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Ocena roszczenia
o przywrócenie do pracy
przez pryzmat klauzuli
społeczno-gospodarczego
przeznaczenia prawa
i zasad współżycia
społecznego

Za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznacze-
niem prawa uznać należy przywrócenie do pracy pra-
cownika, którego zawinione zachowania, ujawnione
po rozwiązaniu stosunku pracy, obiektywnie stanowią
uzasadnioną podstawę do rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy pracownika. Sprzeciwiają
się temu również zasady współżycia społecznego. Za-
sady sprawiedliwości, słuszności i poszanowania pracy
załogi nie pozwalają na włączenie do zespołu pracow-
ników osoby, która, działając wbrew istotnym intere-
som zakładu pracy czy wręcz na jego szkodę, niszczy-
ła lub istotnie uszczuplała wspólny dorobek osiągany
uczciwą pracą pozostałych pracowników.

Wyrok SN z 8.3.2018 r., II PK 8/17

Była pracownica – główna księgowa, którą zwolnio-
no dyscyplinarnie – wniosła o przywrócenie do pra-
cy na dotychczasowych warunkach i zasądzenie od
pracodawcy wynagrodzenia za czas pozostawania bez
pracy. Jedną z przyczyn zwolnienia było wprowadze-
nie w błąd pracodawcy co do niesporządzenia bilansu
na dany okres. Pracodawca ustalił bowiem, że głów-
na księgowa sporządziła taki (uproszczony) bilans na
prośbę jednego z członków byłego zarządu. Bilans ten
nie był jednak sprawozdaniem kompletnym ani nie zo-
stał podpisany przez zarząd, a jedynie przez samą głów-
ną księgową. Po zwolnieniu przeciwko byłej pracow-
nicy zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze
o popełnienie przestępstwa, m. in. sfałszowania doku-
mentów. W dniu zwolnienia pracownica była w okre-
sie przedemerytalnym.

Zarówno sąd rejonowy jak i sąd okręgowy rozpozna-
jące sprawę uznały, że przyczyny rozwiązania umo-
wy o pracę były nieprawdziwe i nierzeczywiste. Żaden
z nich nie znalazł natomiast podstaw do zastosowania
art. 4771 KPC. W ocenie sądu okręgowego zasądzenie

na rzecz powódki odszkodowania zamiast przywróce-
nia do pracy byłoby możliwe tylko, gdyby roszczenie
powódki o przywrócenie do pracy zostało zakwalifiko-
wane jako nadużycie prawa (art. 8 KP), za czym jednak
nie przemawiał sam fakt przedstawienia zarzutów by-
łej pracownicy wskutek przeprowadzonego śledztwa,
który nie oznaczało jeszcze, że pracownica popełniła
zarzucany jej czyn.

Sąd Najwyższy nie podzielił argumentacji sądów I i II
instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpozna-
nia. Stwierdził bowiem, że nie zostały w dostatecz-
ny sposób ustalone okoliczności złożenia przez byłą
pracownicę oświadczenia o niesporządzeniu bilansu,
a w konsekwencji nie sposób było na tym etapie spra-
wy ustalać, czy mogło ono stanowić ciężkie narusze-
nie obowiązków pracowniczych. W tej sytuacji kon-
trola podnoszonego przez pracodawcę zarzutu narusze-
nia art. 4771 KPC i art. 8 KP była przedwczesna. Sąd
Najwyższy wskazał jednak równocześnie, że możliwo-
ść zasądzenia odszkodowania zamiast przywrócenia do
pracy na podstawie art. 4771 KPC wynika nie z nie-
możliwości lub niecelowości przywrócenia do pracy
(art. 45 § 2 KP), ale ze sprzeczności roszczenia pracow-
nika z zasadami współżycia społecznego lub ze spo-
łeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, a w uza-
sadnionych przypadkach możliwe jest wtedy także od-
dalenie powództwa. Przykładem tego może być w oce-
nie SN m.in. sytuacja, gdy zachodzą uzasadnione wąt-
pliwości co do prawidłowego wykonywania przez pra-
cownika obowiązków pracowniczych po przywróceniu
do pracy. Jeśli przeciwko pracownikowi postawiono
zarzuty karne w związku ze sposobem wykonywania
powierzonych mu obowiązków, może to uzasadniać
wątpliwości co do wykonywania tych obowiązków po
przywróceniu do pracy, a oceny tej okoliczności sąd
pracy może dokonać samodzielnie, niezależnie od wy-
roku skazującego.

Komentarz

Omawiany wyrok porusza temat stosowania klauzul
generalnych przy rozpoznawaniu roszczenia pracow-
nika objętego szczególną ochroną trwałości stosunku
pracy z tytułu wadliwego rozwiązania przez pracodaw-
cę umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W orzecznictwie zostało już utrwalone, że zastosowa-
nie art. 8 KP w zw. z art. 4771 KPC wymaga zaistnie-
nia sytuacji szczególnej, w której wprawdzie doszło do
rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z naru-
szeniem przepisów prawa, ale jednak zachowanie, któ-
rego pracownik dopuścił się w trakcie trwania stosun-
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ku pracy lub po jego rozwiązaniu było tak naganne, że
przywrócenie go do pracy zgodnie z żądaniem stano-
wiłoby nadużycie prawa podmiotowego.

Za takie sytuacje uznaje się szczególnie rażące naru-
szenie przez pracownika obowiązków pracowniczych
(w tym np. obowiązków związanych z bhp, zdrowiem
i życiem innych pracowników), a także zachowania
szkodzące lub zagrażające istotnym interesom praco-
dawcy, obniżające morale, budzące zgorszenie współ-
pracowników czy stanowiące źródło dalszych konflik-
tów. Musi być ono na tyle naganne, że pomimo istnie-
nia ważnego interesu indywidualnego oraz stwierdze-
nia naruszenia przez pracodawcę przepisów dotyczący-
ch rozwiązywania umów o pracę, uzasadnia uchylenie
przyznanej pracownikowi szczególnej ochrony trwało-
ści stosunku pracy i zasądzenie na jego rzecz roszcze-
nia alternatywnego albo oddalenie powództwa w cało-
ści.

Konieczne jest wyważenie indywidualnych interesów
pracownika chronionego oraz interesów zakładu pra-
cy oraz jego pozostałych pracowników, a także sze-
roko pojętego interesu społecznego. Rozstrzygniecie
tych konfliktów umożliwia dopiero ocena całokształ-
tu okoliczności sprawy. Natomiast mimo szczególnej
ochrony pracownika, ocena ta nie może być dokonywa-
na przez pryzmat interesów pracownika jako nadrzęd-
nych.

Jednym z czynników, z uwagi na które sąd rejonowy
i sąd okręgowy odmówiły zastosowania klauzul gene-
ralnych, były dokonane w toku postępowania dowo-
dowego ustalenia, że powódka zanim doszło do zda-
rzeń, które doprowadziły do jej zwolnienia, była do-
brym i rzetelnym pracownikiem. Sądy pominęły jed-
nak istotną okoliczność, która miała miejsce już po roz-
wiązaniu umowy o pracę. Pracownicy zostały posta-
wione w postępowaniu karnym zarzuty związane bez-
pośrednio z wykonywaniem przez nią zawodu. To z ko-
lei uzasadniało ocenę, że pracownik może nie gwa-
rantować sumiennego i starannego wykonywania pra-
cy w przypadku przywrócenia. Sąd pracy powinien do-
konać własnej oceny takich okoliczności w przypad-
ku gdy postępowanie karne jest w toku. Brak wyroku
skazującego nie oznacza, że okoliczność tę można było
pominąć.

W praktyce klauzule generalne stosowane są głównie
w odniesieniu do podlegających szczególnej ochronie
trwałości stosunku pracy działaczy związkowych. Na-
tomiast w omawianej sprawie SN wyraźnie dopuścił
możliwość zastosowania tej konstrukcji także w przy-
padku, gdy z żądaniem przywrócenia do pracy wystę-

puje pracownik w wieku przedemerytalnym. Jest to
w naszej ocenie prawidłowe rozwiązanie, nawet ma-
jąc na uwadze, że ochrona pracowników w okresie
przedemerytalnym jest uzasadniona szczególnym inte-
resem tej grupy społecznej, wynikającym z możliwości
zarobkowych, zawodowych i wieku. Omawiane prze-
pisy nie zawierają bowiem żadnych ograniczeń, jeśli
chodzi o grupy pracowników szczególnie chronionych,
w przypadku których klauzule generalne mogą być sto-
sowane.
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