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Tożsamość przyczyn
uzasadniających
karę porządkową
i wypowiedzenie umowy
o pracę

Nie ma przeszkody do rozwiązania umowy o pracę za
wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na podsta-
wie tego samego zdarzenia, za które została nałożona
na pracownika kara porządkowa, gdy waga tego prze-
winienia jest na tyle znacząca, że okoliczności i konse-
kwencje (nawet ewentualne) jego popełnienia uzasad-
niają przekonanie pracodawcy o niemożności dalszego
zatrudniania pracownika.

Postanowienie SN z 25.4.2019 r., I PK 125/18

W zakresie obowiązków pracownicy, zatrudnionej na
stanowisku inspektora nadzoru pozostawało kontrolo-
wanie przebiegu prac budowlanych, działanie w intere-
sie inwestora oraz zapobieganie nieprawidłowościom
na budowie. Pracodawca zobowiązał pracownicę m.in.
do przedłożenia harmonogramu prac. Z powodu nie-
wykonania tego polecenia pracownica otrzymała ka-
rę upomnienia, od której się nie odwołała. Następ-
nie z przyczyn, wśród których znalazło się także nie-
wykonanie ww. polecenia pracownicy wypowiedzia-
no umowę o pracę. Pracownica wniosła odwołanie,
w którym wskazała m.in. że wykonywała swoje obo-
wiązki w sposób prawidłowy, że w umowie o roboty
budowlane nie przewidziano obowiązku przedłożenia
harmonogramu robót budowlanych, a zatem nie było
to jej obowiązkiem i wreszcie, że za niewykonanie te-
go polecenia otrzymała karę upomnienia, więc to sa-
mo przewinienie nie mogło uzasadniać wypowiedze-
nia. Sąd Rejonowy zasądził od pracodawcy odszkodo-
wanie za nieuzasadnione i naruszające przepisy prawa
wypowiedzenie umowy o pracę. Sąd Okręgowy zmie-
nił ten wyrok i oddalił powództwo w całości, stwier-
dzając, że pracownik jest obowiązany stosować się do
poleceń przełożonych, czego pracownica nie zrobiła
nie przedkładając harmonogramu robót budowlanych.
Skoro jedna z przyczyn wypowiedzenia była prawdzi-
wa i uzasadniona, to wypowiedzenie było uzasadnio-
ne i zgodne z prawem. Od wyroku pracownica wniosła
skargę kasacyjną, ale SN nie przyjął jej do rozpozna-
nia. W uzasadnieniu odniósł się jednak m.in. do kwestii
tożsamości przyczyn uzasadniających nałożenie kary

porządkowej i późniejszego wypowiedzenia oraz bra-
ku możliwości badania prawdziwości przyczyn wska-
zanych w karze porządkowej w ramach postępowania
z odwołania od wypowiedzenia.

Komentarz

Sąd Najwyższy dokonał analizy dotychczasowego
orzecznictwa w zakresie tożsamości przyczyn uza-
sadniających nałożenie kary porządkowej i wypowie-
dzenia umowy o pracę. Ugruntowane jest stanowisko
zgodnie z którym, zastosowanie wobec pracownika ka-
ry porządkowej za określone przewinienie nie stoi na
przeszkodzie uznaniu, iż uzasadnia ono późniejsze wy-
powiedzenie umowy o pracę, gdy waga tego przewinie-
nia jest znaczna. Wypowiedzenie nie jest karą dla pra-
cownika i przyczyny stosowania tych dwóch narzędzi
przez pracodawcę są różne. Kara porządkowa ma na
celu zdyscyplinowanie pracownika. Nie zawsze jednak
osiąga swój cel. Zdarza się, że pomimo udzielonej ka-
ry, pracownik w dalszym ciągu dopuszcza się naruszeń.
Ponadto niekiedy skala naruszeń przesądza o tym, że
kontynuowanie zatrudnienia nie jest możliwe. Wów-
czas nic nie stoi na przeszkodzie by naruszenie, za które
udzielono kary stało się również przyczyną wypowie-
dzenia.

W ramach odpowiedzialności porządkowej karane mo-
gą być naruszenia bardzo różnego rodzaju, w tym za-
równo te stanowiące ciężkie naruszenie podstawowych
obowiązków pracowniczych czy uzasadniające wypo-
wiedzenie. Pracodawca nie musi od razu decydować się
na rozwiązanie umowy z pracownikiem. Zwłaszcza, że
zakończenie stosunku pracy czasem wymaga głębszej
analizy i może być związane także z innymi narusze-
niami.

Jeżeli chodzi o kwestie badania prawdziwości przy-
czyn wskazanych w karze porządkowej w ramach po-
stępowania z odwołania od wypowiedzenia, to SN po-
dzielił wcześniej prezentowany już pogląd w orzecz-
nictwie, iż zwolniony pracownik nie może skutecznie
kwestionować prawdziwości przyczyny wypowiedze-
nia tożsamej z przyczyną nałożenia kary porządkowej,
jeżeli nie odwołał się od tej kary. Ustawodawca przewi-
dział możliwość zakwestionowania przez pracownika
zasadności nałożenia kary porządkowej i nie korzysta-
jąc z tej możliwości pracownik w pewnym sensie przy-
znaje, że kara była słuszna. Rezygnując z wniesienia
sprzeciwu od kary porządkowej pracownik traci zatem
możliwość późniejszego podważenia takiej przyczyny
wypowiedzenia.
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Na marginesie warto zwrócić uwagę na drugą kwestię,
która została przedstawiona SN przez pracownicę jako
„zagadnienie prawne”, tj. czy jeżeli spośród kilku po-
danych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę uza-
sadniona okaże się tylko jedna, wypowiedzenie było
zgodne z prawem. Najnowsze orzecznictwo SN konse-
kwentnie potwierdza, że dla zasadności wypowiedze-
nia wystarcza, aby jedna z przyczyn była prawdziwa
i uzasadniona (por. m.in. wyroki SN: z 14.4.2015 r., II
PK 140/14, Legalis; z 12.7.2017 r., III PK 115/16, Le-
galis).
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