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Prowadzenie pracy
zarobkowej w trakcie
zwolnienia lekarskiego
uzasadnia rozwiązanie
z pracownikiem
umowy o pracę bez
wypowiedzenia

Stosownie do art. 52 § 1 KP w zw.
z art. 100 § 2 pkt 3 KP wykonywanie pracy przez pra-
cownika w okresie niezdolności do pracy (zwolnienia
lekarskiego) tylko wyjątkowo może nie zostać uznane
za uchybienie podstawowemu obowiązkowi pracow-
niczemu. Dyrektor zakładu pracy (a zwłaszcza leka-
rz - dyrektor szpitala), który w czasie wielomiesięcz-
nego zwolnienia lekarskiego, wykonywał pracę zarob-
kową, prowadząc tożsamą z czynnościami pracowni-
czymi działalność gospodarczą, dopuszcza się narusze-
nia podstawowych obowiązków pracowniczych, uza-
sadniających rozwiązanie umowy o pracę w trybie
art. 52 § 1 KP.

Wyrok SN z 17.5.2018 r., I PK 69/17

Powódka była dyrektorem NZOZ. Została odwołana
z funkcji członka zarządu spółki oraz z funkcji dyrek-
tora NZOZ ze względu na utratę zaufania spowodo-
waną brakiem dbałości o dobro i mienie spółki. Pra-
codawca podjął czynności mające na celu wypowie-
dzenie jej umowy o pracę, w tym przeprowadził kon-
sultację związkową. Do wypowiedzenia jednak nie do-
szło, gdyż pracownica korzystała ze zwolnienia lekar-
skiego nieprzerwanie przez niemalże trzy miesiące, na-
stępnie od razu skorzystała z urlopu na żądanie i wnio-
sła o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Pracodaw-
ca odmówił udzielenia urlopu wypoczynkowego, jed-
nak pracownica nie wróciła do pracy – przedstawiła ko-
lejne zwolnienia lekarskie przez niemalże dwa miesią-
ce, aż do czasu doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu
umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 KP. Jako przyczy-
nę zwolnienia wskazano dopuszczenie się ciężkiego
naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczy-
ch polegających na nadużyciu w korzystaniu ze świad-
czeń z ubezpieczenia społecznego i wykorzystywaniu
zwolnień lekarskich w sposób sprzeczny z jego celem
przez udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowot-

nych w ramach prywatnej praktyki lekarskiej w za-
kresie tożsamym z aktualnymi obowiązkami pracowni-
czymi. Jak się okazało, pracownica w ramach indywi-
dualnej praktyki lekarskiej świadczyła usługi medycz-
ne i w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim
nie zawiesiła tej działalności. Zostało to potwierdzone
także przez ZUS w decyzji zobowiązującej do zwrotu
nienależnie pobranego zasiłku chorobowego wraz z od-
setkami. Pracownica odwołała się jednak od dyscypli-
narki twierdząc m.in., że jej działalność w tym okresie
ograniczała się jedynie do nagłych, wyjątkowych przy-
padków oraz była przez nią za każdym razem konsul-
towana z lekarzami wystawiającymi zwolnienia lekar-
skie, od których uzyskiwała zgodę na podjęcie danych
czynności mimo niezdolności do pracy.

Sąd I instancji uznał decyzję pracodawcy o rozwią-
zaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia za prawi-
dłową i oddalił powództwo. Natomiast sąd II instancji
wskazał, że sam fakt utraty przez pracownika prawa
do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zobowią-
zanie do ich zwrotu nie oznacza jeszcze, iż doszło do
nadużycia uprawniającego zakład pracy do rozwiąza-
nia umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracow-
nika (art. 52 § 1 pkt 1 KP). Uznał także, że pracodawca
naruszył wymogi formalne rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia przez niewskazanie konkretnych,
umiejscowionych w czasie naruszeń obowiązków pra-
cowniczych i przedstawił zarzuty licząc na wykazanie
ich w toku postępowania. Sąd Najwyższy rozpoznając
skargę kasacyjną pracodawcy podzielił stanowisko są-
du I instancji. Uznał, że prowadzenie przez powódkę
zatrudnioną na stanowisku dyrektora szpitala, w okre-
sie długotrwałych zwolnień lekarskich od pracy, pry-
watnej działalności medycznej, stanowiło ciężkie na-
ruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych,
umożliwiających zastosowanie art. 52 § 1 KP i uchylił
zaskarżony wyrok.

Komentarz

W omawianym wyroku SN zmierzył się z niezwykle
aktualnym tematem nadużywania zwolnień lekarski-
ch. Tym razem nie w kontekście utraty uprawnienia do
zasiłku chorobowego, a ciężkiego naruszenia podsta-
wowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające-
go zwolnienie dyscyplinarne pracownika. W praktyce
zdarza się bowiem, że pracownicy traktują zwolnienia
lekarskie jako dodatkowy urlop, wykorzystując je m.in.
w celu wyjazdu na wczasy, opieki nad dziećmi, wyko-
nania prac remontowych, podejmowania sezonowego
zatrudnienia czy też w celu ochrony przed doręczeniem
im wypowiedzenia umowy o pracę.
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W tym kontekście warto podkreślić, iż pracownik ko-
rzystający ze zwolnienia lekarskiego w sposób sprzecz-
ny z jego celem, w szczególności zaś podejmujący
czynności prowadzące do przedłużenia nieobecności
w pracy, godzi w dobro pracodawcy oraz narusza swo-
je podstawowe obowiązki, w tym obowiązek lojalności
wobec pracodawcy. Niewątpliwie bowiem korzystanie
przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego, zwłasz-
cza przez dłuższy, np. kilkumiesięczny okres, dezorga-
nizuje pracę w zakładzie. Jeśli więc jest to nieuzasad-
nione to stanowi naruszenie podstawowych obowiąz-
ków pracowniczych.

Jeżeli działanie pracownika jest celowe i świadome, to
wówczas w grę wchodzi umyślne działanie na szkodę
pracodawcy. Tak było w omawianej sprawie. Dyrek-
tor NZOZ przez kilka miesięcy korzystania ze zwol-
nienia lekarskiego prowadziła jednocześnie prywatną
działalność zarobkową (która nie miała charakteru je-
dynie incydentalnego). W takiej sytuacji musiała zda-
wać sobie sprawę, iż nie służy to regeneracji jej zdrowia
i stanowi podstawę do utraty prawa do zasiłku choro-
bowego (zwłaszcza biorąc pod uwagę jej wykształce-
nie medyczne oraz wiedzę w zakresie zasad wystawia-
nia zwolnień lekarskich). Jej działanie stanowiło zatem
umyślne naruszenie podstawowych obowiązków pra-
cowniczych.

Warto przy okazji również nadmienić, iż pracodaw-
ca ma prawo, a nawet obowiązek weryfikować prawi-
dłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich. Wie-
dzę o nieprawidłowościach może uzyskać z różnych
źródeł (mogą to być chociażby osoby trzecie, media
społecznościowe czy podmioty prowadzące obserwa-
cje na podstawie i zgodnie z ustawą o usługach de-
tektywistycznych). Nie zawsze konieczna jest kontrola
zwolnienia lekarskiego w trybie rozporządzenia MPi-
PS w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekar-
skich. Kontrola jest tylko jednym ze sposobów bada-
nia, w jaki sposób ubezpieczony wykorzystuje zwol-
nienie lekarskie i może być przeprowadzona w miej-
scu zamieszkania lub czasowego pobytu pracownika
(np. u rodziny, u której przebywa pracownik). Kontro-
le może przeprowadzić ZUS lub sam pracodawca (je-
żeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej
20 ubezpieczonych).

r.pr. Sandra Szybak-Bizacka,

Kinga Polewka, aplikant radcowski

Kancelaria Raczkowski Paruch, biuro w Katowica-
ch
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