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Oświadczenie o dyscyplinarce 
trzeba wręczyć błyskawicznie

IWONA POLAŃSKA

– Czy można kogoś zwolnić
dyscyplinarnie podczas cho-
roby? Pracownik dowiedział
się, że dostanie dyscyplinar-
kę za niedobory w kasie, i od
razu się rozchorował. Jak li-
czyć w tej sytuacji 30 dni, do
kiedy mamy wręczyć oświad-
czenie o zwolnieniu: od
momentu wyjścia sprawy na
jaw czy od chwili powrotu z
choroby? – pyta czytelnik
DOBREJ FIRMY. 

Przedsiębiorcy mają błędne
przeświadczenie, że nie można
rozwiązać umowy z zatrudnio-

nym przebywającym na zwol-
nieniu lekarskim. Kodeks pracy
zakazuje w art. 41 wręczania
wypowiedzeń podczas uspra-
wiedliwionej nieobecności w
pracy, w tym podczas choroby.
Przepis ten nie dotyczy jednak
natychmiastowego zwolnienia z
przyczyn leżących po stronie
podwładnego, zwanego po-
tocznie dyscyplinarką.

Liczą się powody 
dużego kalibru

Przyczyny uzasadniające roz-
wiązanie umowy o pracę bez
wypowiedzenia określa art. 52 
§ 1 kodeksu. W opisanej sprawie
jest nią ciężkie naruszenie pod-
stawowych obowiązków pra-

cowniczych. Pracownik musi do
niego doprowadzić świadomie,
w sposób zawiniony, tak  by jego
postępek stanowił zagrożenie
interesów zakładu. Wynika tak z
wyroku Sądu Apelacyjnego w
Warszawie z 17 listopada 2005 r.
(III Apa 103/04). Jeśli więc zo-
stały spełnione wymienione
przesłanki, szef miał prawo dać
dyscyplinarkę. 

Bez wypowiedzenia można
się też rozstać z zatrudnionym,
który popełnił podczas trwania
umowy o pracę przestępstwo,
które uniemożliwia dalszy jego
angaż na zajmowanym stanowi-
sku. Przestępstwo musi być jed-
nak oczywiste lub stwierdzone
prawomocnym orzeczeniem.
Samo ujawnienie niedoboru w
mieniu powierzonym pracowni-
kowi nie uzasadnia zatem wy-
rzucenia go z pracy bez wypo-
wiedzenia, co potwierdził Sąd
Najwyższy w orzeczeniu z 17 li-
stopada 1999 r. (I PKN 392/99).
Przestępstwo ma bowiem być
oczywiste, tzn. muszą istnieć nie-
budzące najmniejszych wątpli-
wości dowody popełnienia czy-
nu zabronionego pod groźbą ka-
ry lub poświadczający je prawo-
mocny wyrok. Jeżeli więc zapa-
dło orzeczenie sądu karnego
potwierdzające winę zatrudnio-
nego bądź też został on złapany
na gorącym uczynku w trakcie
kradzieży, to dyscyplinarne
zwolnienie jest zasadne. 

Miesiąc 
od zawiadomienia szefa

Rozwiązanie umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy za-
trudnionego nie może jednak
nastąpić po miesiącu od dnia,
kiedy pracodawca uzyskał infor-
mację o przewinieniu (tu  o man-
ku). Dotyczy to także osoby ko-
rzystającej ze zwolnienia lekar-
skiego.  Według orzeczenia SN z
11 kwietnia 2000 r. (I PKN
590/99) termin ten biegnie od
zawiadomienia o przyczynie
uzasadniającej dyscyplinarkę
osoby lub organu zarządzające-
go zakładem w imieniu praco-
dawcy lub innej osoby upoważ-
nionej do dokonywania w imie-
niu pracodawcy czynności z za-
kresu prawa pracy. Po upływie
tego okresu oświadczenie o na-
tychmiastowym rozstaniu bę-
dzie nieważne i w razie zaskarże-
nia go do sądu pracodawca bę-
dzie musiał przywrócić zwolnio-
nego do pracy na poprzednich
warunkach lub zapłacić mu od-
szkodowanie. Tam, gdzie działa
zakładowa organizacja związko-
wa, trzeba jeszcze zasięgnąć jej
opinii o zasadności rozwiązania
umowy w tym trybie.

Chęć rozstania 
koniecznie na piśmie 

Oświadczenie o rozwiązaniu
umowy o pracę bez wypowie-
dzenia z winy pracownika po-
winniśmy sporządzić na piśmie,
wskazując konkretne przyczyny
rozwiązania umowy. Nie mogą
to być stwierdzenia ogólnikowe,
np. ciężkie naruszenie obowiąz-
ków pracowniczych. Trzeba też

poinformować pracownika o
możliwości odwołania się do są-
du pracy. Choremu dokument
ten można doręczyć osobiście
do miejsca, gdzie przebywa, lub
pocztą za zwrotnym potwier-
dzeniem odbioru. Ma on prawo
odwołać się do sądu w ciągu 
14 dni od dnia doręczenia pi-
sma. W razie wysłania listu
pocztą termin ten liczymy się od
daty jego odbioru, widniejącej
na zwrotnym potwierdzeniu
odbioru. Zasadność dyscypli-
narnego zwolnienia weryfikuje
sąd. To on ocenia, czy zachowa-
nie pracownika, z powodu któ-
rego został on zwolniony, stano-
wi ciężkie naruszenie podsta-
wowych obowiązków służbo-
wych. Bada je również pod
względem formalnym.

Trzeba się zapoznać 
z oświadczeniem

Umowa ulega rozwiązaniu w
dniu, kiedy pracownik zapoznał
się z treścią oświadczenia o dys-
cyplinarnce. Zatrudniony powi-
nien pokwitować odbiór takie-
go oświadczenia datą i własno-
ręcznym podpisem. Jeśli odma-
wia jego przyjęcia, sporządźmy
protokół. Podajemy w nim datę
poinformowania o rozwiązaniu
umowy oraz fakt odmowy jego
podpisania. Choremu doku-
ment ten można doręczyć oso-
biście do miejsca, gdzie przeby-
wa, lub pocztą za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru. Gdy
osobiste doręczenie nie jest
możliwe, najlepiej jest wysłać
oświadczenie za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru. Wów-
czas dzień jego odbioru przez
pracownika jest równocześnie
dniem rozwiązania stosunku
pracy, który odnotowujemy w
świadectwie pracy. Podobnie
jest wtedy, gdy podwładny nie
podjął przesyłki pocztowej.
Oświadczenie pracodawcy o
rozwiązaniu umowy o pracę
bez wypowiedzenia jest złożo-
ne z chwilą, gdy doszło do
pracownika w taki sposób, że
mógł się zapoznać z jego treścią,
chociaż tego nie uczynił. Po-
twierdza to wyrok Sądu Naj-
wyższego z 16 marca 1995 r. 
(I PRN 2/95). W orzeczeniu z 
5 października 2005 r. SN uznał
natomiast, że dwukrotne awizo-
wanie przesyłki poleconej za-
wierającej oświadczenie praco-
dawcy o rozwiązaniu stosunku
pracy stwarza domniemanie
faktyczne możliwości zapozna-
nia się przez pracownika z jego
treścią (I PK 37/2005). W takiej
sytuacji o dacie dyscyplinarne-
go rozstania szef dowiaduje się
ze zwrotki drugiego awiza. 

Ustalenie daty, z jaką rozwią-
zuje się umowę o pracę z nie-
obecnym, często więc pozosta-
wia wiele wątpliwości. Należy li-
czyć się z tym, że wpisana na
świadectwie pracy data może
zostać zmieniona, jeśli spór roz-
strzygnie sąd. 

Autorka jest starszą specjalistką 
w Ministerstwie Pracy 
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DOKUMENTY W ZAKŁADZIE I Jeśli chcesz zwolnić
dyscyplinarnie pracownika, który nabroił, pismo w tej sprawie
musisz mu wręczyć w ciągu 30 dni od wykrycia jego
przewinienia. Nawet jeśli przebywa na zwolnieniu lekarskim

Warszawa, 5 lutego 2008 r.

...............................................................
(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)  

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ 
BEZ WYPOWIEDZENIA

Pan Jan Nowak
ul. Nowa 3/17
00-00 Warszawa

Z dniem doręczenia rozwiązuję z Panem umowę o pracę
zawartą 2 lutego 2007 r. bez zachowania okresu
wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem
doręczenia Panu niniejszego pisma. Przyczyną rozwiązania
umowy jest nienależyte zabezpieczenie przez Pana kasy 
24 stycznia 2008 r., w wyniku którego doszło do kradzieży
kwoty 1200 zł.

Jednocześnie informuję, że przysługuje Panu prawo
wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy 
w Warszawie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia niniejszego
pisma. Przed upływem tego terminu może Pan złożyć
wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego 
przed Komisją Pojednawczą* na adres ul. Zgody 1/12, 
00-932 Warszawa.

................................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej 
pracodawcę albo osoby upoważnionej
do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

.......................................................      
(potwierdzenie odbioru przez 
pracownika, data i podpis) **

______________
* Dotyczy pracodawcy, u którego została utworzona komisja pojednawcza
** Dotyczy, gdy pismo zostaje doręczone pracownikowi osobiście

Nie dyskryminuj
przy
szkoleniach 

– Pracodawca konsekwentnie
pomija jednego 
z pracowników przy
kierowaniu na szkolenia
organizowane na jego koszt.
Prawdopodobnie jest to
spowodowane jego wiekiem 
– kieruje bowiem tylko osoby,
które nie ukończyły 35 lat.
Czy takie różnicowanie jest
niezgodne z prawem? 
– pyta czytelnik DOBREJ
FIRMY. 

Zachowanie pracodawcy
jest niezgodne z prawem, bo
narusza zasadę równego trak-
towania w zatrudnieniu i nosi
oznaki dyskryminacji. Zgodnie
z zasadami zawartymi w art.
183a § 1 k.p. pracownicy mają
być równo traktowani w zakre-
sie nawiązania i rozwiązania
stosunku pracy, warunków za-
trudnienia, awansowania oraz
dostępu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, w szczególności
bez względu na płeć, wiek, nie-
pełnosprawność, rasę, religię,
narodowość, przekonania po-
lityczne, przynależność związ-
kową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksual-
ną, a także bez względu na za-
trudnienie na czas określony
lub nieokreślony albo w peł-
nym lub w niepełnym wymia-
rze czasu pracy. Równe trakto-
wanie w zatrudnieniu oznacza
zakaz dyskryminowania z tych
przyczyn w jakikolwiek spo-
sób – bezpośrednio lub po-
średnio.

Wymieniając przykłady na-
ruszenia zasady równego trak-
towania w zatrudnieniu, art.
183b k.p. wskazuje wprost po-
minięcie pracownika przy typo-
waniu do udziału w szkoleniach
podnoszących kwalifikacje za-
wodowe – chyba że szef udo-
wodni, że w swojej decyzji kie-
rował się obiektywnymi powo-
dami.

Pomijanie więc przy kiero-
waniu na takie kursy jest  dzia-
łaniem dyskryminacyjnym ze
względu na wiek. Także sąd
może to uznać za dyskrymina-
cję pracownika. Pracodawca
może się oczywiście bronić
przed takim zarzutem. Musi
jednak udowodnić, że pomija-
jąc jedną osobę, kierował się
obiektywnymi kryteriami, np.
tym że pracownik nie ma kwali-
fikacji pozwalających efektyw-
nie wykorzystać wiedzę ze
szkolenia lub że kurs ten nie
przyda się na danym stanowi-
sku pracy. 

Zgodnie z art. 183d k.p. dys-
kryminowany ma prawo do od-
szkodowania w wysokości nie
niższej niż minimalne wynagro-
dzenie za pracę. To, że z niego
skorzysta, nie może uzasadniać
wypowiedzenia mu przez pra-
codawcę stosunku pracy lub je-
go rozwiązania bez wypowie-
dzenia. 

—Maciej Telec
legislator w Kancelarii Senatu


