.k .c ..i.zgodnie.z.ukształtowanym.w.doktry-
nie.i.judykaturze.poglądem.przyjąć.ceny.detaliczne ..Dlatego.np ..kierownik.
magazynu. hurtowego. ponosi. odpowiedzialność. za. braki. w. powierzonym.
mu.mieniu.według.cen.detalicznych,.a.nie.hurtowych .

W. kwestii. ustalenia. wysokości. odszkodowania. wypowiedział. się. Sąd.
Najwyższy.w.wyroku.z.24.lutego.1989.r .,.w.którym.stwierdził,.że.w spra-
wach materialnej odpowiedzialności pracowników wysokość szkody ustala 
się według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne oko-
liczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili 
(art. 363 § 2 k.c. w związku z art. 300 k.p.). W razie wyrządzenia szkody 
w walucie obcej ustalenie odszkodowania następuje z reguły według śred-
niego kursu obowiązującego w dacie ustalenia odszkodowania (III. PRN.
1/89,.OSP.1990/7/279,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl).

Związek przyczynowy

Kolejną.przesłanką.warunkującą.odpowiedzialność.materialną.pracownika.
jest. istnienie. związku. przyczynowego. między. zawinionym. zachowaniem.
a.powstałą.szkodą ..Oznacza.to,.że.niewykonanie.lub.nienależyte.wykonanie.
obowiązków.przez.pracownika.musi.spowodować.szkodę,.która.nie.powsta-
łaby. w. innym. przypadku .. Szkoda. musi. być. zatem. normalnym. (adekwat-
nym).następstwem.zachowania.się.pracownika .

Obowiązek.udowodnienia.zaistnienia.związku.przyczynowo-skutkowego.
oraz. pozostałych. przesłanek. ciąży. na. pracodawcy .. Pracodawca. powinien.
więc.podać.okoliczności.uzasadniające.odpowiedzialność.pracownika.oraz.
wysokość.powstałej.szkody.(art ..116.k .p .) ..To.pracodawca.musi.wykazać,.że.
szkoda.zaistniała.w.wyniku.zawinionego.działania.pracownika.niewykonu-
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jącego.lub.nienależycie.wykonującego.swoje.obowiązki ..Dotyczy.to.zarów-
no.szkody.powstałej.w.wyniku.winy.umyślnej,.jak.i.nieumyślnej ..

Odmiennie. została. uregulowana. kwestia. ciężaru. dowodowego. w. przy-
padku.odpowiedzialności.pracownika.za.mienie.powierzone.z.obowiązkiem.
rozliczenia.się ..W.tej.sytuacji.pracodawca.ma.obowiązek.wykazania.szko-
dy,.natomiast.wina.pracownika.jest.domniemana ..Więcej.na.ten.temat.pisze-
my.na.str ..32 .

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę 
wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej

Zwykle.szkoda.wyrządzona.przez.pracownika.powstaje.z.winy.nieumyślnej.
wskutek. zaniedbania. lub. zaniechania. obowiązków. pracowniczych .. Nie-
umyślność.jest.ważnym.kryterium.przy.ustalaniu.granic.odpowiedzialności.
pracownika,.gdyż.pracownik,.który.wyrządził.szkodę.w.mieniu.pracodawcy.
z.winy.nieumyślnej,.ponosi.ograniczoną.odpowiedzialność.za.rzeczywiście.
poniesioną.stratę ..Nie.ponosi.on.odpowiedzialności.za.utracone.przez.pra-
codawcę.korzyści,.które.mogłyby.być.osiągnięte,.gdyby.do.szkody.nie.do-
szło .

Rzeczywista.strata.to.różnica.między.majątkiem.pracodawcy.przed.wy-
rządzeniem.szkody.i.po.jej.wyrządzeniu .

Przykład

Roman K. był materialnie odpowiedzialnym magazynierem w hurtowni sanitarnej. Do 
jego obowiązków należało m.in. przyjmowanie, składanie i wydawanie materiałów oraz 
badanie jakości przyjmowanych materiałów. Roman K. przy corocznym spisie z natury 
rozliczył się z powierzonego mienia co do liczby przyjętej do magazynu ceramiki sa-
nitarnej. Komisja spisowa stwierdziła, że w przypadku jednej palety umywalek istnieje 
wada fabryczna polegająca na źle położonym porcelicie, w wyniku czego wartość tych 
produktów była niższa od umywalek pełnowartościowych. W takiej sytuacji Roman K. 
jest zobowiązany do wyrównania szkody według zasad określonych w Kodeksie pracy 
za rzeczywistą stratę do wysokości 3-krotności wynagrodzenia.
Jeżeli jednak pracodawca sprzeda wadliwy towar np. po promocyjnej cenie, to pra-
cownik odpowie jedynie do wysokości różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży 
(rzeczywista strata). Takie postępowanie pracodawcy będzie prawidłowe.
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Górną granicą wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną 
nieumyślnie przez pracownika jest kwota 3-miesięcznego wynagro-
dzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody 
(art. 119 k.p.). 

Ta. ograniczona. odpowiedzialność. pracownika. za. szkodę. wyrządzoną.
nieumyślnie.często.prowadzi.do.tego,.że.pracodawca.nie.odzyska.pełnego.
pokrycia.faktycznie.poniesionej.straty,.jak.miałoby.to.miejsce,.gdyby.pra-
cownik. ponosił. odpowiedzialność. na. zasadach. określonych. w. Kodeksie.
cywilnym ..Ustawodawca.uznał.jednak,.że.pracownik.zasługuje.na.większą.
ochronę .

W. przeciwieństwie. do. odszkodowania. unormowanego. w. prawie. cy-
wilnym,. gdzie. ma. ono. charakter. kompensacyjny,. odszkodowanie..
za.szkodę.wyrządzoną.przez.pracownika.nieumyślnie,.jest.zatem.limito-
wane .

Jeżeli.pracownik.odrębnymi.czynami.wyrządził.kilka.szkód,.odpowiada.
za.każdą.z.nich.oddzielnie ..Gdy.pracownik.wyrządził.pracodawcy.szkody.
w.wyniku.kilku.różnych.czynów,.to.należne.od.niego.odszkodowanie.trzeba.
obliczyć.w.stosunku.do.każdej.z.tych.szkód.osobno .

Przykład

Kierowca uszkodził towar w czasie 2 kolejnych kursów. Wówczas odszkodowa-
nie oblicza się dla każdego z tych zdarzeń oddzielnie, a żadne z tych odszkodo-
wań nie może przekraczać 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeżeli 
natomiast kierowca, na skutek nieuwagi, uszkodził samochód i znajdujący się 
w nim towar, to odszkodowanie zarówno za uszkodzony samochód, jak i za 
uszkodzony towar nie może przekraczać 3-miesięcznego wynagrodzenia pra-
cownika.

To.samo.należy.odnieść.do.sytuacji,.gdy.zakład.pracy.dochodzi.od.pra-
cownika. odszkodowania. za. szkodę. spowodowaną. tym. samym.zdarzeniem.
(np ..wypadkiem.samochodowym).w.mieniu.własnym.oraz.–.w.drodze.re-
gresu.–.w.mieniu.osoby.trzeciej ..Jeżeli.szkoda.została.wyrządzona.czynem.
ciągłym,.np ..brakiem.nadzoru,.to.ciągłość.tego.czynu.przerywa.ujawnienie.
go.wobec.sprawcy.szkody .
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Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę 
wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej jest  
ograniczona do 3-miesięcznego wynagrodzenia pra-
cownika.

Jeżeli. szkoda. przewyższa. wysokość. 3-miesięcznego. wynagrodzenia,.
wówczas.odszkodowanie.obniża.się.do.równowartości.3.pensji .

Wynagrodzenie. pracownika. 3-miesięczne. oblicza. się. według. zasad.
obowiązujących. przy. obliczaniu. ekwiwalentu. za. urlop. wypoczynkowy ..
Ważne. jest,. że. przy. wyliczaniu. wartości. tego. odszkodowania. nie.
uwzględnia. się. zmian. wynagrodzenia,. jakie. nastąpiły. po. wyrządzeniu.
szkody.(§.3.rozporządzenia.z.29.maja.1996.r ..w.sprawie.sposobu.ustala-
nia.wynagrodzenia.w.okresie.niewykonywania.pracy.oraz.wynagrodzenia.
stanowiącego.podstawę.obliczania.odszkodowań,.odpraw,.dodatków.wy-
równawczych.do.wynagrodzenia.oraz.innych.należności.przewidzianych.
w.Kodeksie.pracy.–.DzU.nr.62,.poz ..289;.ost ..zm ..DzU.z.2003.r ..nr.230,.
poz ..2292 .

Ustalenie wysokości odszkodowania w ugodzie

Nic.nie.stoi.na.przeszkodzie,.aby.tak.obliczone.odszkodowanie.nie.mogło.
być.jeszcze.obniżone,.np ..na.podstawie.ugody.zawartej.między.pracowni-
kiem.a.pracodawcą .

Ugoda.jest.sposobem.polubownego.załatwienia.sprawy ..Jedną.z.zasad.
prawa.pracy.jest.bowiem.dążenie.do.ugodowego.załatwienia.sporu.na.każ-
dym.etapie.postępowania ..

Ugoda. polega. na. czynieniu. sobie. wspólnych. ustępstw,. dlatego. często.
pracodawca,. chcąc. zatrzymać. pracownika,. który. jednorazowo. w. sposób.
nieumyślny.doprowadził.do.powstania.szkody.w.mieniu.pracodawcy,.za-
wiera.z.nim.ugodę,.obniżając.mu.wysokość.odszkodowania.i.rozkładając.
spłatę.na.raty ..

Niejednokrotnie.pracodawca.godzi.się.na.ugodę,.aby.w.sposób.szybki.
i. możliwie. nieuciążliwy. odzyskać. wartość. utraconego. mienia,. mając.
świadomość,.jak.długotrwałe.są.procesy.sądowe.i.jak.bezskuteczna.bywa.
egzekucja,.zwłaszcza.gdy.dłużnik.nie.pracuje .
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wzór ugody w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej 
pracodawcy przez pracownika

     Warszawa, 25 marca 2014 r.

Ugoda dotycząca naprawienia 
przez pracownika szkody wyrządzonej pracodawcy

zawarta między:
Marcinem Lewickim zamieszkałym w Piasecznie przy ul. Ogrodniczej 5, legitymują-
cym się dowodem osobistym seria AAA nr 101110 wydanym przez Prezydenta Miasta 
Stołecznego Warszawy, zwanym dalej – Pracownikiem
a
INTER DREW S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słonecznikowej 7, wpisaną do KRS 
pod numerem 00717900, reprezentowaną przez Jana Kowalczyka – Prezesa Zarzą-
du, zwanym dalej – Pracodawcą.

§ 1
Strony zgodnie oświadczają, że łączy je stosunek pracy na podstawie umowy o pracę 
na czas określony od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2015 r.

§ 2
1.  Strony zgodnie oświadczają, że 20 stycznia 2014 r. w Warszawie przy ul. Powstań-

ców Śląskich 2 podczas wykonywania montażu mebli biurowych w firmie Zapaśnik 
i S-ka została wyrządzona szkoda w mieniu Pracodawcy polegająca na uszkodze-
niu frontów lakierowanych i montowanych u klienta przez usuwanie napisów z fron-
tów substancją działającą żrąco na lakier położony na frontach MDF, w wyniku cze-
go powstały zacieki i przebarwienia.

2.  Szkoda, o której mowa w ust. 1, powstała na skutek lekkomyślności pracownika. 

§ 3
Wysokość szkody wyniosła 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto.

§ 4
Marcin Lewicki zobowiązuje się do naprawienia szkody określonej w § 2 przez zapłatę 
na rzecz Pracodawcy kwoty 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
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§ 5
Strony zgodnie oświadczają, że kwota określona w § 4 nie przekracza wysokości 
3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

§ 6
Strony zgodnie oświadczają, że kwota określona w § 4 została ustalona na podsta-
wie wszystkich okoliczności sprawy, w tym stopnia zawinienia Pracownika, jego do-
tychczasowego stosunku do obowiązków pracowniczych oraz sytuacji materialnej 
i rodzinnej Pracownika.

§ 7
Strony uzgadniają, że kwota określona w § 4 zostanie zapłacona przez Pracownika 
w dziesięciu równych ratach po 200 zł (słownie: dwieście złotych) do 10. dnia każde-
go następującego po sobie miesiąca, poczynając od kwietnia 2014 r.

§ 8
Strony oświadczają, że niniejsza ugoda wyczerpuje wszelkie roszczenia Pracodawcy 
– INTER DREW S.A. wobec Pracownika – Marcina Lewickiego z tytułu naprawienia 
szkody określonej w § 2.

...............................................................    .....................................................
               (podpis Pracownika)                                                            (podpis Pracodawcy)

W.sytuacji.ugodowego.załatwienia.sporu.wysokość.odszkodowania.może.
zostać.dodatkowo.obniżona.przez.sąd.pracy.na.podstawie.całokształtu.oko-
liczności. sprawy .. Ograniczenie. odpowiedzialności. odszkodowawczej. pra-
cownika.przewidziane.w.art ..119.§.1.k .p ..nie.wyłącza.dopuszczalności.dal-
szego.ograniczenia.odszkodowania.w.granicach.i.w.sytuacji.przewidzianej.
w. art .. 121. §. 2. k .p .. (wyrok. SN. z. 20. maja. 1975. r .,. I. PR. 342/74,. OSNC.
1975/12/180,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Gdy.mimo.zawarcia.ugody.pracownik.uchyla.się.od.jej.realizacji.i.nie.
spełnia. świadczenia. zgodnie. z. porozumieniem. zawartym. z. pracodawcą,.
wówczas.taka.ugoda.podlega.wykonaniu.w.trybie.przepisów.Kodeksu.po-
stępowania. cywilnego. po. nadaniu. jej. przez. sąd. klauzuli. wykonalności ..
Więcej.na.ten.temat.piszemy.na.str ..51 .
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Ustalanie wysokości odszkodowania

Należy.podkreślić,.że.jeżeli.pracownik.jest.zatrudniony.u.kilku.pracodaw-
ców,. jego. 3-miesięczne. wynagrodzenie. do. celu. ustalenia. odszkodowania.
nie.jest.sumowane ..Bierze.się.pod.uwagę.jedynie.wynagrodzenie.wypłacane.
w.zakładzie.pracy,.na.rzecz.którego.pracownik.jest.zobowiązany.naprawić.
szkodę .

Wątpliwości. dotyczące. ustalania. wysokości. odszkodowania. powstają.
w.sytuacji,.gdy.pracownik.u.poszkodowanego.pracodawcy.wykonuje.pracę.
również.dodatkowo.na.innej.podstawie,.np ..na.podstawie.umowy.zlecenia ..
Otóż.do.wyliczenia.odszkodowania.za.wyrządzoną.szkodę.(odszkodowanie.
w.wysokości.3-miesięcznego.wynagrodzenia.oblicza.się.według.zasad.obo-
wiązujących.przy.obliczaniu.ekwiwalentu.za.urlop.wypoczynkowy).brakuje.
podstawy.prawnej,.aby.przy.ustalaniu.wysokości.3-miesięcznego.wynagro-
dzenia.do.celów.odszkodowawczych.doliczać.kwoty.wynagrodzeń.uzyska-
nych.z. tytułu.umowy.zlecenia ..Tak.samo.należy.postąpić.z.pracownikiem.
zatrudnionym.w.niepełnym.wymiarze.czasu.pracy ..Wynagrodzenie.3-mie-
sięczne. niepełnoetatowca. jest. ustalane. według. faktycznie. otrzymywanego.
wynagrodzenia .

Przyczynienie się innych osób do powstania szkody

Następnym. ograniczeniem. odpowiedzialności. pracownika. jest. sytuacja,.
w. której. pracodawca. współprzyczynił. się. do. powstania. szkody. (art .. 117.
k .p .) ..Pracownik.nie.ponosi.odpowiedzialności.za.szkodę.w.takim.zakresie,.
w. jakim. pracodawca. lub. inne. osoby. przyczyniły. się. do. jej. powstania. lub.
zwiększenia ..W.takim.przypadku.pracownik.nie.będzie.całkowicie.zwolnio-
ny.z.odpowiedzialności,.jednak.zostanie.ona.odpowiednio.zmniejszona ..Je-
żeli.materiał.dowodowy.zebrany.w.sprawie.wskazuje.na.to,.że.pracodawca.
przyczynił.się.do.powstania,.a.także.–.choć.przepisy.tego.wyraźnie.nie.prze-
widują. –. do. zwiększenia. szkody,. za. jej. część. nieobciążającą. pracownika.
odpowiedzialność.może.ponosić.kierownik.zakładu.pracy.lub.inny.pracow-
nik .. Wówczas. sąd. może. wezwać. te. osoby. do. wzięcia. udziału. w. sprawie ..
Podstawą. prawną. wezwania. kierownika. lub. innego. pracownika. odpowie-
dzialnego. za. przyczynienie. się. zakładu. pracy. do. powstania. szkody. jest.
art ..194.§.3.ustawy.z.17.listopada.1964.r ..–.Kodeks.postępowania.cywilnego.
(j .t ..DzU.z.2014.r ..poz ..101;.ost ..zm ..DzU.z.2014.r ..poz ..379;.dalej:.k .p .c .) .
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Przykład
W firmie handlowej była przyjęta praktyka, że kontrahenci dokonywali płatności do 
rąk handlowców (nie istniało odrębne stanowisko kasowe), którzy wystawiali odpo-
wiednie pokwitowanie dla wpłacającego. Wpłacana gotówka była trzymana w nie-
zabezpieczonej szufladzie pod ladą. Handlowcy wielokrotnie zwracali pracodawcy 
uwagę, że nie są w stanie upilnować stanowiska, gdzie są trzymane pieniądze. 
Pewnego dnia doszło do kradzieży 1000 zł z szuflady przy stanowisku Marcina Z. 
Pracodawca zażądał, aby Marcin Z. pokrył w całości niedobór, jaki powstał w wyniku 
kradzieży. Pracownik podniósł w sądzie zarzut, że nie może ponosić całkowitej odpo-
wiedzialności za zaistniałą sytuację, gdyż pracodawca przyczynił się do powstania 
szkody, nie stosując bezpiecznych sposobów przetrzymywania gotówki, w szczegól-
ności nie tworząc odrębnego stanowiska kasowego. Sąd przychylił się do argumen-
tów pozwanego pracownika i zasądził od niego odszkodowanie w wysokości połowy 
skradzionej kwoty.

Przez. przyczynienie. się. pracodawcy. lub. innej. osoby. do. szkody. należy.
rozumieć.takie.zachowanie,.które.pozostaje.w.związku.ze.szkodą.i.bez.któ-
rego.szkoda.być.może.w.ogóle.by.nie.powstała.albo.nie.powstałaby.w.takich.
rozmiarach.(wyrok..SN.z.4.maja.1975.r .,.IV.PR.92/79,.niepubl .,.patrz:.www .
ekspert3 .inforlex .pl) .

Z.ograniczeniem.odpowiedzialności.pracownika.za.szkodę.wyrządzoną.
nieumyślnie.mamy. także.do.czynienia.w.sytuacji.wspólnego.wyrządzenia.
szkody.przez.kilku.pracowników ..W.razie.wyrządzenia.szkody.przez.kilku.
pracowników.każdy.z.nich.ponosi.odpowiedzialność.w.zależności.od.stop-
nia.winy.i.za.taką.część.szkody,.do.powstania.której.się.przyczynił ..Jeżeli.
nie.jest.możliwe.ustalenie.stopnia.winy.i.przyczynienia.się.poszczególnych.
pracowników.do.powstania.szkody,.wówczas.odpowiadają.oni.w.częściach.
równych.(art ..118.k .p .) .

Zasada. indywidualnej.odpowiedzialności.materialnej. za. szkody.wyrzą-
dzone.pracodawcy.jest.zatem.wyznaczana.przez.2.czynniki:.skalę.przyczy-
nienia.się.danego.pracownika.do.szkody.oraz.stopień.jego.winy .

Tak. jak. już.wcześniej.wspomniano,. to.na.pracodawcy.ciąży.obowiązek.
udowodnienia.stopnia.przyczynienia.się.każdego.z.obwinionych.pracowni-
ków.do.powstania.szkody,.a. także.obowiązek.wskazania.stopnia. ich.winy ..
Często.przysparza.to.wiele.problemów.pracodawcy,.który.mimo.wnikliwe-
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go.zapoznania.się.ze.sprawą.nie.jest.w.stanie.jednoznacznie.określić.zakre-
su.odpowiedzialności.poszczególnych.pracowników,.gdyż.jego.mienie.po-
zostaje. w. dyspozycji. wielu. pracowników,. np .. w. procesie. produkcyjnym ..
Pomocne.w.takiej.sytuacji.bywają.rozstrzygnięcia.w.odrębnych.postępowa-
niach .

Odpowiedzialność.pracowników.za.wyrządzoną.szkodę.w.częściach.rów-
nych.z.powodu.braku.możliwości.ustalenia.stopnia.winy.i.przyczynienia.się.
do.jej.powstania.jest.wyjątkiem.i.nie.może.być.stosowane.jako.reguła .

Warto.zaakcentować.również,.że. jeśli.szkoda.zostanie.wyrządzona.przez.
kilku. pracowników,. ponoszą. oni. odpowiedzialność. w. częściach. równych,.
a.nie.solidarnie.(art ..118.k .p .) ..Pracodawca.nie.może.w.takim.przypadku.żą-
dać. zaspokojenia. całości. odszkodowania. tylko. od. jednego. z. pracowników ..
Zasada.wskazana.w.art ..118..k .p ..nie.dotyczy.umyślnego.wyrządzenia.szkody.
(uchwała.SN.z.30.maja.1975.r .,.V.PZP.3/75,..OSNC/1975/10–11/143) .

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę 
wyrządzoną z winy umyślnej

Ustalenie. umyślności. winy. przy. wyrządzonej. przez. pracownika. szkodzie.
ma. istotne. znaczenie. do. określenia. zakresu. odpowiedzialności,. która. jest.
znacznie.szersza.niż.w.przypadku.nieumyślnego.działania.lub.zaniechania .

Pracownik,. który. przez. niewykonanie. lub. nienależyte. wykonanie. obo-
wiązków.wyrządził.pracodawcy.szkodę.umyślnie,. jest.zobowiązany.do. jej.
naprawienia.w.pełnej.wysokości .

Pracownik. wyrządzający. szkodę. z. winy. umyślnej. kieruje. się. złą. wolą.
i.dlatego.nie.zasługuje.na.ochronę.jak.w.przypadku.winy.nieumyślnej.pole-
gającej. na. ograniczeniu. jego. odpowiedzialności. do. 3-krotności. wynagro-
dzenia .

Wina.umyślna.może.występować.w.2.postaciach:
■■ jako.zamiar.bezpośredni.lub
■■ jako.zamiar.ewentualny .

Zamiar.bezpośredni.zachodzi.wówczas,.gdy.pracownik.celowo.doprowa-
dza.do.powstania. szkody,.np .. celowo.uszkadza.narzędzie,.które. służy.mu.
w.pracy ..Natomiast. zamiar. ewentualny.ma.miejsce.wtedy,.gdy.pracownik.
podejmuje.działanie.lub.dopuszcza.się.zaniechania,.które.nie.jest.skierowa-
ne.na.popełnienie.szkody,.jednak.przewiduje.on,.że.szkoda.może.nastąpić.
i.się.na.to.godzi .
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Aby.mówić.o.winie.umyślnej,.pracownik.musi.swoim.zamiarem.obejmo-
wać.nie.tylko.umyślne.naruszenie.obowiązków,.ale.także.powstanie.szkody .

Często.wina.umyślna.z.zamiarem.ewentualnym.jest.mylona.z.winą.nie-
umyślną.polegającą.na.lekkomyślności,.gdy.pracownik.przewiduje.ujemne.
skutki.swego.działania.lub.zaniechania,.ale.sądzi,.że.ich.uniknie ..Tym.trud-
niejsze.jest.ustalenie.winy,.gdy.pracownik.popełnia.wiele.czynów.skutkują-
cych.szkodą,.ale.zróżnicowanych.pod.względem.umyślności .

Dosyć. częstą. przyczyną. wyrządzenia. szkody. przez. pracownika. z. winy.
umyślnej. jest. podejmowanie. przez. niego. obowiązków. pracowniczych. pod.
wpływem.alkoholu ..Świadome.wprawienie.się.pracownika.w.stan.zakłóca-
jący. jego.zdolności.psychofizyczne. i.podjęcie.przez.niego.w.takim.stanie.
obowiązków.pracowniczych. jest. tłumaczone. jednoznacznie. jako.działanie.
z.winy.umyślnej.z.zamiarem.ewentualnym ..W.tym.zakresie.wypowiedział.
się.Sąd.Najwyższy,.który.stwierdził,.że.stan nietrzeźwości sprawcy uzasad-
nia przyjęcie umyślności wyrządzenia szkody w formie zamiaru ewentualne-
go, co również dotyczy szkody w mieniu powierzonym w sytuacji, gdy na 
szkodę składa się suma różnych szkód wywołanych różnymi zdarzeniami nie 
zawsze związanymi z winą umyślną sprawcy (sprawców), odpowiedzialność 
w pełnej wysokości ogranicza się tylko do tych następstw działania lub za-
niechania sprawcy, jakie to działanie lub zaniechania wywołały, a nie do 
całości szkody (wyrok. SN. z. 22. kwietnia. 1980. r .,. IV. PR. 86/80,. niepubl .,.
patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Warto. także.zaznaczyć,.że.na.zasadzie.winy.umyślnej.odpowiadają.nie.
tylko.sami.sprawcy.czynu.skutkującego.szkodą,.ale.także.podżegacze.i.po-
mocnicy ..Jest.to.zasada.przejęta.z.Kodeksu.karnego .

Przykład

Katarzyna O. była zatrudniona jako sprzedawczyni w sklepie kosmetycznym. Część 
kosmetyków zapisywała jako zużyte na potrzeby prezentacji (testery) w sklepie, 
gdy tymczasem sama sprzedawała je na aukcjach internetowych. Ponieważ sama 
nie potrafiła posługiwać się Internetem, poprosiła koleżankę z pracy, aby pomogła 
jej zorganizować taką aukcję. Koleżanka Katarzyny O. domyślała się, skąd pocho-
dzą kosmetyki, które dalej odsprzedaje Katarzyna O., jednak nie powiadomiła o tym 
fakcie właściciela sklepu, a wręcz pomogła jej w wystawieniu przywłaszczonych 
kosmetyków.
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Koleżanka Katarzyny O., mimo że nie uzyskała faktycznie żadnych korzyści z tego pro-
cederu, będzie odpowiadała wraz z Katarzyną O. za pomoc w wyrządzeniu szkody 
pracodawcy. Odpowiedzialność obu pań będzie solidarna. Pracodawca może żądać 
od obu pracownic naprawienia szkody w pełnej wysokości (skradzione kosmetyki 
po cenach zakupu), jak również za utracone korzyści (marża, na jakiej pracodawca 
mógł sprzedać kosmetyki).

W.razie.wyrządzenia.szkody.z.winy.umyślnej.przez.kilku.pracowników.
ich. odpowiedzialność. jest. solidarna. i. znacznie. szersza. niż. w. przypadku.
winy.nieumyślnej .

Nie.ma.tu.znaczenia.stopień.ich.winy,.a.także.przyczynienie.się.do.po-
wstania. szkody .. Solidarność. odpowiedzialności. polega. na. tym,. że. każdy.
z. pracowników. odpowiada. za. całość. wyrządzonej. szkody .. Przy. odpowie-
dzialności. solidarnej.nie.ma. też. znaczenia,. czy.współsprawca. szkody. jest.
pracownikiem.danego.pracodawcy.czy.osobą.trzecią .

Odpowiedzialność pracownika za szkodę 
wyrządzoną przez naruszenie umowy o zakazie 
konkurencji 

Do.podstawowych.obowiązków.pracowniczych.należy.m .in ..dbałość.o.do-
bro.zakładu.pracy.oraz.ochrona.jego.mienia.(art ..100.§.2.pkt.4.k .p .) ..Pra-
cownik.jest.zobowiązany.do.podejmowania.wszelkich.działań.mających.na.
celu.ochronę.dobrego.imienia.pracodawcy,.a.także.szeroko.rozumiane.dzia-
łanie.w.interesie.pracodawcy ..

Podstawową.powinnością.pracownika.jest.także.zachowanie.w.tajemnicy.
informacji,. których. ujawnienie. mogłoby. narazić. pracodawcę. na. szkodę,.
oraz.przestrzeganie.tajemnicy.określonej.w.przepisach,.które.dotyczą.m .in ..
tajemnicy. przedsiębiorstwa,. tajemnicy. produkcji,. informacji. handlowych,.
a.także.tajemnicy.służbowej ..Poufność.danych.bądź.innych.informacji,.z.ja-
kimi. pracownik. ma. do. czynienia,. wymaga. od. pracodawcy. szczególnego.
zabezpieczenia.na.wypadek,.gdyby.pracownik.udostępnił.te.informacje.oso-
bom.trzecim .

Za.złamanie.ciążącego.na.pracowniku.obowiązku.zachowania.tajemnicy.
pracodawca. ma. prawo. żądać. odszkodowania. z. zastosowaniem. przepisów.
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o. materialnej. odpowiedzialności. pracownika. za. szkodę. wyrządzoną. przy.
uwzględnieniu.umyślności.bądź.nieumyślności.jego.winy .

Wspomniany.obowiązek.dbania.o.dobro.zakładu.pracy.przejawia.się.tak-
że.w.zakazie.podejmowania.przez.pracownika.działalności.konkurencyjnej ..
Aby.ułatwić.dochodzenie.roszczenia.z.tego.tytułu,.pracodawcy.coraz.czę-
ściej.decydują.się.na.podpisanie.z.pracownikiem.dodatkowej.umowy.–.o.za-
kazie.konkurencji ..Jest.to.odrębna.umowa.cywilnoprawna,.którą.można.za-
wrzeć.zarówno.w.momencie.nawiązywania.stosunku.pracy,.jak.i.w.trakcie.
jego.trwania ..Pracodawca.nie.może.wypowiedzieć.umowy.o.zakazie.konku-
rencji.w.trybie.wypowiedzenia.zmieniającego .

Pracownik,.który.narusza.zakaz.konkurencji.zawarty.w.umowie.na.czas.
trwania.stosunku.pracy,.narusza.swoje.obowiązki.pracownicze ..Jeżeli.w.wy-
niku.naruszenia.tego.zakazu.pracodawca.poniesie.szkodę,.wówczas.praco-
dawca. ma. prawo. żądać. od. pracownika. naprawienia. szkody. na. zasadach.
określonych.w.Kodeksie.pracy.(art ..1011.§.2.k .p .) .

Pracodawca może żądać odszkodowania od pracowni-
ka, który naruszył zakaz konkurencji. 

Zupełnie.odmienna.jest.sytuacja,.gdy.umowa.o.zakazie.konkurencji.zo-
stała.zawarta.na.okres.po.ustaniu.stosunku.pracy ..Były.pracownik.nie.naru-
sza. bowiem. swoich. obowiązków. pracowniczych,. a. jedynie. postanowienia.
umowy.cywilnej ..Dlatego.pracodawca.może.żądać.naprawienia.szkody.wy-
nikłej.z.nieprzestrzegania.postanowień.zawartych.w.umowie,.ale.jedynie.na.
podstawie.odpowiedzialności.cywilnej.byłego.pracownika.(art ..1012.k .p .) .

Pracownik,.który.naruszył.swoje.obowiązki.przez.złamanie.zakazu.kon-
kurencji.w.czasie. trwania.umowy.o.pracę,. jest.zobowiązany.do. jej.napra-
wienia. i. może. zostać. pociągnięty. do. odpowiedzialności. materialnej,. gdy.
zostaną.spełnione.łącznie.wszystkie.przesłanki.tej.odpowiedzialności .

Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika  
za wyrządzenie szkody osobie trzeciej

Przy.wypełnianiu.obowiązków.pracowniczych.pracownik.może.wyrządzić.
swoim.działaniem.bądź.zaniechaniem.szkodę.osobie.trzeciej ..Do.jej.napra-
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wienia. jest. zobowiązany. co.do. zasady. tylko.pracodawca,. któremu.wzglę-
dem.pracownika.przysługuje. roszczenie. regresowe.z. tego. tytułu ..Obowią-
zek.naprawienia.wyrządzonej.szkody.będzie.natomiast.obciążał.pracownika,.
w.sytuacji.gdy. spowoduje. szkodę.umyślnie.oraz.gdy.nie.ma.ona.związku.
z.wykonywaniem.przez.niego.obowiązków.pracowniczych .

Odpowiedzialność. odszkodowawcza. pracodawcy. za. szkodę,. którą. pra-
cownik.wyrządził.osobie.trzeciej.przy.wykonywaniu.obowiązków.pracow-
niczych,. nawiązuje. do. zasady,. że. to. pracodawca. ponosi. ryzyko. związane.
z.prowadzeniem.działalności ..Zasada.ryzyka.pracodawcy.jest.sformułowana.
w.art ..117.§.2.k .p .,.zgodnie.z.którym.pracownik.nie.ponosi.ryzyka.związa-
nego.z.działalnością.pracodawcy,.a.w.szczególności.nie.odpowiada.za.szko-
dę.wynikłą.w.związku.z.działaniem.w.granicach.dopuszczalnego. ryzyka ..
Uwzględniając. silniejszą. pozycję. pracodawcy,. ustawodawca. wprowadził.
instrumenty.ograniczające.do.minimum.odpowiedzialność.pracownika.z.ty-
tułu. szkody. wyrządzonej. osobie. trzeciej. przy. wykonywaniu. przez. niego.
obowiązków.pracowniczych .

.

Zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej

W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego 
obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do jej 
naprawienia jest wyłącznie pracodawca (art. 120 § 1 k.p.)..Przepis. ten.
wyłącza.zatem.odpowiedzialność.pracownika.na.podstawie.przepisów.Ko-
deksu.cywilnego.o.odpowiedzialności.z.tytułu.czynów.niedozwolonych.wo-
bec. osoby. trzeciej. za. wyrządzoną. szkodę. (art. 417–421,. art .. 430,. art .. 474.
k .c .) .. Można. zatem. stwierdzić,. że. art .. 120. §. 1. k .p .. reguluje. zagadnienie.
z.zakresu.prawa.cywilnego.przez.wyłączenie.roszczenia,.jakie.przysługuje.
osobie.poszkodowanej.na.podstawie.prawa.cywilnego.w.stosunku.do.spraw-
cy. szkody,.którym. jest.pracownik ..Fakt,. że.osoba. fizyczna. jest.pracowni-
kiem,.powoduje.wyłączenie.możliwości.skierowania.przeciwko.niemu.bez-
pośrednich. roszczeń. od. poszkodowanej. osoby. trzeciej. przy. spełnieniu.
ustawowych.przesłanek ..Warto.w.tym.miejscu.przywołać.uzasadnienie.do.
uchwały.Sądu.Najwyższego.z.13.maja.1975.r ..(III.PZP.5/75,.OSP.1976/7–
8/135),.w.której.sąd.stwierdził,.że.art ..120.§.1.k .p ..wprowadził.istotną.mo-
dyfikację.zasad.odpowiedzialności.wynikających.z.przepisów.Kodeksu.cy-
wilnego.o.czynach.niedozwolonych,.ograniczając.podmiotowe.uprawnienia.
osoby.trzeciej.do.żądania.odszkodowania.wyłącznie.od.pracodawcy ..
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wyłącznie pracodawca jest zobowiązany do naprawie-
nia szkody wyrządzonej osobie trzeciej przez pracownika 
podczas wykonywania przez niego obowiązków pracow-
niczych.

Kodeks.pracy.nie.zawiera.definicji.osoby.trzeciej ..Ponad.wszelką.wątpli-
wość. do. takich. osób. należy. zaliczyć. tzw .. osoby. postronne. niezwiązane.
w.jakikolwiek.sposób.z.zakładem.pracy,.jak.również.pozostałych.pracowni-
ków .

.

Szkoda przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych 

Ograniczenie.odpowiedzialności.pracownika.na.podstawie.art ..120.§.1.k .p ..
odnosi.się.do.sytuacji,.gdy.szkoda.została.wyrządzona.przy.wykonywaniu.
obowiązków.pracowniczych ..Oznacza. to,. że.wyrządzenie. szkody.podczas.
wykonywania.innych.obowiązków.nie.mieści.się.w.dyspozycji.powyższego.
przepisu ..Mówiąc.o. szkodzie,.powstaje.problem.natury.praktycznej.–.czy.
pracownicza. odpowiedzialność. odszkodowawcza. za. wyrządzenie. szkody.
osobie.trzeciej.dotyczy.tylko.szkody.materialnej ..Biorąc.pod.uwagę.fakt,.że.
przepisy.nie.precyzują,.czy.chodzi.o.szkodę.tylko.materialną,.należy.uznać,.
że.odpowiedzialność.na.podstawie.art ..120.k .p ..dotyczy.również.przypad-
ków.np ..naruszenia.dóbr.osobistych.osoby.trzeciej.w.związku.z.zatrudnie-
niem.na.podstawie.stosunku.pracy ..

Do.obowiązków.pracowniczych.co.do.zasady.należą:.
■■ sumienne.i.staranne.wykonywanie.pracy,.
■■ stosowanie.się.do.poleceń.przełożonych,.
■■ przestrzeganie. ustalonego. w. zakładzie. pracy. czasu. pracy,. regulaminu.

pracy.oraz.zasad.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy,.jak.również.przepisów.
przeciwpożarowych,.

■■ dbałość.o.dobro.pracodawcy,.ochronę. jego. imienia.oraz. zachowywanie.
w.tajemnicy.informacji,.których.ujawnienie.mogłoby.narazić.pracodawcę.
na.szkodę.lub.gdy.obowiązek.ich.ochrony.wynika.z.przepisów.odrębnych,

■■ przestrzeganie.zasad.współżycia.społecznego ..
Wymienione.obowiązki.wynikające.z.Kodeksu.pracy.nie.są.jednak.kom-

pletne .. Ich.doprecyzowanie.następuje.każdorazowo.w.akcie,.na.podstawie.



8 kwietnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl26

którego.powstaje.stosunek.pracy,.np ..w.umowie.o.pracę,.jak.również.w.sto-
sowanych.często.w.praktyce.zakresach.czynności ..Obowiązki.pracownicze.
mogą.ponadto.wynikać.z.przepisów.wewnątrzzakładowych,.takich.jak.układ.
zbiorowy.pracy.czy.regulamin.pracy ..

Ustalenie,. co. wchodzi. w. zakres. obowiązków. danego. pracownika,. jest.
sprawą.kluczową.z.punktu.widzenia.ograniczenia.jego.odpowiedzialności ..
Spowodowanie. szkody. działaniem. lub. zaniechaniem,. które. nie. pozostaje.
w.związku.przyczynowym.z.obowiązkami.pracowniczymi,.będzie.skutko-
wało.niemożnością.zastosowania.art ..120.§.1.k .p ..

Szkoda wyrządzona osobie trzeciej przez pracownika 
i niepozostająca w związku przyczynowym z zakresem 
jego obowiązków pracowniczych powoduje wyłączenie 
odpowiedzialności pracodawcy.

W. praktyce. może. powstać. wątpliwość,. jakie. są. granice. wykonywania.
obowiązków. pracowniczych. w. kontekście. odpowiedzialności. odszkodo-
wawczej.wobec.osoby. trzeciej ..Przyjmuje. się,. że.w. ramach.wykonywania.
obowiązków.pracowniczych.mieszczą.się.również.czynności.podejmowane.
w. interesie. zakładu.pracy.oraz.czynności.mające.bezpośredni. związek.ze.
świadczeniem.pracy ..

Przykład 

Pracownik sklepu przybył do pracy samochodem. Podczas parkowania pod sklepem 
uszkodził cudzy samochód. W omawianym przypadku nie można uznać, że czyn-
ność parkowania samochodu miała związek – nawet pośredni – z wykonywaniem 
obowiązków służbowych. W takim przypadku pracownik będzie odpowiedzialny wo-
bec osoby poszkodowanej na zasadach ogólnych na podstawie Kodeksu cywilnego. 
Nie ma w tej sytuacji mowy o odpowiedzialności pracodawcy z uwagi na fakt, że 
szkoda nie ma związku z wykonywaniem przez pracownika jego obowiązków pra-
cowniczych. 

Zarówno.orzecznictwo.sądów,.jak.i.eksperci.prawa.pracy.wskazują,.że.
art ..120.§.1.k .p ..nie.ma.zastosowania.w.sytuacji,.gdy.szkoda.została.wy-



  nr 14/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 27

rządzona.przy.okazji.bądź.sposobności.wykonywania.obowiązków.pra-
cowniczych .. Warto. przywołać. wyrok. z. 5. maja. 1998. r .. (I. CKU. 110/97,.
niepubl .),.w.którym.Sąd.Najwyższy.wyraźnie.podzielił.pogląd,.mówią-
cy,. że. obowiązek. naprawienia. szkody. wyrządzonej. przez. pracownika.
osobie. trzeciej. nie. obciąża. zakładu. pracy,. gdy. wyrządzenie. tej. szkody.
nastąpiło. jedynie. przy. sposobności. zatrudnienia. w. zakładzie. pracy,.
tj ..nie.przy.wykonywaniu.powierzonych.pracownikowi.zadań.w.ramach.
stosunku.pracy ..

Przykład 

Pracodawca wysłał kierowcę i konwojenta w delegację. Podczas podróży konwo-
jent, którego prawo jazdy zostało zatrzymane przez policję, a do którego zakresu 
obowiązków nie należało prowadzenie samochodu, postanowił wyręczyć kierowcę 
w prowadzeniu pojazdu. Konwojent doprowadził do kolizji drogowej z przypadkowo 
napotkanym pojazdem. W tej sytuacji art. 120 § 1 k.p. nie będzie miał zastosowania, 
ponieważ wyrządzenie szkody osobie trzeciej nie pozostawało w związku z wykony-
waniem przez konwojenta jego obowiązków służbowych. 

Omawiając.kwestię.wyrządzenia. szkody.przez.pracownika,.który.prze-
kroczył. zakres. swoich. obowiązków,. warto. przywołać. wyrok. z. 19. lutego.
1976.r .,.w.którym.Sąd.Najwyższy.wyraźnie.podkreślił,.że.w świetle art. 120 
§ 1 k.p. zakład pracy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
na terenie tego zakładu przez osobę pozostającą z nim w stosunku pracy, 
jeżeli sprawca szkody wyrządził ją innej osobie w czasie przeznaczonym na 
wykonywanie przez niego pracy, przez czynności wykraczające poza zakres 
jego obowiązków pracowniczych i poza zakres działalności zakładu pracy. 
Sprawca takiej szkody, wyrządzając ją jedynie przy sposobności zatrudnie-
nia w zakładzie pracy, nie występuje w charakterze pracownika, nie działa 
bowiem w zamiarze osiągnięcia celów objętych działalnością zakładu pracy 
(III.PR.21/76,.niepubl .,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..

Nie.ulega.wątpliwości,.że.między.działaniem.lub.zaniechaniem.pracow-
nika.a.wystąpieniem.szkody.musi.istnieć.związek.przyczynowy ..Należy.za-
tem.przyjąć,. że.pracownik.wyrządza. szkodę.przy.wykonywaniu.obowiąz-
ków. pracowniczych,. w. przypadku. gdy. szkoda. ta. pozostaje. w. normalnym.
związku.z.obowiązkami.pracowniczymi,.wynikającymi.ze.stosunku.pracy,.
realizowanymi.w.celu.osiągnięcia.celów.zakładu.pracy ..
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Przy.ocenie,.czy.doszło.do.wyrządzenia.szkody,.niezbędne.jest.określe-
nie. stopnia. winy. sprawcy .. W. wyroku. z. 9. marca. 2010. r .. Sąd. Najwyższy.
wskazał, że wina nieumyślna pracownika występuje wtedy, gdy ma on moż-
liwość przewidywania, że przez jego bezprawne zachowanie wyrządził szko-
dę, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że szkoda nie nastąpi (...). Wina.nie-
umyślna. będzie. miała. również. miejsce. w. sytuacji,. gdy. pracownik. nie.
przewiduje.możliwości.powstania.szkody,.choć.w.danych.okolicznościach.
mógł.i.powinien.przewidzieć.jej.powstanie ..Sąd.podkreślił.ponadto,.że.dla.
stosunków.pracy.typowym.zjawiskiem.jest.wyrządzenie.szkody.z.winy.nie-
umyślnej,. która. zazwyczaj. związana. jest. z. brakiem. należytej. staranności.
pracownika. w. wykonywaniu. obowiązków. pracowniczych. (I. PK. 195/09,.
OSNP.2011/17–18/227,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..

Znacznie.większym.stopniem.naganności.charakteryzuje.się.wina.umyśl-
na ..Będzie.miała.ona.miejsce.w.przypadku,.gdy.pracownik.podczas.wyko-
nywania.obowiązków.celowo.chce.wyrządzić.szkodę.osobie.trzeciej,.zmie-
rzając. działaniem. bądź. zaniechaniem. do. osiągnięcia. tego. celu .. Wówczas.
mówimy.o.tzw ..zamiarze.bezpośrednim ..Wina.umyślna.będzie.miała.miej-
sce.również.w.przypadku,.gdy.pracownik,.mając.świadomość.szkodliwych.
skutków.swojego.działania.bądź.zaniechania.i.przewidując.ich.wystąpienie,.
godzi. się. na. nie,. choć. nie. zmierza. bezpośrednio. do. wyrządzenia. szkody ..
W.takim.przypadku.mówimy.o.zamiarze.ewentualnym ..

Jeżeli.pracownik.wyrządził.szkodę.z.winy.umyślnej,.jest.zobowiązany.do.
jej.naprawienia.w.pełnej.wysokości ..Pracownik.będzie.wówczas.ponosił.od-
powiedzialność.według.zasad.ogólnych,.niezależnie.od.odpowiedzialności.
zakładu.pracy ..Artykuł.120.§.1.k .p ..ma.na.celu.ochronę.pracownika,.ale.nie.
w.przypadku,.gdy.umyślnie.wyrządza.on.szkodę.osobie.trzeciej ..

Pracownik, który z winy umyślnej wyrządził osobie trzeciej 
szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej 
wysokości.

Mówiąc.o.winie.pracownika,.warto.przywołać.art ..425.k .c .,.który.może.
być. odpowiednio. stosowany. w. relacjach. pracowniczych. na. podstawie.
art ..300.k .p ..Osoba,.która.z.jakichkolwiek.powodów.znajduje.się.w.stanie.
wyłączającym.świadome.albo.swobodne.podjęcie.decyzji.i.wyrażenie.woli,.
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nie. jest. odpowiedzialna. za. szkodę. wyrządzoną. w. tym. stanie .. Pracownik,.
którego. czynności. psychiczne. uległy. zakłóceniu. wskutek. użycia. napojów.
odurzających.albo.innych.podobnych.środków,.jest.zobowiązany.do.napra-
wienia.szkody,.chyba.że.taki.stan.został.wywołany.bez.jego.winy .

.

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy

Odpowiedzialność. odszkodowawcza. pracodawcy. za. szkody. wyrządzone.
przez.pracownika.osobie.trzeciej.będzie.miała.miejsce.w.przypadku.łączne-
go.wystąpienia.2.przesłanek ..Pierwszą.z.nich.jest.wina.nieumyślna.pracow-
nika ..Po.drugie,.szkoda.musi.pozostać.w.związku.przyczynowym.z.działa-
niami. lub. zaniechaniami. pracownika. w. związku. z. wykonywaniem. przez.
niego.obowiązków.pracowniczych ..Łączne.wystąpienie.powyższych.prze-
słanek. sprawia,. że. podmiotem. zobowiązanym. do. naprawienia. szkody. bę-
dzie.wyłącznie.pracodawca ..

Pracodawca będzie zobowiązany do naprawienia szko-
dy, jeżeli pracownik wyrządził ją osobie trzeciej z winy nie-
umyślnej i w związku z jego obowiązkami pracowniczymi.

Relacja.między.stronami.stosunku.pracy.w.zakresie.obowiązku.odszko-
dowawczego.w.związku.z.wyrządzeniem.przez.pracownika.szkody.osobie.
trzeciej.została.uregulowana.w.Kodeksie.pracy ..Natomiast.pracodawca.bę-
dzie.odpowiedzialny.wobec.osoby.trzeciej.na.podstawie.przepisów.Kodeksu.
cywilnego,.a.nie.przepisów.prawa.pracy ..Mowa.tu.o.odpowiedzialności.na.
zasadzie.ryzyka,.która.oznacza,.że.pracodawca.nie.może.zwolnić.się.z.obo-
wiązku.zapłaty.odszkodowania,.argumentując,.że.szkoda.powstała.z.przy-
czyn.od.niego.niezależnych .

.

Odpowiedzialność pracownika

Zasada.odpowiedzialności.odszkodowawczej.za.szkody.wyrządzone.osobie.
trzeciej.obciążające.pracodawcę.nie.oznacza,.że.pracownik.w.każdej.sytu-
acji.uniknie.odpowiedzialności.za.swoje.działania.i.zaniechania ..Odpowie-
dzialność.ta.ma.bowiem.charakter.wewnętrzny ..Oznacza.to,.że.w.praktyce.
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będzie.skierowana.w.stosunku.do.pracodawcy,.a.nie.do.osoby.trzeciej,.która.
została.poszkodowana ..

Odpowiedzialność. pracownika. będzie. zróżnicowana. w. zależności. od.
umyślności.bądź.nieumyślności.jego.działania ..W.sytuacji.gdy.szkoda.po-
wstała.z.winy.nieumyślnej,.odszkodowanie.należne.pracodawcy.od.pracow-
nika. będzie. kształtowało. się. w. wysokości. odszkodowania. wypłacanego.
przez.pracodawcę.osobie.trzeciej ..Nie.będzie.ono.jednak.mogło.być.wyższe.
niż. kwota. 3-miesięcznego. wynagrodzenia. przysługującego. pracownikowi.
w.dniu.wyrządzenia.szkody ..

Znacznie.dotkliwsza.dla.pracownika.z.punktu.widzenia.finansowego.bę-
dzie. sytuacja,. w. której. dopuścił. się. on. umyślnego. wyrządzenia. szkody ..
W.takim.przypadku.pracownik.będzie.zobowiązany.do.zwrotu.pracodawcy.
pełnej.wysokości.odszkodowania,.które.zostało.wypłacone.osobie.trzeciej ..

Pracodawcy, który naprawił osobie trzeciej szkodę wyrzą-
dzoną przez pracownika, przysługuje roszczenie o zwrot 
odszkodowania w wysokości zależnej od rodzaju winy.

Przykład 

Pracownik wyrządził szkodę osobie trzeciej. Pracodawca znajdujący się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej poinformował poszkodowanego, że wypłaci mu odszkodowa-
nie, gdy uzyska je od pracownika. Takie postępowanie pracodawcy trudno uznać za 
prawidłowe. Nie ma on bowiem prawa do obarczania pracownika ryzykiem prowa-
dzonej przez siebie działalności, a tym samym do uzależnienia wypłaty odszkodowa-
nia należnego osobie trzeciej od uprzedniego rozliczenia się z pracownikiem.

 
 
Bezpośrednia odpowiedzialność pracownika 

Wbrew.dosłownemu.brzmieniu. art .. 120.§.1.k .p .. zasada.wyłącznej.odpowie-
dzialności. pracodawcy. nie. ma. bezwzględnego. charakteru .. Problem. ten. jest.
istotny,.ponieważ. . zdarza. się,. że.wyegzekwowanie.odszkodowania.od.praco-
dawcy.bywa.nieraz.trudniejsze.niż.od.pracownika,.który.wyrządził.szkodę ..Po-
wstaje.zatem.pytanie.–.czy.i.w.jakich.sytuacjach.osoba.trzecia.ma.możliwość.
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dochodzenia. naprawienia. szkody. bezpośrednio. od. pracownika .. W. pierwszej.
kolejności.należy.zwrócić.uwagę,.że.możliwość.taka.nie.wynika.bezpośrednio.
z.przepisów.Kodeksu.pracy,.a.wskazuje.na.nią.orzecznictwo.Sądu.Najwyższe-
go ..W.pierwszej.kolejności.należy.powołać.się.na.uchwałę.z.7.czerwca.1975.r .,.
w.której.uzasadnieniu.Sąd.Najwyższy.wskazał,.że.nie.można.wyłączyć.możli-
wości.dochodzenia.odszkodowania.przez.osobę. trzecią.bezpośrednio.od.pra-
cownika.w.razie.niewypłacalności.pracodawcy.zatrudniającego.tego.pracowni-
ka.(III.CZP.19/75,.OSNC.1976/2/20,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..

Osoba trzecia poszkodowana przez pracownika może 
dochodzić odszkodowania bezpośrednio od niego w ra-
zie niewypłacalności pracodawcy zatrudniającego tego 
pracownika.

Do.powyższego.poglądu.nawiązuje.wyrok.z.11.kwietnia.2008.r .,.w.któ-
rym.Sąd.Najwyższy.orzekł,.że.poszkodowany może dochodzić także bezpo-
średnio od pracownika naprawienia szkody, którą wyrządził mu pracownik 
nieumyślnym czynem niedozwolonym przy wykonywaniu obowiązków pra-
cowniczych, jeżeli zakład pracy na skutek upadłości nie jest w stanie wypła-
cić należnego odszkodowania. (II. CSK. 618/07,. OSNC-ZD. 2009/2/41) ..
W.przywołanym.orzeczeniu.sąd.wskazał.ponadto,.że.art ..120.§.1.k .p ..nie.
będzie.miał.zastosowania,.gdy.z.przyczyn.faktycznych,.takich.jak.niewypła-
calność.pracodawcy.czy.likwidacja.zakładu.pracy,.poszkodowany.nie.może.
żądać.od.pracodawcy.naprawienia.szkody .

.

Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę 

W.praktyce.może. się.zdarzyć. sytuacja,.kiedy.pracownik,.który.wyrządził.
szkodę,.na.podstawie.art ..231.k .p ..stanie.się.pracownikiem.nowego.podmio-
tu ..Zgodnie.z.przywołanym.przepisem,.za.zobowiązania.wynikające.ze.sto-
sunku. pracy,. powstałe. przed. przejściem. części. zakładu. pracy. na. nowego.
pracodawcę,.poprzedni.i.nowy.pracodawca.odpowiadają.solidarnie ..Można.
zatem.przyjąć,.że.zobowiązanie.pracodawcy,. jakim. jest.obowiązek.napra-
wienia. szkody. osobie. trzeciej. przy. wykonywaniu. obowiązków. pracowni-
czych.wchodzi.w.zakres.zobowiązań.wynikających.ze.stosunku.pracy ..
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Warunkiem. niezbędnym. dla. odpowiedzialności. pracodawcy. jest. zatem.
istnienie.tego.stosunku ..Przejęcie.zakładu.pracy.przez.nowego.pracodawcę.
oznacza,. że. staje. się. on. stroną. w. dotychczasowych. stosunkach. pracy. ze.
wszystkimi.tego.konsekwencjami.prawnymi ..Powstaje.pytanie,.jaki.jest.za-
kres.odpowiedzialności.odszkodowawczej.nowego.pracodawcy ..W.orzecze-
niu.z.2.grudnia.2004.r ..Sąd.Najwyższy.wskazał,.że.odpowiedzialność.pra-
cownika. w. omawianej. kwestii. wyznacza. art .. 120. k .p .. Z. punktu. widzenia.
zakresu.tej.odpowiedzialności.nie.ma.żadnego.znaczenia,.że.po.wyrządze-
niu.szkody.doszło.do.zmiany.pracodawcy.na.podstawie.art ..231.k .p ..(I.PK.
71/04,.OSNP.2005/19/301,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

.

Wyrządzenie szkody przez pracownika tymczasowego

Kwestie.związane.z.naprawieniem.szkody.wyrządzonej.przez.pracownika.tym-
czasowego.reguluje.ustawa.z.9.lipca.2003.r ..o.zatrudnianiu.pracowników.tym-
czasowych..(DzU.nr.166,.poz ..1608;.ost ..zm ..DzU.z.2009.r ..nr.221,.poz ..1737) ..
Agencja.pracy.tymczasowej.jest.zobowiązana.do.naprawienia.szkody.wyrzą-
dzonej.pracodawcy.użytkownikowi.przez.pracownika.tymczasowego.przy.wy-
konywaniu.pracy. tymczasowej.–.na.zasadach. i.w.granicach.obowiązujących.
pracownika,.zgodnie.z.przepisami.o.odpowiedzialności.materialnej.pracowni-
ków ..W.związku.z.tym.odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.przez.pracow-
nika. tymczasowego.osobie. trzeciej.będzie.ponosiła.agencja.pracy. tymczaso-
wej,.a.nie.pracodawca.użytkownik ..Warto.nadmienić,.że.agencja.będzie.miała.
prawo.dochodzenia.od.pracownika.tymczasowego.zwrotu.wartości.odszkodo-
wania.zgodnie.z.art ..120.k .p ..

w razie wyrządzenia szkody pracodawcy użytkownikowi 
przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pra-
cy tymczasowej, do naprawienia szkody jest zobowiązana 
agencja pracy tymczasowej.

Odpowiedzialność za mienie powierzone 
pracownikowi

Szczególnym.rodzajem.odpowiedzialności.pracowniczej. jest.odpowiedzialność.
za. szkodę.w.mieniu.powierzonym ..Charakteryzuje. się.ona.surowszą.odpowie-
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dzialnością.pracownika.i.domniemaniem.winy ..Pracodawca.jest.zatem.zwolniony.
z.obowiązku.udowodnienia.winy.pracownika ..Również.w. tym.przypadku.pra-
cownik.odpowiada.w.pełnej.wysokości.za.szkodę.powstałą.w.tym.mieniu .

Pracownik.ma.jednak.możliwość.uwolnienia.się.od.odpowiedzialności,.je-
żeli.wykaże,.że.szkoda.powstała.z.przyczyn.od.niego.niezależnych,.a.w.szcze-
gólności.wskutek.niezapewnienia.przez.pracodawcę.warunków.umożliwiają-
cych. zabezpieczenie. powierzonego. mienia. (art .. 124. §. 3. k .p .) .. Obowiązek.
udowodnienia.braku.winy.został.zatem.przerzucony.na.pracownika .

Pracownik.odpowiada.ponadto.nie.tylko.za.rzeczywistą.stratę,.ale.także.
za.utracone.korzyści.pracodawcy ..Uzasadnieniem.tak.surowych.przepisów.
(art ..124.§.1.k .p .).jest.szczególny.obowiązek.pracownika.związany.z.pew-
nego.rodzaju.zaufaniem.pracodawcy.w.kwestii.powierzonego.mu.mienia .

Uregulowanie.w.Kodeksie.pracy.materialnej.odpowiedzialności.pracowni-
ków.nie.wyklucza.możliwości.odpowiedniego.stosowania.przepisów.Kodeksu.
cywilnego.–.nie.wyłączając.przepisów.o.czynach.niedozwolonych.–.jeżeli.nie.
są.one.sprzeczne.z.zasadami.prawa.pracy ..Dotyczy.to.tylko.kwestii.nieunor-
mowanych.przepisami.prawa.pracy,.np ..solidarności,.pomocnictwa,.odsetek ..
Odpowiednie.stosowanie.przepisów.Kodeksu.cywilnego.na.podstawie.art ..300.
k .p ..włącza.wynikające.z.nich.dyspozycje.do.przepisów.prawa.pracy .

Przy.mieniu.powierzonym.zakład.pracy.nie.ma.obowiązku.udowodnienia.
winy.pracownika.i.wystarczy.wykazanie.szkody ..W.razie.powierzenia.pra-
cownikowi.mienia.z.obowiązkiem.zwrotu.albo.do.wyliczenia.się.wystarczy.
wykazanie. przez. zakład. pracy,. że. szkoda. jest. następstwem. nierozliczenia.
się.pracownika.(art ..124.§.3.k .p ..w.związku.z.art ..127.k .p .) ..Przepis.art ..116.
k .p .,.nakładający.na.zakład.pracy.obowiązek.wykazania.okoliczności.uza-
sadniających.odpowiedzialność.pracownika,.nie.ma.zastosowania.do.odpo-
wiedzialności.za.powierzone.mu.mienie ..Z.faktu.bowiem,.że.mienie.zostało.
prawidłowo. powierzone,. wypływa. wniosek,. że. ujawnione. w. nim. braki. są.
następstwem. zaniedbań. pracownika .. Dlatego,. gdy. twierdzi. on,. że. szkoda.
powstała. z. przyczyn,. za. które. nie. ponosi. odpowiedzialności,. to. na. nim..
–.w.tym.zakresie.–.spoczywa.ciężar.dowodu.i.jeżeli.nie.zdoła.tego.wykazać,.
ponosi.odpowiedzialność.materialną.za.szkodę .

w przypadku wyrządzenia szkody przez pracownika 
w mieniu mu powierzonym pracodawca nie musi udo-
wadniać winy pracownika. 
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Aby.jednak.doszło.do.surowszej.odpowiedzialności.pracownika.za.szko-
dę. w. mieniu. mu. powierzonym,. musi. dojść. do. prawidłowego. powierzenia.
tego.mienia ..W.razie.sporu.to.na.pracodawcy.ciąży.obowiązek.wykazania,.
że. mienie. zostało. prawidłowo. powierzone,. a. pracownik. nie. rozliczył. się.
z.niego.lub.go.nie.zwrócił,.przez.co.spowodował.określoną.szkodę .

w razie sporu na pracodawcy ciąży obowiązek wykaza-
nia, że mienie zostało prawidłowo powierzone, a pracow-
nik nie rozliczył się z niego lub go nie zwrócił, powodując 
określoną szkodę.

Przedmiotem.odpowiedzialności.może.być.wszelkie.mienie.powierzone:.
pieniądze,.papiery.wartościowe,.kosztowności,.narzędzia.i.instrumenty.lub.
podobne. przedmioty,. a. także. środki. ochrony. indywidualnej. oraz. odzież.
i.obuwie.robocze.(art ..124.§.1.k .p .) ..Katalog.mienia.powierzonego.wymie-
niony.w.Kodeksie.pracy.nie.jest.zamknięty,.dlatego.należy.przyjąć,.że.każ-
de. mienie,. które. może. być. powierzone. pracownikowi,. stanowi. podstawę.
dochodzenia.roszczenia.przez.pracodawcę.w.razie.szkody .

Pracodawcy.coraz.częściej.korzystają.z.możliwości.powierzenia.mienia.
pracownikom.z.obowiązkiem.zwrotu. lub.wyliczenia.się,.chcąc.mieć.pew-
ność,.że.w.przypadku.szkody.odzyskają.całą.rekompensatę ..Jednak.powie-
rzenie.mienia.powinno.mieć.miejsce.głównie.w.stosunku.do.pracowników.
zatrudnianych.na.stanowiskach.związanych.z.odpowiedzialnością.material-
ną,.np ..magazyniera,.sprzedawcy,.handlowca.itp .,.a.także.na.stanowiskach.
związanych.np ..z.używaniem.odzieży.ochronnej .

Powierzenie.mienia.następuje.przez.sporządzenie.spisu.z.natury,.spraw-
dzenie.jego.ilości.i.jakości .

Odpowiedzialność.za.mienie.powierzone.może.być:
■■ indywidualna.–.gdy.mienie.zostaje.powierzone.1.pracownikowi,.lub
■■ wspólna.–.gdy.mienie.zostaje.powierzone.co.najmniej.2.pracownikom.na.

podstawie.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej .
Powierzając. pracownikowi. mienie. z. obowiązkiem. wyliczenia. się,. bez.

znaczenia.pozostaje.podpisanie.przez.pracownika.oświadczenia ..Służy.ono.
jedynie. celom. dowodowym .. Pracownik. ponosi. bowiem. odpowiedzialność.
za.mienie.powierzone.od.chwili.prawidłowego.przekazania.mu.tego.mienia.
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z.obowiązkiem.zwrotu. lub. rozliczenia. się ..Nieco. inaczej.wygląda. to.przy.
odpowiedzialności.łącznej.kilku.pracowników ..Więcej.na.ten.temat.piszemy.
na.str ..37 .

wzór powierzenia pracownikowi mienia
 
  Warszawa, 25 marca 2014 r.

Powierzenie pracownikowi mienia z obowiązkiem wyliczenia się
1.  Na podstawie art. 124 § 1 k.p. Pracodawca – Office Sp. z o.o. powierza Pani Ewie 

Śliwińskiej – Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku przedstawiciela handlo-
wego następujące mienie stanowiące narzędzia pracy:
– laptop marki …………...........……….nr seryjny 7288919379 – szt. 1,
– telefon komórkowy marki …..............…….z kartą sim nr 8999928991 – szt. 1.

2.  Pracodawca i Pracownik oświadczają, że zestaw narzędzi pracy określonych 
w pkt. 1, ich liczba i stan zostały sporządzone na podstawie spisu inwentarza prze-
prowadzonego z udziałem stron.

3.  Mienie powierzone Pracownikowi może być używane wyłącznie do celów służbo-
wych.

4.  Pracownik jest zobowiązany do sprawowania pieczy nad powierzonym mieniem 
przez cały czas, kiedy pozostaje ono w jego posiadaniu, również poza miejscem 
pracy.

...............................................................    .....................................................
               (podpis Pracownika)                                                            (podpis Pracodawcy)

Załącznik:
Spis inwentarza

Wszelkie.warunki.formalne,.jakie.powinny.być.spełnione.w.celu.objęcia.
pracownika.odpowiedzialnością.za.mienie.powierzone,.zostały.uregulowa-
ne.w.rozporządzeniach:

■■ dla. pracowników. odpowiedzialnych. indywidualnie. –. w. rozporządzeniu.
z.10.października.1975.r ..w.sprawie.warunków.odpowiedzialności.mate-
rialnej.pracowników.za.szkodę.w.powierzonym.mieniu.(j .t ..DzU.z.1996.r ..
nr.143,.poz ..662;.dalej:.rozporządzenie.o.odpowiedzialności.za.szkodę),



8 kwietnia 2014 roku    www.serwispp.infor.pl36

■■ dla.wspólnej.odpowiedzialności.kilku.pracowników.–.w.rozporządzeniu.
z.4.października.1974.r ..w.sprawie.wspólnej.odpowiedzialności.material-
nej. pracowników. za. powierzone. mienie. (j .t .. DzU. z. 1996. r .. nr. 143,.
poz ..663,.dalej:.rozporządzenie.o.wspólnej.odpowiedzialności) .
Odpowiedzialność.za.mienie.powierzone.może.być.również.zastosowana.

do.osób.zatrudnionych.na.podstawie.umów.cywilnoprawnych,.np ..zlecenia.
lub.o.dzieło,.na.podstawie.zgodnego.oświadczenia.stron .

Mimo.że.odpowiedzialność.pracownika.za. szkody.w.mieniu.powierzo-
nym.z.reguły.wiąże.się.z.jego.pełną.odpowiedzialnością,.nie.oznacza.to,.że.
ze.względu.na.szczególne.okoliczności.odszkodowanie.nie.może.zostać.ob-
niżone ..Dotyczy. to. sytuacji,.gdy.pracownik.miał.utrudnione. sprawowanie.
nadzoru. nad. rzeczą. powierzoną,. np .. wskutek. złego. zabezpieczenia. po-
mieszczeń,.przez.co.dostęp.do.mienia.miały.również.inne.osoby .

Przykład

Przedstawiciel handlowy firmy Rosomak Sp. z o.o. Józef M. pozostawił powierzony 
mu samochód przed wejściem do sklepu, w którym dokonywał prezentacji towaru. 
W tym czasie doszło do kradzieży samochodu, a nieznani sprawcy odjechali, za-
nim Józef M. zdążył zareagować. Ponieważ kradzież samochodu jest okolicznością 
niezależną od Józefa M., będzie on odpowiadał za szkodę jedynie w takim zakresie, 
w jakim przyczynił się do jej powstania. W tym przypadku nie można Józefowi M. 
zarzucić niewykonania lub nienależytego wykonania pieczy nad powierzonym mu 
mieniem, gdyż prawidłowo zamknął samochód i włączył alarm. Gdyby jednak Józef 
M. zapomniał zamknąć samochód lub nie włączył alarmu, to można byłoby przyjąć, 
że przyczyniłby się do powstania szkody i mógłby być obciążony przynajmniej czę-
ściowym odszkodowaniem.

Pracownik.może.uwolnić.się.od.odpowiedzialności.w.całości.lub.w.czę-
ści,. gdy. wykaże,. że. szkoda. powstała. z. przyczyn. od. niego. niezależnych ..
Użyty. w. art .. 124. §. 3. k .p .. zwrot. „w. szczególności”. świadczy. o. tym,. że.
wszystkie.obiektywne.okoliczności,.które.doprowadziły.do.powstania.szko-
dy,. mogą. uzasadniać. zwolnienie. pracownika. od. odpowiedzialności. mate-
rialnej ..

Pracownik.może.uwolnić.się.także.od.odpowiedzialności.za.szkodę.wy-
rządzoną.w.mieniu.powierzonym,.gdy.faktyczna.szkoda.nie.jest.wynikiem.
nierozliczenia.się.pracownika.z.powierzonego.mienia .
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Przykład

Hanna R. jest akwizytorem w firmie handlowej. Do jej zadań należy pozyskiwanie 
klientów i sprzedaż produktów firmy. Hanna R. pojechała z zestawem pokazowych 
produktów do umówionego wcześniej klienta. Ten po prezentacji postanowił je ku-
pić, jednak poprosił o przesłanie faktury pocztą oraz o odroczenie terminu płatności. 
Hanna R. pozostawiła towar u klienta i wróciła do siedziby firmy z danymi klienta do 
wystawienia faktury. Ten jednak odesłał fakturę, informując, że żadnego towaru nie 
otrzymał. Pracodawca zażądał od Hanny R. zapłaty odszkodowania. Pracownica 
zaprzeczyła twierdzeniu, że klient nie otrzymał prezentowanego towaru i zwróciła się 
o rozstrzygnięcie do sądu. Klient został wezwany na świadka i zeznał, że rzeczywiście 
towar zatrzymał, ale ponieważ rozmyślił się, kazał swojemu pracownikowi odesłać 
go do firmy, w której pracowała Hanna R. Jak się okazało, pracownik nierzetelnego 
klienta nie zrobił tego, dlatego sąd przychylił się do pozwu Hanny R. i uznał, że szkoda 
pracodawcy powstała z faktu niezwrócenia towaru (lub zapłaty za niego), a nie z fak-
tu nierozliczenia się przez Hannę R. z powierzonego jej towaru.

wspólna odpowiedzialność materialna

Wspólna. odpowiedzialność. materialna. za. mienie. powierzone. polega. na.
tym,.że.pracownik.odpowiada.za.szkodę.wspólnie.z.innymi.pracownikami ..
Powstaje.ona,.gdy.co.najmniej.2.pracowników.zawrze.z.pracodawcą.na.pi-
śmie.(pod.rygorem.nieważności).odrębną.umowę.określającą.zasady.tej.od-
powiedzialności .

Rygor. nieważności. dla. zawarcia. umowy. o. wspólnej. odpowiedzialności.
w. formie. innej. niż. pisemna. nie. został. co. prawda. wskazany. w. przepisach.
Kodeksu. pracy. ani. w. przepisach. wykonawczych,. jednak. w. orzecznictwie.
utrwalił.się.pogląd,.że.umowa.taka.niezawarta.na.piśmie.jest.nieważna ..Na.
przykład.w.uchwale.z.18.kwietnia.1988.r ..Sąd.Najwyższy.uznał,.że.nieważ-
na jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za 
mienie zakładu pracy powierzone im łącznie, jeżeli nie została zawarta na 
piśmie (III. PZP. 62/87,. OSNC. 1988/12/165,. patrz:. www .ekspert3 .inforlex .
pl) .

Stronami.umowy.są.wszyscy.współodpowiedzialni.pracownicy.(jako.jed-
na.strona).i.pracodawca.(jako.druga.strona) ..Umowa.staje.się.ważna,.jeżeli.
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zgodę.wyrażą.wszyscy.pracownicy.zatrudnieni.w.danym.miejscu ..Wszelkie.
zmiany.w.składzie.osobowym.po.stronie.pracowników,.np ..gdy.zwalnia.się.
jeden.pracownik.i.na.jego.miejsce.zostaje.zatrudniony.inny.lub.nawet.gdy.
nie.zostaje.zatrudniony.nikt.nowy,.ale.odchodzi.jedna.z.osób.objętych.umo-
wą,.powodują,.że.konieczne. jest.zawarcie.nowej.umowy.dotyczącej.odpo-
wiedzialności.materialnej .. Jeśli.któraś.z.nowo.przyjętych.osób.nie.wyrazi.
zgody.na.objęcie.wspólną.odpowiedzialnością,.dotychczasowa.umowa.prze-
staje. obowiązywać. i. nie. wiąże. już. pozostałych. pracowników. (wyrok. SN.
z.12. listopada.2003.r .,. I.PK.551/02,.OSNP.2004/20/348,.patrz:.www .eks-
pert3 .inforlexpl) .

w sytuacji gdy odchodzi z pracy pracownik objęty umo-
wą o wspólnej odpowiedzialności materialnej, z pozo-
stałymi osobami pracodawca powinien podpisać nową 
umowę. 

Gdy.dojdzie.do.przejścia.zakładu.pracy.lub.jego.części.na.innego.praco-
dawcę.(na.podstawie.art ..231.k .p .),.również.następuje.zmiana.podmiotu.stro-
ny.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej.pracowników ..Jednak,.
zgodnie.z.założeniami.Kodeksu.pracy,.nowy.pracodawca.wstępuje.w.prawa.
i.obowiązki.przejmowanego.pracodawcy ..Uregulowanie.to.rozciąga.się.rów-
nież.na.pozostałe.stosunki. istniejące.między.pracownikiem.a.pracodawcą,.
w. tym. również.na.umowę.o.wspólnej.odpowiedzialności.pracowników.za.
mienie.powierzone ..Należy.zatem.przyjąć,.że.taka.umowa.trwa.nadal.i.obo-
wiązuje.nowego.pracodawcę .

w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pra-
codawcę pozostają w mocy dotychczasowe umowy 
o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników. 

Umowa.musi.być.tak.skonstruowana,.aby.dokładnie.wskazywała,.w.jakich.
częściach. odpowiadają. poszczególni. pracownicy. objęci. wspólną. odpowie-
dzialnością. za. szkodę.w.mieniu.powierzonym ..Najczęściej.będzie. to.odpo-
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wiedzialność.w.częściach.równych ..Jeżeli.jednak.okaże.się,.że.szkoda.w.ca-
łości.lub.w.części.została.spowodowana.tylko.przez.niektórych.pracowników,.
wówczas.odpowiadają.wyłącznie. sprawcy.szkody ..Ponadto.w.umowie.musi.
być.wskazane,.przez.jaki.okres.nieobecność.pracownika.w.pracy.(np ..z.powo-
du.choroby,.urlopu).nie.ma.wpływu.na.zakres.jego.odpowiedzialności ..Zwy-
kle.przyjmuje.się.14.dni.kalendarzowych ..Każde.przekroczenie.okresu.nie-
obecności. pracownika. współodpowiedzialnego. ponad. okres. wskazany.
w.umowie.powoduje.konieczność.przeprowadzenia.ponownej.inwentaryzacji .

wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Umowa o łączne powierzenie pracownikom mienia 
 z obowiązkiem wyliczenia się

10 marca 2014 r. w Warszawie została zawarta umowa między:
INTER DREW S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słonecznikowej 7, wpisaną do KRS 
pod numerem 00717900, reprezentowaną przez Jana Kowalczyka – Prezesa Zarzą-
du, zwanym dalej – Pracodawcą,
a
1)   Marcinem Lewickim zamieszkałym w Warszawie przy ul. Ogrodniczej 5, legitymu-

jącym się dowodem osobistym seria AAA nr 101110 wydanym przez Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy, zatrudnionym na stanowisku magazyniera,

2)   Janem Rokickim zamieszkałym w Warszawie przy ul. Powstańczej 11 m 6, legi-
tymującym się dowodem osobistym seria BBB nr 212121 wydanym przez Prezy-
denta Miasta Stołecznego Warszawy, zatrudnionym na stanowisku magazyniera,

3) Pawłem Jucheckim zamieszkałym w Markach przy ul. Piłsudskiego 211 m 61, legi-
tymującym się dowodem osobistym seria CCC nr 128910 wydanym przez  Burmistrza 
Miasta Marki, zatrudnionym na stanowisku kierownika magazynu, 
zwanymi dalej Pracownikami, o następującej treści:

§ 1
Pracodawca powierza łącznie Pracownikom mienie znajdujące się w hali magazynowej 
przy ul. Szyszki 8 w Warszawie, w której znajduje się powierzone mienie wyszczegól-
nione w spisie inwentaryzacyjnym, sporządzonym 10 marca 2014 r. w obecności obu 
stron, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, oraz mienie, które zostanie dostar-
czone w czasie trwania umowy przez Pracodawcę z obowiązkiem wyliczenia się.
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Mienie powierzone Pracownikom znajduje się w wydzielonym, zamkniętym magazynie, 
do którego klucze znajdują się w kasie pancernej w siedzibie zarządu Pracodawcy.

§ 2
Pracownicy podejmują się łącznie pieczy nad powierzonym im mieniem określonym 
w § 1 i przyjmują wspólną odpowiedzialność materialną za szkodę spowodowaną 
niedoborem w powierzonym im łącznie mieniu.

§ 3
Pracownicy nie zgłaszają uwag w związku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji, 
o której mowa w § 1.

§ 4
1.  Za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im mieniu Pra-

cownicy odpowiadają w następujących częściach ustalonych procentowo do war-
tości powstałej szkody:
1)  Marcin Lewicki w wysokości 30%,
2)  Jan Rokicki w wysokości 30%,
3)  Paweł Juchecki w wysokości 40%.

2.  Pracodawca oświadcza, że praca w magazynie, o którym mowa w § 1, trwa jedną zmianę.
§ 5

W sytuacji gdy szkoda (niedobór) w całości lub w części została spowodowana przez nie-
których Pracowników, za całość szkody lub określoną jej część odpowiadają tylko sprawcy 
szkody (niedoboru), co nie wyłącza ich odpowiedzialności za resztę szkody (niedoboru) 
wraz z pozostałymi pracownikami na zasadach odpowiedzialności wspólnej.

§ 6
Każda zmiana w składzie pracowników wymienionych w § 4 wymaga zawarcia no-
wej umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

§ 7
Strony zgodnie ustalają, że nieobecność Pracownika przez okres nie dłuższy niż  
14 dni nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno tego Pracownika, jak i po- 
zostałych Pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną. W przy-
padku przedłużenia się tej nieobecności poza wymieniony okres strony przystąpią nie-
zwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, do przeprowadzenia inwentaryzacji.
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§ 8
Pracownikowi przysługują następujące uprawnienia:
1)  prawo uczestniczenia w inwentaryzacji osobiście lub z udziałem innego wskaza-

nego na piśmie pracownika,
2)  prawo uczestniczenia w przyjmowaniu i wydawaniu mienia,
3)  prawo wglądu w księgi rachunkowe pracodawcy w zakresie dotyczącym rozlicze-

nia powierzonego mienia,
4)  prawo zgłoszenia żądania przeprowadzenia inwentaryzacji w razie stwierdzenia 

nieprawidłowego wykonania obowiązków związanych z pieczą nad wspólnie po-
wierzonym mieniem przez innego pracownika wymienionego w § 4.

§ 9
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić Pracownikom możliwość sprawowania osobiste-
go nadzoru nad powierzonym mieniem przez zapewnienie swobodnego dostępu do mienia.

§ 10
Pracownicy wyrażają zgodę na wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem 
czystości w magazynie przez osoby upoważnione przez Pracodawcę. W czasie wyko-
nywania tych czynności Pracownicy mają prawo do sprawowania nadzoru nad powie-
rzonym mieniem, w szczególności przez swoją obecność w tym czasie w magazynie.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodek-
su pracy oraz aktów wykonawczych wydanych na jego podstawie.

§ 12
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy:

 Pracownicy: Pracodawca:

 Marcin Lewicki Jan Kowalczyk – Prezes Zarządu
..................................................................    ............................................................................

 Jan Rokicki
..................................................................

 Paweł Juchecki
..................................................................
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Umowa.o.wspólnej.odpowiedzialności.za.mienie.powierzone.może.być.
zawarta.w.ściśle.określonych.warunkach ..

Kryterium.jest.liczba.zatrudnionych.osób.w.miejscu,.gdzie.znajduje.się.
powierzone.mienie ..I.tak.wspólną.odpowiedzialność.materialną.mogą.przy-
jąć.pracownicy,.jeżeli.ich.liczba.w.danym.miejscu.(sklepie,.magazynie).nie.
przekracza:

■■ 8.osób.przy.pracy.na.1.zmianę,
■■ 12.osób.przy.pracy.na.2.zmiany,
■■ 16.osób.przy.pracy.na.3.zmiany.oraz
■■ 24.osób.na.1.zmianę.w.zakładach.usługowych,.zakładach.żywienia.zbio-

rowego,.w.sklepach.samoobsługowych.i.preselekcyjnych .
Zawarcie.umowy.z.większą.liczbą.pracowników.niż.wskazana.wcześniej.

jest.niedopuszczalne.i.bezwzględnie.nieważne .
Ważnym. elementem. powstania. wspólnej. odpowiedzialności. pracowni-

ków.za.mienie.jest.jego.prawidłowe.powierzenie ..Musi.ono.nastąpić.łącznie.
dla.wszystkich.pracowników.przez.sporządzenie.spisu.inwentarza.w.obec-
ności.wszystkich.pracowników.objętych.umową ..Podkreślił.to.Sąd.Najwyż-
szy.w.wyroku.z.7.czerwca.1977.r .,.w.którym.orzekł,.że.warunkiem wspólnej 
odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone jest 
umożliwienie osobom materialnie odpowiedzialnym brania udziału w prze-
prowadzeniu inwentaryzacji i zgłoszenia związanych z tą czynnością uwag 
(IV.PR.143/77,.niepubl .,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Pracodawca musi zadbać o prawidłowość powierzenia 
pracownikom mienia.

Kłopotliwa.dla.pracodawcy.może.być.sytuacja,.gdy.w.miejscu.powierze-
nia.mienia.poza.współodpowiedzialnymi.muszą.przebywać.także.inne.oso-
by,.np ..klienci.lub.osoby.zatrudnione.na.umowę.zlecenia.przy.wykładaniu.
towaru ..Wówczas.potrzebna.jest.pisemna.zgoda.wszystkich.współodpowie-
dzialnych.za.powierzone.mienie.na.przebywanie.i.wykonywanie.pracy.przez.
takie.osoby ..

Pracodawca.powinien.przy.tym.umożliwić.drugiej.stronie.umowy.spra-
wowanie.nadzoru.nad.powierzonym.mieniem,.gdy.pozostaje.ono.w.dyspo-
zycji.osób.trzecich .
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Niedopuszczalne zapisy w umowie o wspólnej 
odpowiedzialności materialnej za szkody w mieniu powierzonym

W umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej za szkody w mieniu powierzo-
nym nie powinno być zapisów dotyczących:
■  zgody pracownika na dokonywanie przez pracodawcę potrąceń z wynagrodzenia 

należności z tytułu przyszłego odszkodowania,
■   zmiany zasad odpowiedzialności materialnej na mniej korzystne dla pracownika 

niż określone w przepisach, np. zobowiązanie pracownika do udowodnienia, że 
szkoda nie powstała albo że powstała w innej wysokości,

■  odpowiedzialności solidarnej pracowników,
■  kary umownej.

Umowę.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej.można.w.każdym.cza-
sie. rozwiązać.za.porozumieniem.stron. lub.przez. jednostronne.oświadcze-
nie ..Ponadto.umowa.przestaje.wiązać.strony,.które.rozwiązują.stosunek.pra-
cy ..Oznacza.to,.że.odpowiedzialność.materialna.za.powierzone.mienie.nie.
może.rozciągać.się.na.okres.po.ustaniu.stosunku.pracy,.jak.ma.to.miejsce.
np ..przy.umowach.o.zakazie.konkurencji .

Umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej można 
w każdym czasie rozwiązać za porozumieniem stron  
lub przez jednostronne oświadczenie.

Pracodawca.może.odstąpić.od.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności.ma-
terialnej,.natomiast.pracownik.może.wypowiedzieć.umowę.(§.11.rozporzą-
dzenia.o.wspólnej.odpowiedzialności) .

Między.odstąpieniem.od.umowy.a.jej.wypowiedzeniem.istnieje.za-
sadnicza.różnica ..Pracownik,.wypowiadając.umowę.o.wspólnej.odpo-
wiedzialności. za. mienie. powierzone,. jest. jeszcze. związany. umową.
przez. okres. wypowiedzenia,. który. wynosi. 14. dni .. Wypowiedzenie.
musi. być. sporządzone. na. piśmie,. ale. nie. wymaga. uzasadnienia .. Do.
końca.okresu.wypowiedzenia.należy.sporządzić.inwentaryzację ..Nato-
miast. pracodawca. może. odstąpić. od. umowy. w. każdym. czasie. w. do-
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wolnej.formie ..Wówczas.inwentaryzację.przeprowadza.się.w.terminie.
3.dni.od.odstąpienia,.a.pracownik.jest.zwolniony.z.odpowiedzialności.
natychmiast. po. złożeniu. oświadczenia. pracodawcy. o. odstąpieniu. od.
umowy .

Pracownik. w. ściśle. określonych. sytuacjach. może. również. odstąpić. od.
umowy. ze. skutkiem. na. przyszłość .. Odstąpienia. musi. jednak. dokonać. na.
piśmie. i.w.ciągu.7.dni.od. tego.momentu.musi.zostać.przeprowadzona. in-
wentaryzacja .

Pracownik. może. odstąpić. od. umowy. o. wspólnej. odpowiedzialności. za.
mienie.powierzone.z.następujących.przyczyn:

■■ gdy.rozliczenie.mienia.wykaże.niedobór,
■■ gdy. na. zgłoszone. przez. niego. żądanie. przeprowadzenia. inwentaryzacji.

nie.zostanie.ona.przeprowadzona,
■■ gdy.utraci.zaufanie.do.współodpowiedzialnych.razem.z.nim.pracow-
ników .
każdy z pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność mate-

rialną ma prawo w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości o zaistniałym 
niedoborze odstąpić ze skutkiem na przyszłość od umowy o wspólnej 
odpowiedzialności.

Pracownik. objęty. umową. ma. także. prawo. w. każdym. czasie. żądać.
przeprowadzenia. inwentaryzacji ..Ma. to.miejsce.z. reguły.wówczas,.gdy.
podejrzewa. nieprawidłowe. wykonywanie. powierzonych. obowiązków.
pieczy. nad. mieniem. przez. innego. pracownika .. Jeżeli. pracodawca. nie.
spełni. żądania. współodpowiedzialnego. pracownika. w. terminie. 7. dni,.
a.przynajmniej.nie.rozpocznie.inwentaryzacji.lub.nie.odsunie.pracowni-
ka.podejrzewanego.o.nierzetelność.od.miejsca,.gdzie.znajduje.się.powie-
rzone.mienie,.wówczas.pracownik.zgłaszający.żądanie.ma.prawo.odstą-
pić.od.umowy .

Pracownik.może.również.odstąpić.od.umowy.o.wspólnej.odpowiedzial-
ności,.gdy.utraci.zaufanie.do. innych.osób.wykonujących.pracę.w.miejscu.
powierzenia.mienia .

Wypowiedzenie.i.odstąpienie.od.umowy.to.czynności.jednostronne ..Jed-
nak.nic.nie.stoi.na.przeszkodzie,.aby.umowa.o.wspólnej.odpowiedzialności.
materialnej. za. mienie. powierzone. została. rozwiązana. za. porozumieniem.
stron ..W.każdej.chwili. strony.umowy.mogą.postanowić.o. jej. rozwiązaniu.
lub.ustalić,.że.od.pewnej.daty.umowa.przestaje.obowiązywać ..Takie.poro-
zumienie.powinno.być.zawarte.na.piśmie .
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Zasady odpowiedzialności materialnej pracownika

Wyszczegól-
nienie

Odpowiedzialność za:

szkodę wyrządzoną 
z winy nieumyślnej

szkodę wyrządzoną 
z winy umyślnej

mienie powierzone

Zakres odpowie-
dzialności

za rzeczywiste straty pełna odpowiedzial-
ność (rzeczywiste 
straty i utracone 
korzyści)

pełna odpowiedzial-
ność (rzeczywiste 
straty i utracone 
korzyści)

Wysokość od-
szkodowania

maksymalnie 3-krot-
ność miesięcznego 
wynagrodzenia

pełna wartość pełna wartość

Ciężar dowodu spoczywa na 
pracodawcy; musi on 
udowodnić: 
winę, 
rozmiar szkody, 
związek przyczynowo-
-skutkowy

spoczywa na 
pracodawcy; musi on 
udowodnić: 
winę, 
umyślność, 
rozmiar szkody, 
związek przyczynowo-
-skutkowy

spoczywa na pracow-
niku (domniemanie 
winy pracownika), 
pracodawca musi 
udowodnić rozmiar 
szkody

Podstawa odpo-
wiedzialności

niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie 
obowiązków pracow-
niczych

niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie 
obowiązków pracow-
niczych

prawidłowo powierzo-
ne mienie

Podstawa 
prawna

art. 114 i art. 115 k.p. art. 122 k.p. art. 124 i art. 125 k.p.

Zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń 
pracodawcy wobec pracownika

Ochrona.mienia.pracodawcy.powinna.przede.wszystkim.skupiać.się.na.odpo-
wiednim.doborze.kadry.pracowniczej.oraz.sprawnej.organizacji.funkcjonowa-
nia.zakładu.pracy ..Pracodawca.powinien.wykorzystać.wszelkie.możliwe.narzę-
dzia,.jakie.daje.mu.prawo.w.celu.uniknięcia.ryzyka.utraty.mienia .

Do.powszechnych.sposobów.zabezpieczenia.majątku.należą.ubezpiecze-
nia ..Ważne.jest.również.rozpowszechnienie.obrotu.bezgotówkowego.w.fir-
mie,.a.także.stosowanie.przy.wszelkiego.rodzaju.umowach.poręczeń.i.we-
ksli.ułatwiających.późniejszą.egzekucję.roszczeń .

Powierzenie.pracownikowi.mienia,.szczególnie.znacznej.wartości,.z.obo-
wiązkiem.jego.zwrotu. lub.wyliczenia.się.stanowi.dla.pracodawcy.ryzyko,.
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gdyż. w. razie. uchybienia. obowiązkom. pracowniczym. jest. on. narażony. na.
stratę. materialną,. dlatego. powinien. zadbać. o. dodatkowe. zabezpieczenie.
swoich. roszczeń .. Powszechnie. przyjętym. sposobem. zabezpieczenia. rosz-
czeń. wobec. pracownika. za. mienie. powierzone. jest. stosowanie. poręczeń.
i.weksli.in blanco ..Jednak.w.przypadku.weksli.ich.stosowanie.na.zabezpie-
czenie.roszczeń.pracodawców.należy.uznać.za.nieprawidłowe .

Poręczenie 

Przez.umowę.poręczenia.poręczyciel.zobowiązuje.się.względem.pracodaw-
cy. do. wyrównania. niedoboru. lub. wypłaty. odszkodowania. w. przypadku,.
gdyby.zobowiązany.pracownik.nie.wyrównał.szkody ..Poręczycielem.może.
być.osoba.trzecia,.ale.także.inny.pracownik ..Poręczenie.wymaga.formy.pi-
semnej. pod. rygorem. nieważności .. Poręczyciel. staje. się. wraz. z. pracowni-
kiem.dłużnikiem.solidarnym .

Poręczenie.jest.ściśle.związane.z.umową.o.pracę,.dlatego.w.razie.jakich-
kolwiek.zmian.w.stosunku.między.pracownikiem.a.pracodawcą.(rozwiąza-
nie.umowy,.rozszerzenie.zakresu.obowiązków).sytuacja.prawna.poręczycie-
la. nie. może. zostać. pogorszona .. W. interesie. pracodawcy. jest,. aby.
każdorazowo.dostosować.poręczenie.do.zmian,.jakie.zachodzą.w.podstawo-
wym.stosunku.prawnym,.którego.zabezpieczenie.dotyczy .

poręczenie obowiązuje przez okres trwania umowy o pracę. Jeżeli.
taka.umowa. jest.zawarta.na.czas.określony,. to.poręczenie.obowiązuje.do.
czasu.zakończenia.tej.umowy.i.nie.może.zostać.wypowiedziane.przez.po-
ręczyciela ..Poręczenie.może.ustać.wcześniej.w.sytuacji,.kiedy.pracownik.
rozwiąże.wcześniej.umowę.o.pracę.zawartą.na.czas.określony ..Jeżeli.umo-
wa.o.pracę.jest.zawarta.na.czas.nieokreślony,.to.poręczenie.związane.z.tą.
umową. może. być. w. każdym. czasie. odwołane. przed. powstaniem. szkody ..
Jednak.odwołanie.poręczenia.nie.zwalnia.poręczyciela.od.obowiązku.na-
prawienia.szkody.objętej.poręczeniem ..Każde.poręczenie.za.przyszły.dług.
musi. określać. konkretnie. górną. granicę. wysokości. zobowiązania. danego.
poręczyciela .

Weksel in blanco 

Weksel.własny.jest. rodzajem.papieru.wartościowego,.w.którym.wystawca.
weksla.przyrzeka,.że.zapłaci.sumę.wekslową.odbiorcy.weksla ..Funkcją.we-
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ksla. jest. zabezpieczenie. zobowiązania. pieniężnego. istniejącego. w. chwili.
jego. wystawienia. lub. przyszłego .. Weksel. in blanco. to. dokument,. który.
w.chwili.wystawienia.celowo.nie.zawiera.wszystkich.elementów.ustawowo.
wymaganych.dla.weksla.(jest.to.tzw ..weksel.niezupełny) ..Brakującym.ele-
mentem,.który.najczęściej.jest.nieokreślony.w.chwili.wystawienia.weksla,.
jest.suma.wekslowa ..

Weksel.in blanco.musi.być.jednak.co.najmniej.opatrzony.podpisem.wy-
stawcy. weksla. na. jego. przedniej. stronie .. Podpis. ten. musi. dotyczyć. całej.
treści.weksla.i.powinien.być.złożony.w.sposób.czytelny ..Warto.również.na.
wekslu. dodać. klauzulę. „bez. protestu”,. którą. umieszcza. się. przed. słowem.
„zapłacę”,. ponieważ. zwalnia. to. posiadacza. weksla. od. obowiązku. sporzą-
dzania.ewentualnego.protestu ..Ważne.jest.to,.że.niezupełność.treści.weksla.
nie.może.być.niezamierzona,.ponieważ.w.przeciwnym.razie.weksel.jest.nie-
ważny .

Zobowiązanie.z.weksla.in blanco.jest.związane.z.dodatkową.umową.mię-
dzy. wystawcą. weksla. (pracownikiem). a. jego. posiadaczem. (pracodawcą) ..
Jest. to. odrębny. dokument,. tzw .. porozumienie. lub. deklaracja. wekslowa,.
w.którym.strony.uzgadniają,.w.jaki.sposób.weksel.in.blanco.powinien.być.
wypełniony. w. brakujących. miejscach. w. momencie. emisji. weksla. (przy.
czym.musi.to.być.dokładne.i.konkretne.określenie) ..Brak.dokładnego.okre-
ślenia.warunków.uzupełnienia.weksla.in blanco.może.prowadzić.do.utrud-
nionego.postępowania.dowodowego .

Weksle in blanco w praktyce były często wykorzystywane przez pra-
codawców na zabezpieczenie przyszłych roszczeń przysługujących im 
od pracowników z tytułu wyrządzenia szkody. jednak w ostatnim czasie 
takie działania pracodawców zostały zakwestionowane i uznane za nie-
dopuszczalne. 

Na. ten. temat.wypowiedział. się.Sąd.Najwyższy,.wskazując,. że.przepisy 
i zasady prawa pracy, w szczególności zawarte w dziale V Kodeksu pracy, 
wykluczają wystawianie weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia 
roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu 
pracodawcy, co oznacza, że taki weksel jest nieważny z mocy prawa (art. 18 
§ 2 k.p. w związku z art. 114–127 k.p. oraz a contrario art. 300 k.p.). Nabyw-
ca weksla nie może zatem dochodzić zaspokojenia na jego podstawie.(wy-
rok.SN.z.26.stycznia.2011.r .,.II.PK.159/10,.OSNP.2012/7–8/87,.patrz:.www .
ekspert3 .inforlex .pl) .. Taki. pogląd. prezentuje. również. Ministerstwo. Pracy.
i.Polityki.Społecznej.(stanowisko.MPiPS.w.sprawie.stosowania.weksli.jako.
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zabezpieczenia. roszczeń. pracodawcy. w. stosunkach. pracy. z. 3. kwietnia.
2013.r ..–.www .mpips .gov .pl/aktualnosci-wszystkie) ..

Zdaniem.Ministerstwa.Pracy.posługiwanie się wekslem do zabezpiecze-
nia roszczeń pracodawcy wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy 
jest działaniem niezgodnym z prawem. Podstawą takiego działania praco-
dawcy nie może być art. 300 k.p., zgodnie z którym w sprawach nieunormo-
wanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio 
przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa 
pracy. Oznacza to, że art. 300 k.p. nie przewiduje możliwości stosowania 
w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy innych przepisów 
prawa cywilnego niż Kodeks cywilny, a zatem także ustawy z 28 kwietnia 
1936 r. – Prawo wekslowe. 

(…) W Kodeksie pracy zostały wyraźnie uregulowane zasady odpowie-
dzialności pracownika wobec pracodawcy z tytułu: 
–  szkody wyrządzonej w jego mieniu wskutek niewykonania lub nienależy-

tego wykonania obowiązków pracowniczych (art. 114–127 k.p.), 
–  nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z po-

wołaniem się na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków praco-
dawcy względem pracownika (art. 55 § 11 k.p.), 

–  umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy (art. 1001.

k.p.), 
–  zwrotu kosztów dodatkowych świadczeń poniesionych przez pracodawcę 

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika (art. 1035.

k.p.).  Posługiwanie się wekslem w sytuacjach, gdy pracownik musi rozli-
czyć się z pracodawcą z roszczeń powstałych w ramach stosunku pracy 
pozostawałoby także w sprzeczności z ochronną funkcją prawa pracy. Za-
bezpieczenie roszczeń pracodawcy za pomocą weksla modyfikowałoby na 
niekorzyść pracownika zasady wynikające z Kodeksu pracy dotyczące 
m.in. rozłożenia ciężaru dowodu przy odpowiedzialności materialnej pra-
cownika, czy też właściwość sądu w razie sporu między pracodawcą 
a pracownikiem. 
Podobny.pogląd.prezentuje.Państwowa.Inspekcja.Pracy.(stanowisko.PIP.

w.sprawie.stosowania.weksli.w.stosunkach.pracy.–www .pip .gov .pl/html/pl/
info/doc/weksle_stanowisko .pdf) .

W.związku.z.powyższym.należy.uznać,.że.pracodawcy.nie.powinni.sto-
sować.tego.typu.zabezpieczeń.swoich.roszczeń.przysługujących.im.od.pra-
cowników.z.tytułu.naprawienia.szkody ..
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Przedawnienie roszczeń 

Odpowiedzialność.pracownika.za.szkodę.wyrządzoną.pracodawcy.nie. jest.
nieograniczona. w. czasie .. Roszczenia. pracodawcy. o. naprawienie. szkody.
wyrządzonej. przez. pracownika. wskutek. niewykonania. lub. nienależytego.
wykonania.obowiązków.pracowniczych.ulegają.przedawnieniu.z.upływem..
1.roku.od.dnia,.w.którym.pracodawca.powziął.wiadomość.o.wyrządzeniu.
przez.pracownika.szkody,.nie.później.jednak.niż.z.upływem.3.lat.od.jej.wy-
rządzenia.(art ..291.§.2.k .p .) ..Regulacja.ta.ma.zastosowanie.do.szkody.pra-
cowniczej. wyrządzonej. z. winy. nieumyślnej .. Potwierdza. to. stanowisko,.
w.której.stwierdzono,.że.przepis art. 291 § 2 k.p. ma zastosowanie do rosz-
czeń zakładu pracy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika 
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowni-
czych, przewidzianych nie tylko w art. 114 k.p., ale również roszczeń z tytu-
łu niewyliczenia się lub niezwrócenia mienia powierzonego pracownikowi 
(art. 124 i 125 k.p.) – uchwała.SN.z.18. lutego.1981.r .,. IV.PZP.6/80,.nie-
publ .) ..

Do. przedawnienia. roszczeń. za. szkodę. wyrządzoną. pracodawcy. z. winy.
umyślnej.stosuje.się.terminy.określone.w.Kodeksie.cywilnym.(art ..291.§.3.
k .p .) .. Są. one. znacznie. dłuższe. niż. przy. winie. nieumyślnej .. roszczenie 
o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega 
przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany do-
wiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. jed-
nak termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastą-
piło zdarzenie wywołujące szkodę.. Natomiast. jeżeli. szkoda. wynikła. ze.
zbrodni.lub.występku,.roszczenie.o.naprawienie.szkody.ulega.przedawnie-
niu.z.upływem.20.lat.od.dnia.popełnienia.przestępstwa.bez.względu.na.to,.
kiedy.poszkodowany.dowiedział.się.o.szkodzie.i.o.osobie.zobowiązanej.do.
jej.naprawienia.(art ..4421.§.1.i.§.2.k .c .) .

Terminy. przedawnienia. określone. w. Kodeksie. pracy. nie. mogą. być. ani.
przedłużane,.ani.skracane.przez.żadną.czynność.prawną ..Jednak.w.trakcie.
upływu. terminu. pewne. zdarzenia. mogą. powodować. jego. zawieszenie. lub.
przerwanie ..Różnica.między.tymi.pojęciami.jest.istotna .

Zawieszenie.biegu.terminu.przedawnienia.następuje.na.skutek.przemija-
jącej. przeszkody. w. dochodzeniu. roszczenia,. np .. w. wyniku. działania. siły.
wyższej,. czyli. zdarzenia. zewnętrznego,. któremu. nie. można. zapobiec ..
W. tych. przypadkach. bieg. przedawnienia. jest. zawieszony. na. czas. trwania.
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przeszkody ..Po.ustaniu.nadzwyczajnych.okoliczności.przedawnienie.bieg-.
nie.w.dalszym.ciągu .

bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawiesze-
niu na czas trwania przeszkody, gdy z powodu siły wyższej uprawniony 
nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym or-
ganem powołanym do rozstrzygania sporów (art. 293 k.p.).

Natomiast.przerwanie.biegu.przedawnienia.skutkuje.tym,.że.termin.ten.
biegnie. od. nowa .. Przerwanie. biegu. terminu. przedawnienia. roszczeń. pra-
cowniczych.może.nastąpić.przez.każdą.czynność.podjętą.przed.właściwym.
organem.powołanym.do.rozstrzygnięcia.sporu.lub.egzekwowania.roszczeń ..
Przykładem. takiej. czynności. może. być. wniesienie. pozwu. do. sądu. albo.
uznanie.roszczenia.przez.pracownika .

Bieg.przedawnienia.przerywa.się:
■■ przez. każdą. czynność. przed. właściwym. organem. powołanym. do. roz-

strzygania.sporów.lub.egzekwowania.roszczeń.przedsięwziętą.bezpośred-
nio.w.celu.dochodzenia.lub.ustalenia.albo.zaspokojenia.lub.zabezpiecze-
nia.roszczenia.oraz

■■ przez.uznanie.roszczenia .
Po.każdym.przerwaniu.przedawnienie.biegnie.na.nowo .. Jeżeli.przerwa.

biegu. przedawnienia. nastąpiła. wskutek. wskazanej. czynności. przed. orga-
nem. (nie. przez. uznanie. roszczenia),. przedawnienie. nie. biegnie. na. nowo,.
dopóki.postępowanie.wszczęte.w.celu.dochodzenia. lub.ustalenia.albo.za-
spokojenia.lub.zabezpieczenia.roszczenia.nie.zostanie.zakończone.(art ..295.
§.2.k .p .) .

Przykład

Roman Z. był zatrudniony w firmie remontowej REMIX. W grudniu 2012 r. Roman Z. 
remontował mieszkanie klienta, m.in. malował ściany wewnętrzne. W wyniku niedbal-
stwa Romana Z., polegającego na wcześniejszym niezagruntowaniu malowanych 
powierzchni, po dwóch tygodniach farba odpadła i ściany trzeba było malować jesz-
cze raz. Pracodawca Romana Z. zażądał od niego kwoty 1000 zł w celu naprawie-
nia szkody, którą był zobowiązany naprawić klientowi jako osobie trzeciej. Roman Z. 
nie zapłacił żądanej kwoty. Pracodawca postanowił zatem przekazać sprawę firmie 
windykacyjnej, której do grudnia 2013 r. również nie udało się ściągnąć kwoty od Ro-
mana Z. Dlatego zwróciła sprawę z powrotem pracodawcy, który 13 grudnia 2013 r.  
 



  nr 14/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 51

 
wysłał Romanowi Z. ostateczne wezwanie do zapłaty. Roman Z. wyjaśnił pracodaw-
cy, że nie uznaje roszczenia, a poza tym jest ono przedawnione. Jednak pracodawca 
powołał się na przerwanie biegu przedawnienia, ponieważ w czasie jego biegu oddał 
sprawę firmie windykacyjnej. Argumentacja pracodawcy jest oczywiście niesłuszna, 
gdyż firma windykacyjna nie jest uprawnionym organem egzekucyjnym, a roszczenie 
należy uznać za przedawnione.

Przedawnienie.roszczenia.pracodawcy.nie.oznacza,.że.nie.może.ono.być.
dochodzone.przed.sądem ..Sąd.może.bowiem.wydać.orzeczenie.pozytywne,.
gdyż.nie.bada.z.urzędu.terminu.przedawnienia ..Dopiero.skutecznie.wnie-
siony.zarzut.pracownika.podnoszący.przedawnienie. roszczenia.powoduje,.
że.pierwotne.orzeczenie.zostanie.uchylone,.a.powództwo.pracodawcy.odda-
lone ..Taki. jest. też.pogląd.Sądu.Najwyższego,.który.stwierdził,.że.w spra-
wach o roszczenia ze stosunku pracy sąd nie uwzględnia z urzędu upływu 
terminu przedawnienia (uchwała.SN.z.10.maja.2000.r .,.III.ZP.13/00,.OSNP.
2000/23/846,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

Przedawnionego.roszczenia.nie.można.dochodzić,.chyba.że.ten,.przeciw-
ko. komu. roszczenie. przysługuje,. zrzeka. się. korzystania. z. przedawnienia ..
Zrzeczenie.dokonane.przed.upływem.przedawnienia.jest.nieważne.(art ..292.
k .p .) ..Sąd.Najwyższy.w.wyroku.z.5.września.2001.r ..uznał,.że.zrzeczenie się 
korzystania z przedawnienia (art. 292 k.p.) wymaga świadomego i celowe-
go oświadczenia woli przez uprawnioną do tego stronę, że nie czyni użytku 
z przysługującego jej prawa uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego 
roszczenia (I.PKN.622/00,.OSNP.2003/15/354) .

Postępowanie pracodawcy w sprawie dochodzenia 
roszczeń z tytułu odpowiedzialności materialnej 
pracowników

Wniesienie.pozwu.przeciwko.pracownikowi.powinno.być.dla.pracodawcy.
ostatecznością ..Zarówno.Kodeks.pracy,.jak.i.Kodeks.cywilny.wskazują.na.
możliwość.ugodowego.rozwiązywania.sporów ..Gdy.jednak.mimo.powzięcia.
wszystkich. działań. mających. na. celu. polubowne. załatwienie. sprawy. pra-
cownik.nadal.uchyla.się.od.ciążącej.na.nim.odpowiedzialności.materialnej,.
pracodawcy.pozostaje.zwrócić.się.do.sądu.o.rozstrzygnięcie.sporu .
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Regulacje.dotyczące.procedury.postępowania.w.sprawach.z.zakresu.pra-
wa.pracy.znajdują.się.w.Kodeksie.postępowania.cywilnego ..

Właściwość sądu 

Właściwy. miejscowo. do. skierowania. pozwu. przez. pracodawcę. w. sprawie.
o.odszkodowanie.za.wyrządzoną.szkodę.będzie.sąd. I.instancji,.w.którego.
okręgu. znajduje. się. miejsce. zamieszkania. pozwanego,. czyli. pracownika ..
Powództwo.może.być.także.wytoczone.przed.sądem,.w.którego.okręgu.pra-
ca.była. lub.miała.być.wykonywana,.bądź.przed.sądem,.w.którego.okręgu.
znajduje.się.zakład.pracy .

Zasadniczo.roszczenia.przeciwko.pracownikowi.będą.kierowane.do.sądu.
rejonowego ..Jednak.gdy.pracodawca.będzie.dochodził.odszkodowania.po-
wyżej.kwoty.75.000.zł,.wówczas.w.I.instancji.właściwy.będzie.sąd.okręgo-
wy .

Rodzaje postępowań

Wartość.przedmiotu.sporu,.czyli.dochodzonego.odszkodowania,.może.mieć.
także.znaczenie.przy.rodzaju.postępowania ..Jeżeli.pracodawca.będzie.żądał.
zapłaty.odszkodowania.na.podstawie.istniejącej.umowy,.np ..o.wspólnej.od-
powiedzialności.za.mienie.powierzone,.lub.gdy.wartość.dochodzonej.kwoty.
nie. przekroczy. 10. 000. zł,. wówczas. pracodawca. może. skierować. pozew.
w.postępowaniu.uproszczonym .

Alternatywnym.rozwiązaniem.jest.postępowanie.upominawcze.lub.naka-
zowe,.które. również.charakteryzuje. się.uproszczoną.procedurą,. szybszym.
tempem.postępowania.oraz.wiąże.się.z.mniejszymi.kosztami .

Zawsze. jednak.pracodawca.może.wybrać. tryb.postępowania.zwykłego,.
które.w.dużej.mierze.opiera.się.na.postępowaniu.dowodowym .

Jak.już.wspomniano,.najlepszym.rozwiązaniem.sporu.jest.porozumienie.
się.między.stronami,.dlatego.nawet.gdy.postępowanie.przed.sądem.zostało.
już. wszczęte,. strony. mogą. wnosić. o. zawarcie. ugody. przed. sądem .. Istotą.
ugody.są.wzajemne.ustępstwa.stron.prowadzące.do.ustalenia.spornych.kwe-
stii. oraz.do.uzgodnienia.wzajemnych.obowiązków.stron. i. świadczeń ..Sąd.
nie. powinien. kwestionować. postanowień. ugody,. ma. jednak. obowiązek.
uznać.ugodę.za.niedopuszczalną,. jeżeli. jej. treść. jest.niezgodna.z.prawem.
lub.zasadami.współżycia.społecznego.albo.zmierza.do.obejścia.prawa ..Sąd.
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bada. także. z. urzędu,. czy. ugoda. zawarta. między. pracodawcą. a. pracowni-
kiem.nie.narusza.interesów.tego.drugiego .

Ugoda.sądowa.ma.taką.samą.moc.prawną.jak.wyrok .

POdstaWa PraWna:
■f art. 23

1
, art. 55 § 1

1
, art. 100, art. 101

1
–101

2
, art. 103

5
, art. 114–127, art. 292–293, art.  295, art. 300 ustawy 

z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
■f art. 361, art. 363 § 2, art. 417–421, art. 425, art. 430, art. 442

1
 § 1 i 2, art. 474, art. 876, art. 878 ustawy  

z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121),
■f art. 16 § 1, art. 17 pkt 4, art. 194 § 3, art. 461 § 1, art. 484

1
, art. 485, art. 491, art. 497

1
–498, art. 502 ustawy  

z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. DzU z 2014 r. poz. 101; ost. zm. DzU z 2014 r. 
poz. 379),

■f art. 101–104 ustawy z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (DzU nr 37, poz. 282; ost. zm. DzU z 2012 r. 
poz. 1529),

■f § 3 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania 
pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównaw-
czych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289; ost. zm. 
DzU z  2003 r. nr 230, poz. 2292),

■f § 2–9 rozporządzenia z 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowni-
ków za szkodę w powierzonym mieniu (j.t. DzU z 1996 r. nr 143, poz. 662),

■f § 1–19 rozporządzenia z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowni-
ków za powierzone mienie (j.t. DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663),

■f art. 19 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU nr 166, poz. 1608;  
ost. zm. DzU z 2009 r. nr 221, poz. 1737).

Dorota Brzeszczak-zagroDzka
specjalista ds. kadr i płac

seBastian kryczka 
specjalista w zakresie prawa pracy. Prawnik, absolwent wydziału Prawa Admini-
stracji i Ekonomii (Zakład Prawa Pracy) Uniwersytetu wrocławskiego. Od ponad 
10 lat specjalizuje się w problematyce prawa pracy oraz w wybranych zagad-
nieniach prawa cywilnego i administracyjnego. Jest autorem wielu artykułów 
i komentarzy z zakresu prawa pracy oraz porad prawnych. współpracuje z Mini-
sterstwem Pracy i Polityki Społecznej 
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OdPOwIEdZI NA PyTANIA CZyTElNIków

kiedy pracownicy ponoszą odpowiedzialność 
materialną za szkody wyrządzone pracodawcy

Przeprowadziliśmy w sklepie inwentaryzację, podczas której zostały ujawnione braki. 
czy możemy obciążyć pracowników odpowiedzialnością za te braki? czy możemy ob-
ciążyć również dwóch byłych pracowników, którzy odeszli z pracy, zanim została prze-
prowadzona inwentaryzacja?

od obecnie pracujących i byłych pracowników mogą Państwo żądać odszkodowania, 
jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych 
wyrządzili szkodę, np. w postaci braków w towarze z własnej winy. odszkodowania 
mogą Państwo dochodzić w drodze ugody, a w razie braku porozumienia – w procesie 
przed sądem pracy.

Aby.otrzymać.od.pracowników.odszkodowanie.za.poniesione.straty,.po-
winni. Państwo. udowodnić,. że. braki. te. powstały. z. winy. pracowników.
(art ..116.k .p .) ..Taka.sytuacja.występuje.wówczas,.gdy.pracownik.umyślnie.
lub.nieumyślnie.narusza.swoje.obowiązki.pracownicze,.np ..bierze.towar.ze.
sklepu,.nie.płacąc.za.niego,.niedbale.obchodzi.się.z.towarem.lub.przecho-
wuje.towar.w.nieodpowiednim.miejscu,.doprowadzając.do.jego.uszkodze-
nia. lub. zniszczenia .. Pracownik. nie. poniesie. odpowiedzialności,. gdy. nie.
można.mu.dowieść.winy .

Gdy.pracownicy.spowodowali.braki.nieumyślnie,. tzn ..nie.mieli. takiego.
zamiaru,.odpowiadają.tylko.za.część.szkody.stosownie.do.przyczynienia.się.
do.niej.i.stopnia.winy ..Każdy.z.pracowników.odpowiada.tylko.za.swoje.po-
stępowanie ..Czasami.zdarza.się,.że.nie.można.udowodnić.winy.poszczegól-
nym.pracownikom.oraz.stopnia,.w.jakim.każdy.z.nich.przyczynił.się.do.po-
wstania.szkody ..Wówczas.pracownicy.odpowiadają.za.szkodę.w.częściach.
równych .

W.sytuacji.gdy.pracownicy.działali.umyślnie,.odpowiadają.za.braki.soli-
darnie ..Takie.stanowisko.wyraził.Sąd.Najwyższy.we.wciąż.aktualnej.uchwa-
le.z.30.maja.1975.r ..(V.PZP.3/75,.OSNC.1975/10–11/143,.patrz:.www .eks-
pert3 .inforlex .pl) ..Odpowiedzialność. solidarna.oznacza,. że.mogą.Państwo.
żądać.odszkodowania.z.powodu.tych.braków.od.jednej,.kilku.lub.wszystkich.
osób ..Działanie.pracownika.należy.uznać.za.umyślne,.gdy.swym.postępo-
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waniem.chciał.wyrządzić.szkodę.lub.osiągnąć.co.prawda.jakiś.inny.cel,.ale.
miał.świadomość,.że.jednocześnie.może.wyrządzić.szkodę .

Oprócz.winy.powinni.Państwo.udowodnić.naruszenie.obowiązków.pra-
cowniczych.oraz.istnienie.tzw ..związku.przyczynowego.między.szkodą.(po-
jawieniem.się.braków).a.naruszeniem.tych.obowiązków.przez.pracowników ..

Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, gdy 
nie można mu dowieść winy.

Wysokość. odszkodowania. jest. uzależniona. od. rodzaju. winy. pracowni-
ków ..Jeśli.pracownik.spowodował.braki.z.winy.nieumyślnej,.mogą.Państwo.
żądać. odszkodowania. w. wysokości. wyrządzonej. szkody,. nie. wyższej. niż.
3-miesięczne.wynagrodzenie.pracownika,.przysługujące.mu.w.dniu.wyrzą-
dzenia.szkody ..W.przypadku.gdy.pracowników.jest.np ..trzech,.każdy.z.nich.
zapłaci.1/3.odszkodowania ..Jeśli.ta.część.jest.wyższa.niż.3-miesięczne.wy-
nagrodzenie. danego. pracownika,. zapłaci. on. kwotę. tylko. do. tej. granicy.
(art ..119.k .p .) ..W.konsekwencji.może.się.zdarzyć,.że.nie.otrzymają.Państwo.
odszkodowania,.które.pokryje.całą.szkodę .

Jeżeli.postępowanie.pracowników.miało.cechy.umyślności,.pracodawca.
może.żądać.odszkodowania.w.pełnej.wysokości,.tzn ..nie.tylko.wartości.rze-
czywistej.szkody,.ale.i.tzw ..utraconych,.spodziewanych.korzyści,.gdyby.mo-
gły.wystąpić.w.danym.przypadku .

Przykład

Pracownica zatrudniona jako sprzedawca pod koniec dnia pracy robiła zakupy 
w sklepie, w którym pracowała. Właścicielka sklepu zauważyła, że pracownica 
włożyła do torby i wyszła z większą ilością towaru, niż został zapłacony w kasie. 
W którymś z kolejnych dni sytuacja się powtórzyła. Wkrótce pracownica w obecno-
ści świadka została oficjalnie przyłapana na podbieraniu towaru. Przeprowadzony 
remanent wykazał braki w niektórych rodzajach artykułów na kwotę 81 zł. Właści-
cielka sklepu obciążyła pracownicę odpowiedzialnością za te braki. Pracownica 
przyznała się do postawionych jej zarzutów i zobowiązała do zwrotu wartości za-
branych towarów. Postępowanie właścicielki sklepu było prawidłowe.
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W.sytuacji.gdy.niektórzy.pracownicy.spowodowali.braki.umyślnie,.a.inni.
nieumyślnie,.odpowiadają.stosownie.do.rodzaju.swej.winy.–.pierwsi.w.peł-
nej.wysokości,.a.drudzy.w.wysokości.ograniczonej.do.3-miesięcznego.wy-
nagrodzenia .

Byli. pracownicy. również. mogą. odpowiadać. za. braki,. które. powstały,.
gdy. jeszcze. pracowali .. Aby. można. było. żądać. od. nich. odszkodowania,.
trzeba.jednak.spełnić.określone.wcześniej.warunki,.tzn ..udowodnić.zawi-
nione.naruszenie.obowiązków.pracowniczych.i.istnienie.związku.przyczy-
nowego.między.szkodą.(pojawieniem.się.braków).a.naruszeniem.tych.obo-
wiązków.przez.byłych.pracowników ..Takim.dowodem.może.być.protokół.
z. inwentaryzacji. przeprowadzonej. przed. odejściem. tych. pracowników ..
Jeśli.jednak.inwentaryzacji.nie.było,.potrzebne.są.inne.dowody.obciążają-
ce.pracowników,.gdyż.mogą.oni.bronić.się,.twierdząc,.że.braki.powstały.
po.ich.odejściu,.np ..nagrania.z.kamer .

Pracownicy.nie.mogą.odpowiadać.za.tzw ..ubytki.naturalne,.ustalone.re-
gulaminowo. lub.wynikające.z.przepisów,.czyli.za.zmniejszenie.się. ilości,.
ciężaru.czy.objętości. towaru.związane.z. jego. transportem,.przechowywa-
niem.i.obrotem.ani.za.ubytki.handlowe,.czyli.drobne.kradzieże.towaru.czy.
jego.uszkodzenie.lub.zniszczenie.przez.klientów .

Pracownicy nie odpowiadają za ubytki naturalne, czyli za 
zmniejszenie się ciężaru, ilości czy objętości towaru związa-
ne z jego transportem, przechowywaniem i obrotem.

Pracodawca.nie.może.samodzielnie.potrącić.wartości.ujawnionych.bra-
ków.z.wynagrodzeń.pracowników,.nawet.w.razie.ich.oczywistej.winy ..Prze-
pisy.pozwalają.na.potrącenie.z.wynagrodzenia.pracownika.innych.należno-
ści.niż.określone.w.Kodeksie.pracy.tylko.za.zgodą.pracownika.wyrażoną.na.
piśmie ..Zatem.najpierw.należy.zawrzeć.z.pracownikami.ugody.dotyczące.
naprawienia.wyrządzonej.przez.nich.szkody ..Przepisy.nie.określają.wzoru.
ugody ..Trzeba.w.niej.jednak.zawrzeć.przynajmniej.postanowienia.określa-
jące. szkodę. (jej. rodzaj,. wartość),. wysokość. odszkodowania. i. sposób. jego.
zapłaty.(np ..1-razowo.lub.w.ustalonych.ratach.przez.potrącenie.z.wynagro-
dzenia),.a.także.termin.(terminy).zapłaty ..

Taka.ugoda.może.być.podstawą.egzekucji.na.podstawie.Kodeksu.postę-
powania. cywilnego.po.nadaniu. jej. przez. sąd.klauzuli.wykonalności .. Jeśli.



  nr 14/2014   Baza wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości i prawa 57

jednak.pracownicy.nie.zgadzają.się.na.ugodowe.załatwienie.sprawy,.można.
dochodzić.odszkodowania.w.procesie.przed.sądem.pracy .

Jeżeli. pracownicy. działali. nieumyślnie,. z. pozwem. do. sądu. powinni.
Państwo.zwrócić.się.nie.później.niż.w.ciągu.roku.od.dnia,.w.którym.do-
wiedzieli. się.Państwo.o. spowodowaniu. tych.braków.przez.pracowników ..
Maksymalny. termin.na.wystąpienie. z. pozwem. to.3. lata. od.wyrządzenia.
szkody ..Po. tym.czasie. roszczenie.o.naprawienie. szkody.przedawnia. się ..
Jeśli.pracownicy.umyślnie.wyrządzili.szkodę.wskutek.czynu.niedozwolo-
nego,.roszczenie.przedawnia.się.po.3.latach.od.dnia,.w.którym.pracodaw-
ca.dowiedział.się.o.szkodzie.i.o.osobie.zobowiązanej.do.jej.naprawienia ..
Jednak. termin. ten.nie.może.być.dłuższy.niż.10. lat.od.dnia.wyrządzenia.
szkody.(art ..4421.§.1.k .c .) .

POdstaWa PraWna:
■f art. 114–122, art. 291 § 2 i 3 ustawy z 24 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 
DzU z 2014 r. poz. 208),

■f art. 366, art. 441, art. 442
1

 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121),
■f art. 777 § 1 pkt 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. DzU z 2014 r. 
poz. 101; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 379).

Marta Frelas 
specjalista ds. prawa pracy

kiedy w przypadku wspólnej odpowiedzialności 
materialnej kosztami niedoboru można obciążyć 
tylko jednego pracownika

zatrudniamy 2 pracowników odpowiedzialnych za zakup towarów dla naszej firmy. Je-
den z nich w marcu 2014 r. potwierdził dostawę 30 aparatów telefonicznych. następ-
nego dnia drugi pracownik zgłosił, że na stanie jest tylko 28 aparatów. nie udało się 
nam ustalić przyczyny braku 2 aparatów, ale jesteśmy przekonani, że zawinił pracownik 
przyjmujący towar. 
Pracownicy podpisali umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone 
mienie. czy w tej sytuacji możemy obciążyć pełnymi kosztami za brakujące aparaty tylko 
tego pracownika, który przyjął towar?
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nie. Bez ustalenia wyłącznej winy pracownika przyjmującego towar nie mogą Państwo 
obciążyć go za całą szkodę w mieniu pracodawcy na podstawie umowy o wspólnej od-
powiedzialności materialnej. Wspólna odpowiedzialność materialna nie oznacza jednak, 
że za szkodę wyrządzoną przez jednego z pracowników zawsze odpowiadają pozostali. 
nie ma zatem obowiązku obciążania drugiego pracownika kosztami brakujących apa-
ratów.

Z. tytułu. wspólnej. odpowiedzialności. materialnej. Państwa. pracownicy.
odpowiadają. w. częściach. określonych. w. umowie .. W. razie. ustalenia,. że.
szkoda.w.całości.lub.w.części.została.spowodowana.przez.niektórych.pra-
cowników,. za. całość. szkody. lub. za. stosowną. jej. część. odpowiadają. tylko.
sprawcy.szkody.(art ..125.§.2.k .p .) ..

Tę.kwestię.reguluje.także.§.6.rozporządzenia.o.wspólnej.odpowiedzial-
ności ..Zgodnie.z.tym.przepisem,.w.razie.stwierdzenia,.że.niedobór.w.ca-
łości.lub.w.części.został.spowodowany.przez.niektórych.pracowników,.za.
całość. niedoboru. lub. określoną. jego. część. odpowiadają. tylko. sprawcy.
szkody,. co. nie. wyłącza. ich. odpowiedzialności. za. resztę. niedoboru. wraz.
z. pozostałymi. pracownikami. na. zasadach. odpowiedzialności. wspólnej ..
Nie. jest. zatem.możliwe,. aby.całą.należność.za.brakujące.aparaty. telefo-
niczne.wyegzekwować.od.pracownika.przyjmującego.towar.tylko.na.pod-
stawie.Państwa.przypuszczeń ..Odpowiedzialność.indywidualną.za.całość.
szkody. można. przypisać. konkretnemu. pracownikowi. wyłącznie. w. razie.
ustalenia,. że. to. on. był. sprawcą .. Pracownik,. który. nie. przyczynił. się. do.
powstania.szkody,.nie.powinien.być.obciążony.odpowiedzialnością.za.jej.
naprawienie .

Za całość szkody lub za odpowiednią jej część pracodaw-
ca może obciążyć tylko sprawców szkody.

Istnieje. jednak.możliwość.zwolnienia.się.pracownika.z.odpowiedzial-
ności. za. szkodę. powstałą. w. powierzonym. mu. mieniu. z. obowiązkiem.
zwrotu.lub.do.wyliczenia.się.w.takim.zakresie,.w.jakim.wykaże,.że.szko-
da. powstała. z. przyczyn. od. niego. niezależnych. (wyrok. SN. z. 7. marca.
2001.r .,.I.PKN.288/00,.OSNP.2002/23/570,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .
pl) .
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Przykład
W magazynie jest zatrudnionych 3 magazynierów w systemie 2-zmianowym. Na 
pierwszej zmianie dwaj pracownicy na podstawie upoważnienia do odbioru towarów 
odebrali z hurtowni 20 książek, które następnie pozostawili przy ścianie pod otwar-
tym oknem pomieszczenia magazynowego. Pracownik drugiej zmiany miał ułożyć te 
książki na regałach, ale po przyjściu do pracy stwierdził, że książki zostały zamoczo-
ne podczas gwałtownej burzy. W tej sytuacji sprawcami szkody byli tylko pracownicy 
pierwszej zmiany i to oni ponoszą za nią odpowiedzialność, mimo że wszyscy maga-
zynierzy mają takie same umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie.

Okoliczność,.że.pracownik.nie.był.sprawcą.kradzieży.mienia.powierzo-
nego.bądź.jego.części,.nie.zwalnia.go.automatycznie.z.odpowiedzialności.
materialnej.za.mienie.powierzone ..Uchylenie.odpowiedzialności.może.na-
stąpić. tylko. wówczas,. gdy. pracownik. odpowiedzialny. materialnie. swoim.
zachowaniem.nie.stworzył.dogodnych.warunków.do.popełnienia.kradzieży.
(wyrok.SN.z.24.stycznia.1985.r .,.IV.PR.244/84,.niepubl .,.więcej:.www .eks-
pert3 .inforlex .pl) .

Przykład

W magazynie jest zatrudnionych 2 pracowników objętych umową o wspólnej od-
powiedzialności materialnej. W czasie choroby jednego z nich do pomieszczeń 
magazynowych miał dostęp kuzyn właściciela firmy. Okazało się, że w tym czasie 
z magazynu zginęły wartościowe przedmioty. Właściciel zażądał odszkodowania od 
magazyniera obecnego w tym czasie w pracy. Pracownik nie wyraził na to zgody. 
Z uwagi na dostęp do magazynu osoby postronnej trudno będzie udowodnić, że ma-
gazynier przyczynił się do powstania szkody.

POdstaWa PraWna:
■f art. 124 § 3, art. 125 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. 
DzU z 2014 r. poz. 208),

■f § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej 
pracowników za powierzone mienie (j.t. DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

JaDWiga krUkoWska 
specjalista ds. prawa pracy
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Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę 
o pracę z powodu odmowy podpisania umowy 
o wspólnej odpowiedzialności materialnej

z pracownikami pracującymi w magazynie chcemy podpisać umowę o wspólnej od-
powiedzialności materialnej. Jeden z nich odmówił podpisania takiej umowy. czy 
w tej sytuacji możemy wypowiedzieć mu umowę o pracę z tego powodu?  

odmowa podpisania umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej tylko przez jed-
nego pracownika może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę temu pracownikowi.

Przepisy.prawa.pracy.nie.zawierają.katalogu.przyczyn.uzasadniających.
wypowiedzenie.umowy.na.czas.nieokreślony ..Istotne.wskazówki.w.tym.za-
kresie.zawiera.orzecznictwo.Sądu.Najwyższego ..W.uchwale.z.27.czerwca.
1985.r ..Sąd.Najwyższy.wskazał,.że.ocena zasadności wypowiedzenia umo-
wy o pracę (...) powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych intere-
sów zakładu pracy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem 
pracy.(III.PZP.10/85,.OSNC/1985/11/164,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..
Z.tych.właśnie.względów.należy.uznać,.że.postawa.pracownika.daje.powo-
dy.do.wypowiedzenia.umowy.o.pracę .

Pracownik.nie.ma.obowiązku.zawarcia.umowy.o.wspólnej.odpowiedzial-
ności.materialnej,. ale. jeżeli. odmawia. zgody.na.podpisanie. takiej. umowy,.
musi.liczyć.się.z.tym,.że.pracodawca.będzie.mógł.zasadnie.rozwiązać.z.nim.
umowę.o.pracę ..Taka.odmowa.uniemożliwia.podpisanie.umowy.o.wspólnej.
odpowiedzialności.z.pozostałymi.pracownikami.i.skuteczną.ochronę.mienia.
pracodawcy.przed.jego.utratą ..Może.to.pociągać.za.sobą.konieczność.reor-
ganizacji. pracy. i. zwiększenia. zatrudnienia. (o. dodatkowego. pracownika,.
który.będzie.pilnował.mienia.pracodawcy) .

Pracownik może odmówić zawarcia umowy o wspólnej 
odpowiedzialności materialnej, ale taka odmowa może 
uzasadniać rozwiązanie z nim umowy o pracę.

Pewną. wskazówką. może. być. też. wyrok. Sądu. Najwyższego. z. 22. lipca.
1998.r ..(I.PKN.255/98,.OSNP/1999/16/515,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) ..
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W.tym.orzeczeniu.sąd.stwierdził,.że.wypowiedzenie.umowy.o.pracę.uzasad-
nia. odmowa. współpracowników. odpowiedzialnych. materialnie. współpracy.
z.danym.pracownikiem.z.powodu.nieodpłatnego.dysponowania.przez.niego.
powierzonym.mieniem ..Nie.ma.co.prawda.mowy.w.tym.przypadku.o.sytu-
acji,.w.której.pracownik.odmawia.podpisania.umowy.o.wspólnej.odpowie-
dzialności.z.pozostałymi.współpracownikami ..Sąd.jednak.dopuszcza.możli-
wość.wypowiedzenia.umowy.o.pracę.pracownikowi,.który.naruszył.warunki.
obowiązywania.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej .

Wypowiedzenie.musi.być.uzasadnione,.jeżeli.w.ten.sposób.pracodawca.
rozwiązuje.umowę.o.pracę.zawartą.na.czas.nieokreślony ..Rozwiązanie.in-
nych. rodzajów. umów. za. wypowiedzeniem. nie. wymaga. podania. powodu ..
Dlatego,.jeżeli.z.pracownikiem.została.zawarta.jakakolwiek.umowa.termi-
nowa,.to.nie.ma.znaczenia,.czym.się.pracodawca.kieruje,.rozwiązując.stosu-
nek.pracy .

POdstaWa PraWna:
■f art. 30 § 4, art. 45 § 1, art. 125 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208).

Marcin PokoJski
specjalista ds. prawa pracy

w jakim terminie należy przeprowadzić 
inwentaryzację w przypadku choroby pracownika 
ponoszącego odpowiedzialność materialną

Pracownik magazynu od miesiąca przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pozostałych 2 ma-
gazynierów zwróciło się w związku z tym o przeprowadzenie inwentaryzacji w magazynie. 
Wszyscy 3 pracownicy mają umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej. czy w ta-
kim przypadku powinniśmy przeprowadzić inwentaryzację? Jeśli tak, to w jakim terminie?

to, czy muszą Państwo przeprowadzić inwentaryzację, zależy od zapisów zawartych 
w umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Powinno z niej wynikać, przez jaki 
okres absencja chorobowa pracownika nie wpływa na zakres odpowiedzialności mate-
rialnej chorego pracownika i pozostałych pracowników. Jeżeli okres choroby Państwa 
pracownika przekracza ten określony w umowie termin, to powinna być przeprowadzona 
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inwentaryzacja. W przypadku gdy umowa o odpowiedzialności materialnej nie reguluje 
tej kwestii, inwentaryzacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie, nie później 
niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia jej przeprowadzenia przez pracowników.

Strony.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej.powinny.usta-
lić.okres,.w.ciągu.którego.nieobecność.pracownika.w.pracy.nie.ma.wpływu.
na.zakres.odpowiedzialności.zarówno.pracownika.nieobecnego,.jak.i.pozo-
stałych. pracowników. ponoszących. wspólną. odpowiedzialność. materialną.
(§.12.rozporządzenia.o.wspólnej.odpowiedzialności) ..W.razie.przedłużenia.
się.nieobecności.pracownika.ponad.ustalony.w.umowie.okres.należy.nie-
zwłocznie,.ale.nie.później.niż.w.ciągu.7.dni.od.jego.upłynięcia,.przystąpić.
do.przeprowadzenia.inwentaryzacji .

Pracownik,. który. po. nieobecności. w. pracy,. trwającej. dłużej. niż. okres.
ustalony.w.umowie,.powróci.do.pracy:

■■ przed.rozpoczęciem.albo.zakończeniem.inwentaryzacji.przeprowadzanej.
w.przewidzianym.terminie,.jest.nadal.związany.umową.o.wspólnej.odpo-
wiedzialności.materialnej,

■■ po.zakończeniu.inwentaryzacji.przeprowadzonej.w.przewidzianym.termi-
nie,. jest.związany.umową.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej.do.
dnia.zakończenia.tej.inwentaryzacji .
Państwa. pracownik. nieobecny. w. pracy. ze. względu. na. chorobę. może.

wskazać.na.piśmie.osobę‚.która.weźmie.za.niego.udział.w.przeprowadzeniu.
inwentaryzacji ..Wskazana.przez.niego.osoba.będzie.mogła.jednak.zastąpić.
go.podczas.przeprowadzanej. inwentaryzacji.wyłącznie. za.Państwa.zgodą ..
Jeżeli.pracodawca.nie. zaakceptuje.osoby.zgłoszonej.przez.pracownika,. to.
pracownik.może.zgłaszać.inne.osoby.do.wzięcia.udziału.w.inwentaryzacji,.
aż.któraś.z.nich.uzyska.akceptację.pracodawcy .

Chory pracownik może wskazać osobę, która zastąpi go 
w przeprowadzanej inwentaryzacji.

Gdyby.okazało.się,.że.Państwa.chory.pracownik.nie.skorzysta.ze.swoich.
uprawnień. i. nie. wskaże. osoby,. która. ma. wziąć. udział. w. inwentaryzacji,.
będą.Państwo.zobowiązani.do.przeprowadzenia.inwentaryzacji.z.udziałem.
powoływanej.przez.siebie.komisji.składającej.się.co.najmniej.z.3.osób .
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Jeżeli.umowa.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej.nie.zawiera.za-
pisów.dotyczących.postępowania.w.przypadku.choroby.pracownika. i.pra-
cownicy.zażądali.przeprowadzenia. inwentaryzacji,.powinni.Państwo.prze-
prowadzić. inwentaryzację. niezwłocznie,. nie. później. jednak. niż. w. ciągu..
7.dni.od.zgłoszenia.żądania.pracowników ..Ponadto.powinni.Państwo.w.ta-
kim. przypadku. zmienić. umowę. o. odpowiedzialności. materialnej. i. ustalić.
okres.nieobecności.pracownika.w.pracy,.który.nie.wpływa.na.zakres. jego.
odpowiedzialności.materialnej .

W.przypadku.gdy.przeprowadzana.inwentaryzacja.wykaże.braki.w.ma-
gazynie,.Państwa.pracownicy.będą.ponosili.odpowiedzialność.materialną ..
Pracownicy.objęci.umową.o.współodpowiedzialności.materialnej.odpowia-
dają.za.majątek.firmy.w.częściach.w.niej.określonych ..Wielkość.tych.części.
może,.choć.nie.musi,.być.jednakowa ..Nieokreślenie.w.umowie.udziału.pra-
cowników.w.odpowiedzialności.nie.przesądza.jednak.o.nieważności.umo-
wy .. Uznaje. się. wtedy,. że. pracownicy. objęci. umową. odpowiadają. w. czę-
ściach. równych .. Pracownicy. odpowiadają. za. powierzone. im. mienie. na.
zasadzie.udowodnionej.winy.każdego.z.nich ..Jeżeli.jednak.nie.można.usta-
lić. winnego. pracownika,. pracownicy. odpowiadają. za. powstałą. szkodę.
w.częściach.określonych.w.obowiązującej.umowie .

Przykład

Pracownik magazynu podpisał umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej. 
Oprócz powierzonego mienia będącego na stanie magazynu pracownik otrzymał 
dodatkowo telefon komórkowy. Podpisał więc umowę o indywidualnej odpowiedzial-
ności z tytułu wyposażenia w komórkę. Na skutek podpisania pierwszej umowy pra-
cownik odpowiada do wysokości w niej określonej, a w przypadku szkody powstałej 
z tytułu przydziału telefonu – w pełnej wysokości.

POdstaWa PraWna:
■f art. 125 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),
■f § 12, 13, 16 i  22 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności 
materialnej pracowników za powierzone mienie (j.t. DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

JaDWiga krUkoWska
specjalista ds. prawa pracy
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Czy byłemu pracownikowi przysługuje 
wynagrodzenie za udział w inwentaryzacji

Jeden z naszych pracowników objęty umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej 
weźmie udział w inwentaryzacji już po ustaniu zatrudnienia, ponieważ w czasie trwania 
zatrudnienia w dniu, w którym początkowo miała odbyć się inwentaryzacja, pracownik 
był chory. czy byłemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za udział w inwentary-
zacji?

tak, pracownikowi objętemu wspólną odpowiedzialnością materialną powinniście Pań-
stwo wypłacić wynagrodzenie za udział w inwentaryzacji, w której uczestniczył po usta-
niu zatrudnienia.

Pracownik,.któremu.powierzono.mienie.z.obowiązkiem.zwrotu.albo.do.
wyliczenia.się,.odpowiada.w.pełnej.wysokości.za.szkodę.powstałą.w.tym.
majątku ..od odpowiedzialności pracownik może się zwolnić, jeżeli wy-
każe, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szcze-
gólności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożli-
wiających zabezpieczenie powierzonego mu mienia (art. 124 § 3 k.p.). 
Na. powyższych. zasadach. pracownicy. mogą. przyjąć. wspólną. odpowie-
dzialność.materialną.za.mienie.powierzone.im.łącznie.z.obowiązkiem.wy-
liczenia.się ..Podstawą.łącznego.powierzenia.mienia.jest.umowa.o.wspólnej.
odpowiedzialności. materialnej,. zawarta. na. piśmie. przez. pracowników.
z. pracodawcą .. Szczegółowe. regulacje. w. tym. zakresie. zawiera. rozporzą-
dzenie.o.wspólnej.odpowiedzialności,.którego.przepisy.mają.zastosowanie.
w. przypadkach. łącznego. powierzenia. pracownikom. mienia,. z. obowiąz-
kiem. wyliczenia. się,. w. zakładzie. pracy. lub. w. wydzielonej. jego. części,.
w.której.odbywa.się.sprzedaż,.produkcja.lub.świadczenie.usług.albo.prze-
chowuje.się.mienie.stanowiące.przedmiot.powierzenia.i.oddzielnego.rozli-
czania .

Warunkiem. ustanowienia. wspólnej. odpowiedzialności. materialnej. jest.
powierzenie.mienia.łącznie.wszystkim.pracownikom,.którzy.mają.być.obję-
ci.taką.odpowiedzialnością.–.na.podstawie.inwentaryzacji.przeprowadzonej.
z.ich.udziałem.lub.z.udziałem.osób.przez.nich.wskazanych.(pracownik,.za.
zgodą.pracodawcy,.może.wskazać.na.piśmie.swojego.zastępcę.podczas.in-
wentaryzacji. w. razie. np .. choroby. czy. innej. ważnej. przyczyny. uniemożli-
wiającej.mu.osobisty.udział.w.remanencie).oraz.zapewnienie.im.możliwo-
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ści.zgłaszania.uwag.w.związku.z.przebiegiem.i.wynikami.inwentaryzacji ..
Zatem.przyjęcie.wspólnej.odpowiedzialności.musi.być.poprzedzone.spisem.
inwentarza ..Pracownicy.muszą.wiedzieć,.za.jaki.stan.będą.odpowiadać.pod.
względem.wartościowym. i. ilościowym ..Spisu. z. natury.dokonuje. się. rów-
nież. w. innych. przypadkach,. mogących. mieć. wpływ. na. zakres. odpowie-
dzialności.czy.bilans.mienia,.takich.jak:

■■ przedłużająca.się,.ponad.ustalony.w.umowie.okres,.nieobecność.pracow-
nika.w.pracy,.która.może.wpływać.na.zakres.odpowiedzialności.zarówno.
tego. pracownika,. jak. i. pozostałych. pracowników. związanych. umową.
o.wspólnej.odpowiedzialności,

■■ stwierdzenie.przez.odpowiedzialnego.pracownika.nieprawidłowości.przy.
sprawowaniu.pieczy.nad.powierzonym.mieniem.przez.innego.współpra-
cownika.objętego.wspólną.odpowiedzialnością,

■■ odstąpienie.od.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności.pracownika,.który.
uprzednio.wystąpił.do.pracodawcy.z.pismem.w.sprawie.zarzutów.co.do.
utraty.zaufania.wobec.osób.trzecich.(spoza.kręgu.ponoszących.odpowie-
dzialność,.np ..pracowników.młodocianych).i.cofnął.zgodę.na.przebywa-
nie.tych.osób.w.miejscu.powierzenia.mienia,.a.pracodawca.nie.uwzględ-
nił.skutków.cofnięcia.takiej.zgody,

■■ wypowiedzenie. umowy. o. wspólnej. odpowiedzialności. zarówno. przez.
pracownika,.jak.i.pracodawcę,

■■ wypowiedzenie.przez.jedną.ze.stron.umowy.o.pracę.z.pracownikiem.po-
noszącym. wspólną. odpowiedzialność. materialną. (w. razie. rozwiązania.
stosunku. pracy. z. pracownikiem. ponoszącym. solidarną. odpowiedzial-
ność) .
jeśli wystąpią przeszkody uniemożliwiające udział pracownika 

w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, pra-
cownik może wskazać na piśmie inną osobę, która – za zgodą praco-
dawcy – będzie uczestniczyła w przeprowadzeniu inwentaryzacji..Ta-
kim. zastępcą. może. być. zarówno. inny. pracownik. tego. pracodawcy,. jak.
i.osoba.z.zewnątrz .

Gdy.pracownik.nie.weźmie.udziału.w.spisie.ani.nie.wskaże.swojego.za-
stępcy,.pracodawca.przeprowadza.inwentaryzację.przez.komisję.złożoną.co.
najmniej.z.3.osób ..Choć.przepisy.rozporządzenia.wprost.tego.nie.regulują,.
to.należy.przyjąć,.że.komisyjna.inwentaryzacja.odbywa.się.także.wówczas,.
gdy.pracodawca.nie.wyrazi.zgody.na.udział.w. inwentaryzacji.osoby. trze-
ciej,.wskazanej.przez.pracownika .
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Prawo.do.udziału.w.remanencie.ma.także.pracownik.ponoszący.wspólną.
odpowiedzialność.materialną,.z.którym.ustał.stosunek.pracy ..Taka.sytuacja.
może.mieć.miejsce,.gdy.np ..doszło.do.rozwiązania.stosunku.pracy.bez.wy-
powiedzenia.lub.pracownik.był.chory.w.dniu.zapowiedzianej.inwentaryza-
cji.i.niezdolność.do.pracy.trwała.do.końca.zatrudnienia ..Wówczas.remanent.
należy.zorganizować.w.ciągu.7.dni.od.rozwiązania.umowy.o.pracę .

w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracowni-
kiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną 
inwentaryzację należy zorganizować w ciągu 7 dni od 
dnia ustania zatrudnienia.

Pracownikowi. ponoszącemu. wspólną. odpowiedzialność. materialną,.
który.po.ustaniu.stosunku.pracy.bierze.udział.w.przeprowadzaniu.inwen-
taryzacji,. przysługuje. wynagrodzenie. obliczone. według. przeciętnej.
stawki.dziennej.z.ostatniego.miesiąca.jego.pracy ..Takie.samo.wynagro-
dzenie.przysługuje.osobie,.która.zastępuje.byłego.pracownika.w.czynno-
ściach. inwentaryzacyjnych .. Wynagrodzenie. to. ustala. się. na. podstawie.
dniówki.z.ostatniego.miesiąca.pracy.pracownika,.przy.czym.nie. jest. to.
miesiąc.kalendarzowy.(§.24.rozporządzenia.o.wspólnej.odpowiedzialno-
ści) .

Wynagrodzenie.za.udział.pracownika.w.inwentaryzacji,.która.odbyła.się.
po.ustaniu.zatrudnienia,.jest.nadal.przychodem.tego.pracownika.ze.stosun-
ku.pracy,.gdyż.źródłem.tego.przychodu.był.uprzednio.zawarty.stosunek.pra-
cy,.w.tym.umowa.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej .

wynagrodzenie za udział pracownika w inwentaryzacji, 
która odbyła się po ustaniu zatrudnienia, jest przychodem 
tego pracownika ze stosunku pracy.

Gdyby.jednak.w.zastępstwie.byłego.pracownika.w.remanencie.uczest-
niczyła.osoba.spoza.pracowników,.np ..członek.rodziny.tego.pracownika,.
wówczas. z. taką. osobą. należałoby. zawrzeć. umowę. cywilnoprawną,.
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np ..zlecenia,.na.czynności.związane.ze.spisem ..Przychód.z.takiej.umowy.
należy.wówczas.rozliczyć.jak.przychód.z.działalności.wykonywanej.oso-
biście .

POdstaWa PraWna:
■f art. 124, art. 125 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU 
z 2014 r. poz. 208),

■f art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. DzU z 2012 r. 
poz. 361; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 312),

■f § 1, 8, 12, 19, 20, 22–24 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowie-
dzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (j.t. DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

izaBela noWacka
specjalista ds. kadr i płac

Czy pracownicy ponoszą odpowiedzialność w razie 
szkody wyrządzonej w mieniu ogólnodostępnym 
przez osobę trzecią

Prowadzimy sieć sklepów, w których zatrudniamy po 2 sprzedawców. W każdym ze skle-
pów jest zainstalowany monitoring. Pracownicy o tym wiedzą, ponieważ kamery są za-
montowane w widocznym dla wszystkich miejscu, w tym również dla klientów. W jednym 
z naszych sklepów klient rozbił ladę sklepową, po czym uciekł ze sklepu. czy kosztami 
naprawy lady możemy obciążyć pracowników? Pracownicy podpisali umowę o odpowie-
dzialności materialnej.

Pracownicy nie mogą ponosić odpowiedzialności materialnej za uszkodzenie przez klien-
ta lady sklepowej. Mogą odpowiadać jedynie za szkody wyrządzone swoim działaniem 
lub zaniechaniem, natomiast nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane 
przez osoby trzecie. W tej sytuacji obciążenie pracowników kosztami naprawy lady by-
łoby bezpodstawne.

Każdy. pracownik,. niezależnie. od. stanowiska. pracy,. jakie. zajmuje,. jest.
zobowiązany.dbać.o.mienie.firmy ..Nie.oznacza.to.jednak,.że.ponosi.odpo-
wiedzialność.za.każdą.szkodę.wyrządzoną.w.tym.mieniu ..Za.szkody.w.fir-
mowym.majątku.pracownicy.odpowiadają.–.w.zależności.od.rodzaju.mienia.
i. sposobu. jego.powierzenia.pracownikowi.–.według.3.kategorii. odpowie-
dzialności:
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■■ na.zasadach.ogólnych,
■■ za.mienie.powierzone.jednemu.pracownikowi.z.obowiązkiem.zwrotu.lub.

do.wyliczenia.się,
■■ za.mienie.powierzone.zespołowi.pracowników.z.obowiązkiem.wyliczenia.się .

Rodzaje odpowiedzialności pracowników

Wyszcze-
gólnienie

Odpowiedzialność

na zasadach ogólnych

za mienie powierzone 
jednemu pracowni-
kowi z obowiązkiem 

zwrotu lub do wylicze-
nia się

za mienie powierzone 
zespołowi pracowników  

z obowiązkiem  
wyliczenia się

1 2 3 4
Przedmiot 
odpowie-
dzialności 

przedmioty o charakterze ogól-
nodostępnym, które nie zostały 
powierzone poszczególnym 
pracownikom lub zespołom 
pracowników, np. meble 
biurowe, maszyny, na których 
pracuje kilku pracowników itp.

mienie powierzane na 
podstawie wszelkiego 
rodzaju umów lub 
oświadczeń,  
w warunkach umoż-
liwiających pracow-
nikowi faktyczne 
sprawowanie wyłącz-
nej pieczy nad tym 
mieniem. Na takich 
zasadach powierza 
się pracownikom m.in. 
pieniądze, narzędzia, 
odzież i obuwie 
robocze, komputery 
przenośne, telefony 
służbowe itp.

mienie powierzane 
na podstawie umowy 
o wspólnej odpowie-
dzialności materialnej, 
poprzedzonej inwenta-
ryzacją, w warunkach 
umożliwiających 
zespołowi pracowników 
objętych taką umową 
rzeczywiste sprawo-
wanie pieczy nad tym 
mieniem. Są to przede 
wszystkim surowce, 
wyroby gotowe przecho-
wywane w magazynach, 
towary w sklepach itp.

Zakres 
odpowie-
dzialności

pracownik odpowiada 
za szkodę wyrządzoną w 
mieniu ze swej winy, wskutek 
niewykonania lub nienależy-
tego wykonania obowiązków 
pracowniczych. Szkoda 
wyrządzona nieumyślnie 
ogranicza odpowiedzialność 
pracownika, niezależnie od 
rozmiarów szkody, do 3-krotno-
ści wynagrodzenia pracownika 
przysługującego mu  
w dniu wyrządzenia szkody. 
Natomiast szkoda umyślna 
skutkuje koniecznością jej 
pokrycia w całości, bez  
ograniczenia.

pracownik odpo- 
wiada za szkodę  
w takim mieniu w peł-
nej wysokości, chyba 
że wykaże, że szkoda 
powstała z przyczyn 
od niego niezależnych, 
a w szczególności 
wskutek niezapewnie-
nia przez pracodawcę 
warunków umożli-
wiających zabezpie-
czenie powierzonego 
majątku.

za szkody w takim mie-
niu pracownicy ponoszą 
odpowiedzialność  
w częściach określonych 
w umowie. W razie 
ustalenia, że szkoda 
w całości lub w części 
została spowodowana 
przez jednego lub 
niektórych pracowni-
ków objętych wspólną 
odpowiedzialnością, za 
całość szkody lub za jej 
część odpowiadają tylko 
sprawcy szkody.
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1 2 3 4
Obowiązki 
pracodaw-
cy/upraw-
nienia 
pracownika 

na pracodawcy spoczywa obo-
wiązek wykazania okoliczności 
uzasadniających odpowie-
dzialność pracownika za 
szkodę wyrządzoną zarówno 
umyślnie, jak i nieumyślnie oraz 
określenia wysokości powstałej 
szkody i związku między tymi 
zdarzeniami.

pracownik może się 
uwolnić od odpo-
wiedzialności, jeżeli 
udowodni, że szkoda 
powstała z przyczyn 
od niego niezależnych, 
a w szczególności 
przez niedostateczne 
zabezpieczenie powie-
rzonego mienia przez 
pracodawcę.

pracownicy mogą 
uwolnić się od odpowie-
dzialności, jeżeli wykażą, 
że winę ponosi osoba 
trzecia, np. pracownik 
nieobjęty umową lub 
pracodawca.

Lada.sklepowa.nie.powinna.być.powierzona.do.opieki. ani. jednemu.pra-
cownikowi,.ani.zespołowi.pracowników ..Jest.ona.przedmiotem.ogólnodostęp-
nego.wyposażenia.sklepu,.usytuowanym.w.miejscu,.do.którego.mają.dostęp.
zarówno.pracownicy,. jak. i.klienci,.co.uniemożliwia.faktyczne.sprawowanie.
pieczy.nad.tym.majątkiem .

Przedmioty ogólnodostępne, do których mają dostęp za-
równo pracownicy, jak i klienci, nie mogą być powierzane  
w ramach odpowiedzialności materialnej pracowników.

Za.uszkodzenie.lady.pracownicy.mogliby.odpowiadać.na.ogólnych.zasa-
dach,.ale.tylko.w.przypadku,.gdyby.sami.ją.uszkodzili.lub.dopuścili.do.jej.
uszkodzenia.ze.swojej.winy.wskutek.niewykonania. lub.nienależytego.wy-
konania.obowiązków.pracowniczych .

Przykład

Po zakończonej pracy pracownik ma obowiązek posprzątać sklep, opuścić antyw-
łamaniowe rolety oraz zamknąć drzwi na klucz i włączyć alarm. Ze względu na po-
śpiech, pracownik zapomniał opuścić rolety. Następnego dnia okazało się, że w nocy 
pękła jedna z szyb. Gdyby opuścił rolety, szyba nie zostałaby uszkodzona. Ponieważ 
w tym przypadku działanie pracownika nie było umyślne, odpowiada on za zbitą 
szybę do wysokości rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Jednak odpo-
wiedzialność ta nie może przewyższać 3-krotności wynagrodzenia przysługującego 
pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
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W.opisanej.sytuacji. lada.została.uszkodzona.przez.klienta,.dlatego.pra-
cownicy.nie.odpowiadają.za.taką.szkodę ..W.związku.z.tym.nie.mogą.Pań-
stwo.obciążyć.ich.kosztami.naprawy.lub.zakupu.nowej.lady ..Jeśli.zwrócą.się.
Państwo.do.pracowników.o.podpisanie.zgody.na.potrącenie.odszkodowania.
za.ladę.z.wynagrodzenia.za.pracę,.mają.oni.prawo.odmówić ..Jeżeli.mimo.to.
potrącą.Państwo.jakąkolwiek.kwotę.z.ich.pensji.bez.zgody.pracowników.lub.
na.podstawie.zgody.udzielonej.pod.przymusem,.popełnią.Państwo.wykro-
czenie.przeciwko.prawom.pracownika,.za.które.grozi.kara.grzywny.w.wyso-
kości.od.1000.zł.do.30.000.zł ..Takie.potrącenie.będzie.bowiem.bezprawne .

POdstaWa PraWna:
■f  art. 114–119, art. 122, art. 124, art. 125, art. 282 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU 
z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208).

katarzyna Wrońska-zBleWska
specjalista ds. prawa pracy

Czy można objąć wspólną odpowiedzialnością 
materialną tylko część pracowników zatrudnionych 
na stałe w miejscu powierzenia mienia

obecnie zatrudniam w sklepie 10 osób (na jednej zmianie) na stanowiskach sprzedaw-
cy. Pięciu z nich jest objętych wspólną odpowiedzialnością materialną. Pozostałych  
5 pracowników, mimo że pracują w tych samych godzinach, są objęci wspólną odpowie-
dzialnością materialną. osoby odpowiedzialne materialnie otrzymują w zamian wyższe 
wynagrodzenie, uzupełnione prowizją uzależnioną od obrotów w sklepie. czy taka sytu-
acja jest zgodna z przepisami?

taka sytuacja jest nieprawidłowa. Przepisy prawa pracy nie dają możliwości objęcia 
wspólną odpowiedzialnością materialną tylko części zatrudnionych w sklepie pracowni-
ków. aby zaistniała wspólna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie, wszy-
scy pracownicy zatrudnieni w sklepie na stanowisku sprzedawcy muszą wyrazić zgodę 
na jej przyjęcie w formie odrębnej pisemnej umowy.

Podstawą.odpowiedzialności.materialnej.jest.odrębna.od.umowy.o.pracę.
umowa. o. wspólnej. odpowiedzialności. za. mienie. łącznie. powierzone. pra-
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cownikom.z.obowiązkiem.wyliczenia.się,.zawarta.w.formie.pisemnej.przez.
pracodawcę.ze.wszystkimi.pracownikami.zatrudnionymi.w.miejscu.powie-
rzenia.mienia ..Taka.umowa.może.być.zawarta,.jeżeli.na.przyjęcie.wspólnej.
odpowiedzialności.materialnej.wyrażają.zgodę.wszyscy.pracownicy.zatrud-
nieni.w.miejscu.powierzenia.mienia .

każda zmiana w składzie pracowników objętych wspólną odpowie-
dzialnością wymaga zawarcia nowej umowy. W razie jej niezawarcia 
zostaje uchylona dotychczasowa wspólna odpowiedzialność pracowni-
ków za powierzone mienie.

Umowa.o.wspólnej.odpowiedzialności.za.mienie.powinna.określać,.w.ja-
kiej.części.(określonej.procentowo.lub.ułamkowo).poszczególni.pracownicy.
odpowiadają. za. niedobór. w. powierzonym. mieniu .. W. razie. nieokreślenia.
tego. w. umowie. przyjmuje. się,. że. pracownicy. ponoszą. odpowiedzialność.
w.równych.częściach ..Udowodnienie.określonemu.pracownikowi.spowodo-
wania.uszczerbku.w.części.ustalonej.w.umowie.zwalnia.pozostałych.z.od-
powiedzialności. w. tym. zakresie .. Natomiast. jeżeli. szkoda. przewyższa. tę.
część,.rekompensata.nadwyżki.powinna.się.odbyć.na.zasadach.określonych.
w.umowie.o.odpowiedzialności .

Koniecznym.elementem.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności.material-
nej.jest.także.ustalenie.okresu.nieobecności.pracownika,.który.nie.ma.wpły-
wu.na.zakres.odpowiedzialności.zarówno. tego.pracownika,. jak. i.pozosta-
łych.pracowników.ponoszących.wspólną.odpowiedzialność .

Warunkiem.ustanowienia.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej.jest.pra-
widłowe.powierzenie.mienia.łącznie.wszystkim.pracownikom,.którzy.mają.być.
objęci.taką.odpowiedzialnością,.na.podstawie.inwentaryzacji.przeprowadzonej.
z.ich.udziałem.lub.z.udziałem.osób.przez.nich.wskazanych.oraz.zapewnienie.
im.możliwości.zgłaszania.uwag.w.związku.z.przebiegiem.i.wynikami.inwenta-
ryzacji ..Zagwarantowanie.wyższego.wynagrodzenia.tylko.kilku.pracownikom,.
którzy.są.odpowiedzialni.materialnie,.nie.zwalnia..pracodawcy.od.objęcia.od-
powiedzialnością.pozostałych.pracowników.mających.dostęp.do.mienia .

dostęp do mienia powierzonego powinni mieć tylko pra-
cownicy objęci umową o wspólnej odpowiedzialności.

Inne.osoby.mogą.mieć.sporadyczny.dostęp.do.mienia.i.mogą.wykonywać.
pracę. lub.określone.czynności.w.miejscu.powierzenia.mienia. tylko.za.pi-
semną.zgodą.tych.pracowników ..Są.to:
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■■ osoby.wykonujące.czynności.niezwiązane.z.dysponowaniem.mieniem,
■■ osoby.wykonujące.pracę.dorywczo.lub.przez.określony.czas,
■■ osoby.nowo.przyjęte.do.pracy.obejmującej.czynności.związane.z.dyspono-

waniem.mieniem.–.do.czasu.przeprowadzenia.najbliższej.inwentaryzacji,
■■ pracownicy.młodociani.w.okresie.odbywania.przygotowania.zawodowe-

go,. a. po. zakończeniu. tego. przygotowania. –. do. czasu. przeprowadzenia.
najbliższej.inwentaryzacji,

■■ osoby.odbywające.praktykę.zawodową .
Pracodawca.jest.zobowiązany.zapewnić.osobom.objętym.wspólną.odpo-

wiedzialnością.materialną.możliwość.sprawowania.nadzoru.nad.powierzo-
nym. mieniem,. przez. swobodny. do. niego. dostęp,. w. czasie. wykonywania.
pracy.lub.określonych.czynności.w.miejscu.powierzenia.mienia.przez.ww ..
osoby ..Pracownik.ponoszący.wspólną.odpowiedzialność.materialną,.który.
zgłosił.na.piśmie.zarzuty.uzasadniające.utratę.zaufania.w.stosunku.do.oso-
by. tymczasowo. wykonującej. pracę. w. miejscu. powierzenia. mienia,. może.
cofnąć.zgodę.na.dalsze.wykonywanie.przez.tę.osobę.pracy.lub.określonych.
czynności.w.miejscu.powierzenia.mienia,.a.w.razie.nieuwzględnienia.przez.
pracodawcę. skutków. cofnięcia. takiej. zgody. –. może. odstąpić. od. umowy.
o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej .

POdstaWa PraWna:
■f art. 122, art. 124 § 1 i 2, art. 125 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; 
ost. zm. DzU z 2014 r. poz. 208),

■f § 1, 2, § 4–8, § 10–12, § 16–17 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej 
odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (j.t. DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663),

■f art. 379 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. DzU z 2014 r. poz. 121).

ŁUcJa PrzyŁUDzka
specjalista ds. prawa pracy

Czy pracodawca musi naprawić szkodę wyrządzoną 
przez pracownika innemu pracownikowi

Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi przy pracy, którego sprawcą był inny 
pracownik. W wyniku wypadku został zniszczony prywatny laptop poszkodowanego pra-
cownika, którego używał w pracy do celów służbowych. kto w takiej sytuacji powinien 
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wypłacić odszkodowanie za wyrządzoną szkodę – pracodawca czy pracownik, który 
spowodował wypadek?

Pracodawca będzie musiał wypłacić poszkodowanemu pracownikowi odszkodowanie 
za wyrządzoną mu szkodę. Mogą jednak Państwo dochodzić od sprawcy wypadku zwro-
tu wypłaconej rekompensaty.

Pracownikowi,. który. uległ. wypadkowi. przy. pracy. i. w. związku. z. tym.
utracił.lub.zostały.mu.uszkodzone.należące.do.niego.przedmioty.osobistego.
użytku.oraz.przedmioty.niezbędne.do.wykonywania.pracy,.z.wyłączeniem.
pojazdów. samochodowych. i. wartości. pieniężnych,. przysługuje. od. praco-
dawcy.odszkodowanie.(art ..2371.§.2.k .p .) .

Przedmiotami. osobistego. użytku. są. rzeczy. związane. z. pracownikiem.
i.nieudostępniane.innym.osobom ..Natomiast.przedmioty.niezbędne.do.wy-
konywania.pracy.to.takie,.bez.których.pracownik.nie.mógłby.starannie.wy-
konywać.powierzonych.mu.obowiązków ..Wynika.z.tego,.że.pracodawca.nie.
odpowiada.za.inne.rzeczy,.które.pracownik.przyniósł.ze.sobą.do.pracy.i.nie.
miały.one.związku.ze.świadczoną.pracą,.np ..telewizor.czy.radio ..Jeśli.na-
tomiast.pracownik.uległ.wypadkowi.przy.pracy,.w.wyniku.którego.został.
zniszczony.jego.sprzęt,.którym.posługuje.się.przy.wykonywaniu.czynności.
służbowych,.może.żądać.od.pracodawcy.wypłaty.odszkodowania.z.tego.ty-
tułu .

Ze.względu.na.to,.że.ciężar.dowodu.w.kwestii.zaistnienia.szkody.spoczy-
wa.na.pracowniku,.musi.on.wykazać,.że.uszkodzenie.czy.utrata.rzeczy.na-
stąpiły.wskutek.wypadku.przy.pracy.(art ..6.k .c .) .

pracownik, który spowodował wypadek, w wyniku którego zniszcze-
niu uległ sprzęt innego pracownika, nie ponosi odpowiedzialności od-
szkodowawczej wobec pokrzywdzonego pracownika.. Sąd. Najwyższy.
w.uchwale.z.12.czerwca.1976.r ..stwierdził,.że.art ..120.§.1.k .p ..wyłącza.„do-
datkową”.odpowiedzialność.pracownika.obok.zakładu.pracy.i.ubezpieczy-
ciela.społecznego.wobec.drugiego.pracownika.poszkodowanego.na.skutek.
wypadku.przy.pracy,.przy.założeniu,.że.szkoda.została.wyrządzona.z.winy.
nieumyślnej.przy.wykonywaniu.przez.sprawcę.obowiązków.pracowniczych.
(III.CZP.5/76,.OSNC.1977/4/61,.patrz:.www .ekspert3 .inforlex .pl) .

W.razie.wyrządzenia.przez.pracownika.przy.wykonywaniu.przez.niego.
obowiązków.pracowniczych.szkody.osobie.trzeciej.zobowiązany.do.napra-
wienia.szkody.jest.wyłącznie.pracodawca.(art ..120.k .p .) ..Osobą.trzecią.jest.
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osoba.fizyczna.lub.prawna.niebędąca.pracodawcą.tego.pracownika ..Zatem.
za.taką.osobę.należy.uważać.także.innego.pracownika.zatrudnionego.w.tej.
samej.firmie .

Pracownik, który spowodował wypadek, w wyniku któ-
rego zniszczeniu uległ sprzęt innego pracownika, nie 
ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 
pokrzywdzonego, ponieważ szkodę powinien naprawić 
pracodawca.

W.razie.szkody.wyrządzonej.przez.pracownika.za.jej.skutki.odpowiada.pra-
codawca,.wypłacając.odszkodowanie.osobie.pokrzywdzonej.(pracownikowi) ..

Pokrzywdzony.pracownik.może.bowiem.żądać.odszkodowania.od.praco-
dawcy.wówczas,.gdy.inny.pracownik.wyrządził.mu.szkodę.z.winy.nieumyśl-
nej,.a.zatem.wtedy,.gdy.co.prawda.nie.chciał.wyrządzić.szkody,.ale.zrobił.to.
wskutek. niedbalstwa. czy. lekkomyślności .. Poza. tym. warunkiem. odpowie-
dzialności. odszkodowawczej. pracodawcy. wobec. osoby. trzeciej. jest. wyrzą-
dzenie.przez.pracownika.szkody.przy.wykonywaniu.przez.niego.obowiązków.
pracowniczych ..Oznacza.to,.że.pracodawca.mógłby.uniknąć.odpowiedzialno-
ści.odszkodowawczej,.gdyby.jego.pracownik.wyrządził.szkodę.jedynie.obok.
czy.przy.sposobności.wykonywania.obowiązków.pracowniczych .

Nie. dotyczy. to. jednak. sytuacji,. która. wydarzyła. się. w. Państwa. firmie ..
Ponieważ.zniszczenie.mienia.pracownika.miało.miejsce.w.trakcie.wypadku.
przy.pracy,. tj ..w.czasie.wykonywania.pracy.przez.pracownika,.pracownik.
–.sprawca.nie.poniesie.odpowiedzialności.wobec.poszkodowanego.pracow-
nika ..Mogą.jednak.Państwo.dochodzić.od.sprawcy.wypadku.zwrotu.wypła-
conego. odszkodowania. do. wysokości. nieprzekraczającej. 3-miesięcznego.
wynagrodzenia.tej.osoby.(art ..120.§.2.k .p .) .

Jeżeli.naprawienie.szkody.przez.pracownika.–.sprawcę.wypadku.nastę-
puje.na.podstawie.ugody.między.pracodawcą.a.pracownikiem,.wysokość.
odszkodowania. może. zostać. obniżona,. przy. uwzględnieniu. wszystkich.
okoliczności. sprawy,. a. w. szczególności. stopnia. winy. pracownika. i. jego.
stosunku.do.obowiązków.pracowniczych.(art ..121.k .p .) ..

Zatem.pracodawca.może.wziąć.pod.uwagę.okoliczności.łagodzące.i.ob-
niżyć.odszkodowanie. regresowe.w.stosunku.do.pracownika,.który.dotąd.
nienagannie. pracował .. Odszkodowanie,. z. uwzględnieniem. tych. okolicz-
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ności,.może.także.obniżyć.sąd.pracy,.jeśli.naprawienie.szkody.następuje.
na.podstawie.ugody.sądowej .

 
Przykład

Pracownik uległ wypadkowi przy pracy, podczas którego zostały całkowicie zniszczo-
ne jego okulary. Ustalono, że wartość okularów, biorąc pod uwagę ich dotychczaso-
we zużycie, wyniosła 350 zł i w tej wysokości pracodawca wypłacił pracownikowi 
odszkodowanie. Takie postępowanie było prawidłowe.

POdstaWa PraWna:
■f  art. 119–122, art. 237

1
 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm.  

DzU z 2014 r. poz. 208).

izaBela noWacka
specjalista ds. kadr i płac

Czy zleceniobiorcę można objąć umową o wspólnej 
odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

nasza firma posiada magazyny ze sprzętem elektronicznym. chcemy zatrudnić w nich 
kilku nowych pracowników, a także zleceniobiorcę. zamierzamy zawrzeć z nimi umowę 
o wspólnej odpowiedzialności materialnej. czy możemy podpisać taką umowę z osobą 
zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia?

nie mogą Państwo zawrzeć umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej z osobą 
zatrudnioną na umowę zlecenia. Wyjątkowo osoba ta może wykonywać pracę w miejscu 
powierzenia mienia za pisemną zgodą pracowników, którzy przyjęli wspólną odpowie-
dzialność materialną za to mienie.

Umowę.o.wspólnej.odpowiedzialności.za.powierzone.mienie.można.za-
wrzeć.jedynie.z.osobami.pozostającymi.w.stosunku.pracy ..Niedopuszczalne.
jest.objęcie.taką.umową.osób.zatrudnianych.na.podstawie.umów.cywilno-
prawnych,.w. tym.umowy.zlecenia ..Umowa.o.wspólnej.odpowiedzialności.
materialnej.stanowi.bowiem.integralną.część.umowy.o.pracę.(mimo.że.jest.
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zawierana.w.formie.odrębnego.dokumentu).i.kończy.się.wraz.z.rozwiąza-
niem.stosunku.pracy ..Taka.umowa.w.sposób.szczególny.ustanawia.zasady.
odpowiedzialności. materialnej. pracowników. zatrudnionych. w. zakładzie.
pracy.za.powierzone.mienie .

Osoby nieobjęte umową o wspólnej odpowiedzialności 
mogą wykonywać pracę w miejscu powierzenia mienia 
tylko za pisemną zgodą pracowników, którzy przyjęli odpo-
wiedzialność za mienie.

Dotyczy.to.ściśle.określonego.katalogu.osób,.tj .:
■■ wykonujących.czynności.niezwiązane.z.dysponowaniem.mieniem,
■■ wykonujących.pracę.dorywczo.lub.przez.czas.określony,
■■ nowo.przyjętych.do.pracy.obejmującej.czynności.związane.z.dysponowa-

niem.mieniem.–.do.czasu.przeprowadzenia.najbliższej.inwentaryzacji,
■■ pracowników. młodocianych. w. okresie. odbywania. przygotowania. zawo-

dowego,.a.po.zakończeniu.tego.przygotowania.–.do.czasu.przeprowadze-
nia.najbliższej.inwentaryzacji,

■■ odbywających.praktykę.zawodową .
Wobec.tego.osoba.zatrudniona.na.podstawie.umowy.zlecenia.mogłaby.je-

dynie.wykonywać.pracę.w.miejscu.powierzenia.mienia.za.zgodą.pracowników.
i.tylko.w.przypadku,.gdyby.wykonywane.czynności.nie.były.związane.z.dys-
ponowaniem. mieniem. albo. praca. byłaby. wykonywana. dorywczo. lub. przez.
czas.określony ..Biorąc. jednak.pod.uwagę.Państwa. zamiar. objęcia. zlecenio-
biorcy.umową.o.wspólnej.odpowiedzialności,.należy.przyjąć,.że.ma.on.wyko-
nywać.pracę.związaną.z.dysponowaniem.mieniem.i.nie.będzie.to.praca.doryw-
cza ..Wobec. tego.zatrudnienie.zleceniobiorcy.w.miejscu.powierzenia.mienia.
może.utrudnić.skuteczne.zawarcie.z.pracownikami.umowy.o.wspólnej.odpo-
wiedzialności. materialnej. i. tym. samym. ewentualne. późniejsze. dochodzenie.
roszczeń.od.osób.wspólnie.odpowiedzialnych.za.niedobory.w.Państwa.mieniu .

POdstaWa PraWna:
■f  art. 125 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. DzU z 2014 r.  
poz. 208),

■f  § 1, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności material-
nej pracowników za powierzone mienie (j.t. DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663).

Marcin PokoJski
specjalista ds. prawa pracy
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ORZECZNICTwO UZUPEłNIAJąCE

1 ..Za.szkodę.wyrządzoną.przez.pracownika.umyślnie.w.mieniu.powierzo-
nym. mu. z.obowiązkiem. zwrotu. albo. do. wyliczenia. się. pracownik. ponosi.
odpowiedzialność.na.podstawie.art ..122.k .p .
2 ..Pracownik,.który.wyrządził.pracodawcy.umyślnie.szkodę.w.mieniu.po-
wierzonym. mu. z. obowiązkiem. zwrotu. albo. do. wyliczenia. się,. nie. może.
umorzyć.swojej.własnej.wierzytelności.wobec.pracodawcy.przez.jej.potrą-
cenie.z.wierzytelnością,.jaką.pracodawca.ma.wobec.niego.z.tytułu.tej.szko-
dy.(art ..505.pkt.3.k .c ..w.związku.z.art ..300.k .p ..oraz.w.związku.z.art ..127.
i.122.k .p .) .
 Wyrok Sn z 19 grudnia 2013 r., ii pk 69/13, niepubl., patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl

1 ..Artykuł.120.k .p ..nie.uzasadnia.odpowiedzialności.pracodawcy,.gdy.szkoda.
wynikła.tylko.przy.okazji.wykonywania.obowiązków.pracowniczych .
2 ..Odpowiedzialność,.o.której.mowa.w.art ..430.k .c .,.nie.powstaje.w.przy-
padku.osób.prawnych,.gdy.pracownik.nie.był.upoważniony.do.dokonywania.
czynności.wyrządzających.szkodę .
 Wyrok Sn z 29 listopada 2013 r., i cSk 87/13, niepubl., patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl

Obciążanie.pracownika.–.kierownika.produkcji.odpowiedzialnością.za.po-
wstałą.nadprodukcję.pod.zarzutem.nienależytej.ochrony.mienia.pracodawcy.
jest. próbą. przerzucenia. na. pracownika. ryzyka. organizacyjnego. i. ekono-
micznego,.jakie.ciąży.na.pracodawcy.z.tytułu.prowadzonej.działalności.go-
spodarczej .
 Wyrok Sn z 22 sierpnia 2013 r., ii pk 339/12, niepubl., patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl

Pracownik,.któremu.za. szkodę.wyrządzoną.pracodawcy.przypisano.odpo-
wiedzialność.solidarną.z.pracownikiem.należącym.do.kręgu.osób.wymie-
nionych.w.art ..31.§.1.k .p .,.nie.może.skutecznie.podnosić.zarzutu.przedaw-
nienia.z.powołaniem.się.na.wiedzę.o.szkodzie.tej.osoby.(art ..291.§.2.k .p .) .
 Wyrok Sn z 7 kwietnia 2011 r., i pk 242/10, oSnp 2012/11–12/134, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl
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Niewykonania. lub. nienależytego. wykonania. obowiązków. pracowniczych.
nie.usprawiedliwia.naruszenie.obowiązków.przez.innych.pracowników .
Wyrok Sn z 4 listopada 2010 r., iii pk 16/10, niepubl., patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl

Pracownik.odpowiada.na.zasadzie.art ..124.k .p ..za.szkodę.w.mieniu.powierzo-
nym,.także.wówczas,.gdy.nie.stanowiło.ono.własności.pracodawcy .
Wyrok Sn z 19 kwietnia 2010 r., ii pk 307/09, oSnp 2011/19–20/251, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Kara.umowna.(art ..483.§.1.k .c .).nie.może.być.zastrzeżona.na.wypadek.wy-
rządzenia.pracodawcy.przez.pracownika.szkody.wskutek.niewykonania.lub.
nienależytego.wykonania.obowiązków.pracowniczych. (art .. 114. i. następne.
k .p .) .
Wyrok Sn z 8 stycznia 2008 r., ii pk 120/07, oSnp 2009/3–4/40

Pracownik.wykonujący.swoje.obowiązki.pracownicze.i.równocześnie.podejmu-
jący.czynności.w.imieniu.i.na.rzecz.pracodawcy.jako.osoba.zarządzająca.(art ..31.
§.1.k .p .),.który.przyznaje.sobie,.a.następnie.pobiera.nienależne.świadczenie.ze.
stosunku.pracy,.ponosi.odpowiedzialność.na.podstawie.przepisów.działu.V.Ko-
deksu.pracy,.a.nie.na.podstawie.przepisów.o.bezpodstawnym.wzbogaceniu .
Wyrok Sn z 19 października 2007 r., ii pk 74/07, oSnp 2008/23–24/349, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Pracownik.dokonujący.w.imieniu.pracodawcy.czynności.prawa.pracy,.pozosta-
jących.w.normalnym.związku.z.jego.działalnością,.nie.powinien.ponosić.ryzy-
ka.podejmowania.takich.decyzji.(art ..117.§.2.k .p .),.chyba.że.były.one.oczywi-
ście.sprzeczne.z.przepisami.prawa .
Wyrok Sn z 15 marca 2007 r., i pk 252/06, oSnp 2008/7–8/102, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl

Niezawarcie.nowej.umowy.o.wspólnej.odpowiedzialności.materialnej.w.ra-
zie.zmiany.składu.pracowników.objętych.taką.umową.(§.5.rozporządzenia.
Rady.Ministrów.z.4.października.1974.r ..w.sprawie.wspólnej.odpowiedzial-
ności. materialnej. pracowników. za. powierzone. mienie,. j .t .. DzU. z. 1996. r ..
nr.143,.poz ..663).uchyla.wspólną.odpowiedzialność.za.powierzone.im.mie-
nie.(art ..125.§.1.k .p ..w.związku.z.art ..124.k .p .) .
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Wyrok Sn z 12 listopada 2003 r., i pk 551/02, oSnp 2004/20/348, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl

Podporządkowanie. pracownika. kierownictwu. nieuczciwego. lub. nierzetel-
nego.przełożonego.może.być.kwalifikowane.jako.niezapewnienie.przez.pra-
codawcę. warunków. umożliwiających. należyte. zabezpieczenie. mienia. po-
wierzonego.z.obowiązkiem.zwrotu.albo.do.wyliczenia.się.(art ..124.§.3.k .p .) .
Wyrok Sn z 17 grudnia 2001 r., i pkn 748/00, oSnp 2003/24/591, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Pracownik,. któremu. nie. można. przypisać. winy. w. nadzorze. nad. mieniem.
powierzonym. z. obowiązkiem. zwrotu. lub. do. wyliczenia. się. (art .. 124. k .p ...
–.ani.winy.umyślnej.za.szkodę.powstałą.w.tym.mieniu.(art ..122.k .p .),.nie.
jest. zwolniony. od. odpowiedzialności. odszkodowawczej. na. podstawie.
art ..114.k .p .
Wyrok Sn z 25 maja 2000 r., i pkn 635/99, oSnp 2001/21/642, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl

Zobowiązanie. pracownika. do. naprawienia. szkody. powstaje. w. przypadku.
uchybienia.każdemu.z.jego.obowiązków,.a.nie.tylko.obowiązkowi.podsta-
wowemu .
Wyrok Sn z 5 maja 1999 r., i pkn 680/98, oSnp 2000/13/513, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl

Sąd.pracy.nie.może.oddalić.powództwa.o.odszkodowanie.z.tytułu.pracow-
niczej.odpowiedzialności.materialnej.w.razie.uznania,.że.zachowanie.pra-
cownika.nie.miało.znamion.winy.umyślnej.(art ..122.k .p .),.bez.oceny.tego.
zachowania.w.świetle.kryteriów.winy.nieumyślnej.(art ..114.k .p .) .
Wyrok Sn z 6 października 1998 r., i pkn 378/98, oSnp 1999/22/717, 
patrz: www.ekspert3.inforlex.pl

Odmowa. pracowników. współodpowiedzialnych. materialnie. współpracy.
z.jednym.z.nich,.na.skutek.stwierdzenia.dysponowania.przez.niego.nieod-
płatnie.powierzonym.mieniem,.jest.uzasadnioną.przyczyną.wypowiedzenia.
temu. pracownikowi. umowy. o. pracę,. bez. potrzeby. uprzedniego. ustalenia.
niedoboru .
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Wyrok Sn z 22 lipca 1998 r., i pkn 255/98, oSnp 1999/16/515, patrz: 
www.ekspert3.inforlex.pl

Przedawnienie.z.art ..291.§.2.k .p ..rozpoczyna.swój.bieg.od.powzięcia.przez.
zakład.pracy.wiadomości.o.wyrządzeniu.przez.pracownika.szkody,.co.ozna-
cza,.że.do.upływu. terminu.przedawnienia.nie. jest.ważne,.czy.zakład.pracy.
znał.dokładną.wielkość.niedoboru.lub.też.mylnie.ją.określił .
Wyrok Sn z 5 lutego 1991 r., i pr 429/90, niepubl.

Chociaż. przepis. art .. 127. k .p .. nie. odsyła. –. gdy. idzie. o. odpowiedzialność. za.
mienie.powierzone.pracownikowi.z.obowiązkiem.zwrotu.lub.do.wyliczenia.się.
–.do.art ..116.k .p .,.nie.oznacza.to,.że.ciężar.wykazania.faktu.powstania.szkody.
i.jej.wysokości.nie.obciąża.zakładu.pracy.i.że.w.jakiejś.mierze.może.być.on.
przerzucony.na.pracownika .
Wyrok Sn z 9 listopada 1990 r., i pr 199/90, oSp 1991/9/211, patrz: www.
ekspert3.inforlex.pl

W.myśl.art ..291.§.2.k .p .. roszczenia.zakładu.pracy.o.naprawienie. szkody,.
wyrządzonej. przez. pracownika. wskutek. niewykonania. lub. nienależytego.
wykonania.obowiązków.pracowniczych,.ulegają.przedawnieniu.z.upływem.
1.roku.od.dnia,.w.którym.zakład.pracy.powziął.wiadomość.o.wyrządzeniu.
przez. pracownika. szkody .. Zakład. pracy. oczywiście. powinien. wyczerpać.
dostępne. możliwości. uzyskania. tej. wiadomości. jak. najwcześniej;. chodzi.
jednak.o. rzeczywiste.uzyskanie.stosownej.wiadomości,.a.w.każdym.razie.
o. istnienie. –. w. konkretnej. sytuacji. faktycznej. –. rzeczywistej. możliwości.
uzyskania.przez.zakład.pracy.takiej.wiadomości,.niewykorzystanej.z.przy-
czyn.zawinionych.przez.ten.zakład .
Wyrok Sn z 4 listopada 1986 r., iV pr 340/86, niepubl.

Nie.każde.uchybienie.powoda.stanowi.o.jego.przyczynieniu.się.do.powsta-
nia. lub. zwiększenia. szkody. i. tym. samym. o. wyłączeniu. lub. ograniczeniu.
materialnej.odpowiedzialności.pozwanych.za.wyrządzoną.szkodę.–.stano-
wić.taką.przyczynę.może.tylko.takie.uchybienie,.które.pozostaje.w.normal-
nym.związku.przyczynowym.z.powstałą.szkodą.i.bez.którego.szkoda.w.ogó-
le.lub.w.takich.rozmiarach.by.nie.powstała .
Wyrok Sn z 21 marca 1985 r., iV pr 32/85, niepubl.
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Skutek.w.postaci.szkody.powstaje.z.reguły.–.zwłaszcza.w.sytuacji.uszkodze-
nia.samochodu.w.wypadku.drogowym.–.bezpośrednio.po.ustaniu.działań.lub.
zaniechań.pracownika,.które.do.uszkodzenia.doprowadziły ..Skutek.ten.polega.
na. zmniejszeniu. wartości. uszkodzonego. samochodu. w. porównaniu. z. jego.
uprzednią.wartością.i.daje.się.obliczyć.w.pieniądzu,.według.kryteriów.obiek-
tywnych,.m .in ..przy.udziale.biegłego ..Jest.to.w.zasadzie.szkoda,.którą.pracow-
nik.powinien.wyrównać. swemu.zakładowi.pracy.w. sposób.bliżej. określony.
w.przepisach.Kodeksu.pracy ..W.sytuacji.gdy.przepisy.te.nakazują.pracowni-
kowi. wyrównanie. szkody. w. pełnej. wysokości,. całą. tak. zrozumianą. szkodę.
pracownik.powinien.wyrównać.zakładowi.pracy.i.to.bez.względu.na.to,.co.się.
będzie. dalej. działo. z. uszkodzonym. samochodem,. w. szczególności. zaś. bez.
względu. na. to,. czy. samochód. ten. w. dalszym. rozwoju. wydarzeń. zostanie.
sprzedany.i.ewentualnie.za.jaką.cenę .
Wyrok Sn z 20 maja 1983 r., iV pr 86/83, oSp 1984/12/264

Zgodnie.z.art ..114.i.115.k .p ..pracownik.ponosi.odpowiedzialność.za.szkodę.
poniesioną. przez. zakład. pracy. tylko. w. razie. zawinionego. niewykonania.
obowiązków. pracowniczych,. pozostającego. w. związku. przyczynowym. ze.
szkodą ..Z.samego.faktu.powstania.szkody,.gdy.nie.wchodzi.w.grę.szczegól-
na.odpowiedzialność.za.mienie.powierzone,.nie.można.domniemywać.winy.
pracownika,.jak.również.niedopełnienia.przez.niego.swoich.obowiązków .
Wyrok Sn z 11 maja 1977 r., iV pr 109/77, niepubl., patrz: www.eks-
pert3.inforlex.pl

Przypisanie.pracownikowi.sprawującemu.funkcje.kierownicze.winy.w.postaci.
braku.nadzoru.nad.pracą.podległych.mu.pracowników.wymaga.wykazania,.
jakim.konkretnym.obowiązkom.ten.pracownik.uchybił.oraz.związku.przyczy-
nowego.tych.uchybień.za.szkodę ..Ciężar.dowodu.w.tym.zakresie.spoczywa.na.
zakładzie.pracy.(art ..116.k .p .) ..Związek.taki.zachodzi.między.innymi.wów-
czas,. gdy. pracownik. taki. w. normalnym. toku. rzeczy,. wykonując. obowiązki.
nadzoru.i.kontroli.mógł.zapobiec.powstaniu.lub.narastaniu.szkody .
Wyrok Sn z 10 grudnia 1975 r., iV pr 240/75, niepubl.
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