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Utrata zaufania jako
przyczyna wypowiedzenia
umowy o pracę

Niemożność porozumienia się i współpracy przełożo-
nego z pracownikiem, wynikająca z ich odmiennej wi-
zji prowadzenia zakładu pracy, wyrażająca się dezapro-
batą pracownika dla zmian organizacyjnych i przeja-
wiająca się w sposobie wykonywania obowiązków pra-
cowniczych, może stanowić przyczynę utraty do nie-
go zaufania pracodawcy i uzasadniać wypowiedzenie
umowy o pracę.

Wyrok SN z 6.3.2018 r., II PK 75/17

Pracodawca rozwiązał umowę o pracę z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia z pracowni-
kiem, który od ponad 10 lat zajmował w zakładzie
stanowisko dyrektora departamentu finansowego. Ja-
ko przyczynę wskazano utratę zaufania, do której do-
prowadziły w szczególności następujące okoliczności.
Pracownik przekroczył dopuszczalne granice krytyki
decyzji pracodawcy (prezesa zarządu) dotyczącej od-
mowy przyznania mu podwyżki wynagrodzenia zasad-
niczego. Przekroczenie granic nastąpiło poprzez zgło-
szenie sprawy do innych członków organu zarządza-
jącego pracodawcy niezajmujących się czynnościami
z zakresu prawa pracy, a także poprzez posługiwanie
się nieprawdziwymi informacjami wprowadzającymi
członków zarządu spółki w błąd. Ponadto pracownik
przekroczył zakres upoważnienia dokonując wbrew
wyraźnemu zakazowi pracodawcy zakupu kompletu
kół do samochodu służbowego, zamiast jak wcześniej
uzgodniono samych opon (tańszych). Pracownik od-
mówił również zawarcia pisemnej umowy szkolenio-
wej, zgodnie z którą pozwany pracodawca zobowią-
zał się do pokrycia 1/3 kosztów szkolenia, czym naru-
szył obowiązujące w pozwanym zakładzie pracy zasa-
dy finansowania szkoleń pracowniczych i mimo wcze-
śniejszych ustaleń dotyczących wysokości partycypa-
cji pracodawcy w kosztach szkolenia w wysokości
1/3 kosztów wystawił wniosek obejmujący 100% kosz-
tów szkolenia.

Pracownik odwołał się od wypowiedzenia wnosząc
o przywrócenie do pracy, jednak sąd I instancji oddalił
powództwo, wskazując, że przyczyny wypowiedzenia
były rzeczywiste, dostatecznie skonkretyzowane i oka-
zały się uzasadnione. Tej oceny nie podzielił jednak sąd
II instancji, uznając, że przyczyną rozwiązania z pra-

cownikiem umowy o pracę było skorzystanie przez nie-
go z uprawnień przysługujących mu z tytułu naruszenia
zasad równego traktowania z zatrudnieniu, a przyczy-
ny wskazane w wypowiedzeniu nie uzasadniały utraty
zaufania do pracownika. Sąd II instancji wskazał przy
tym, że przywrócenie pozwanego do pracy mogłoby
spowodować odrodzenie się w zakładzie sytuacji kon-
fliktowej, w wyniku czego zasądził na rzecz pracowni-
ka odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy.

Skargę kasacyjną wniosły obydwie strony. Sąd Naj-
wyższy przychylił się jedynie do skargi pracodawcy,
ponieważ sąd II instancji pominął część zgromadzo-
nego w sprawie materiału dowodowego (w zakresie
ustaleń co do zakup kół/opon do samochodu służbo-
wego, możliwości podpisania umowy szkoleniowej),
wskutek czego dokonał błędnej oceny zastosowania
art. 45 § 1 KP w tej sprawie, w szczególności w zakre-
sie w jakim uznał przyczynę wypowiedzenia umowy
o pracę polegającą na utracie zaufania pracodawcy do
pracownika, za bezzasadną.

Komentarz

W przedmiotowej sprawie SN pochylił się nad tema-
tem będącym już niejednokrotnie przedmiotem orzecz-
nictwa. Utrata zaufania pracodawcy do pracownika ja-
ko przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę wciąż
budzi jednak wiele wątpliwości. Chociaż SN wiele ra-
zy wskazywał, że utrata zaufania może uzasadniać wy-
powiedzenie stosunku pracy, w praktyce pracodawcy
często mają problem z rozstrzygnięciem, czy konkret-
ne okoliczności są wystarczające, aby doprowadzić do
utraty zaufania.

Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami pracodawca powinien dokonać wypowie-
dzenia umowy o pracę na piśmie oraz pouczyć pracow-
nika o przysługującym pracownikowi prawie odwoła-
nia do sądu pracy. Dodatkowo w przypadku, gdy wy-
powiada umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony,
powinien wskazać przyczynę uzasadniająca wypowie-
dzenie. Z ugruntowanego orzecznictwa SN wynika, że
przyczyna ta musi być konkretna i rzeczywista, tak by
pracownik mógł ocenić, czy wypowiedzenie mu umo-
wy o pracę jest – jego zdaniem – uzasadnione, a co za
tym idzie – czy ma podstawę do tego aby skorzystać
z prawa do wniesienia do sądu pracy odwołania od wy-
powiedzenia. Natomiast w razie wniesienia odwołania
przez pracownika, sąd pracy oceni zasadność i praw-
dziwość tej przyczyny.

W niniejszej sprawie SN słusznie stwierdził, że utra-
ta zaufania do pracownika może uzasadniać wypowie-
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dzenie umowy o pracę w szczególności, gdy pracownik
zajmuje stanowisko kierownicze. Zaufanie do dyrek-
tora czy prezesa zarządu jest bowiem niezwykle istot-
ne w przypadku tego rodzaju stanowisk, gdyż decyzje
podejmowane na takim poziomie mogą mieć kluczowe
znaczenie dla całego zakładu.

Niestety, pojęcie „utraty zaufania” jest bardzo ocenne
i okoliczności, które pracodawca uznaje za uzasadnia-
jące utratę zaufania mogą zostać przez sąd uznane za
niewystarczające dla wypowiedzenia umowy o pracę
z tego powodu. Dlatego też orzeczenia takie jak oma-
wiane są niezwykle ważne – wyznaczają bowiem regu-
ły interpretacyjne, którymi sądy powinny kierować się
przy dokonywaniu tej oceny. Zasadniczo bowiem utra-
tę zaufania uzasadniają sytuacje, gdy pracownik zawi-
ni w niedopełnieniu obowiązków lub gdy jego zacho-
wanie jest obiektywnie nieprawidłowe, budzi wątpli-
wości co do jego rzetelności, nawet jeżeli nie dopro-
wadza to do niedopełnienia obowiązków pracowniczy-
ch. Natomiast w omawianym orzeczeniu SN zwrócił
słusznie uwagę na to, że przy ocenie zasadności wy-
powiedzenia umowy o pracę pracownikowi na stano-
wisku kierowniczym należy stosować ostrzejsze kry-
teria oceny, uwzględniając jego charakter pracy i za-
kres odpowiedzialności a także zakres decyzyjny. Je-
żeli bowiem pracownik taki nie jest w stanie porozu-
mieć się ze współpracownikami i przełożonymi, for-
suje swoją, odmienną wizję prowadzenia zakładu pra-
cy i wyraża jawną dezaprobatę czy nieposłuszeństwo
względem zmian organizacyjnych, może to uniemoż-
liwić dalszą współpracę z nim. A zatem podważanie
przez osobę na stanowisku kierowniczym ustaleń po-
czynionych wspólnie z zarządem lub decyzji zarządu,
na przykład takie, jak w przedmiotowej sprawie, może
być przyczyną utraty zaufania pracodawcy, uzasadnia-
jącą wypowiedzenie umowy o pracę.

Sąd Najwyższy zwrócił dodatkowo uwagę na jeszcze
jedną istotną kwestię. Pracodawca nie musi wskazy-
wać w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę
wszystkich okoliczności, które uzasadniły utratę zaufa-
nia do pracownika. Może ona bowiem wynikać z ogółu
okoliczności i mieć szersze podstawy, niż fakty ujęte
ogólnie lub przykładowo w oświadczeniu o wypowie-
dzeniu umowy o pracę.
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