Prawidłowo wskazana
przyczyna wypowiedzenia
umowy o pracę
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Temat tego e-booka zrodził się dość
spontanicznie. Po pierwsze, jeśli znasz
stronę internetową mojej kancelarii:
www.kancelaria.prawa.warszawa.pl to
wiesz, że specjalizuję się w prawie pracy.
Po drugie, jeśli zaglądasz również na mój
blog, pt.: UmowyZPracownikiem.pl to
zauważyłeś, jak dużo miejsca w swojej
praktyce zawodowej poświęcam wszelkim aspektom umów o
pracę, sposobom ich rozwiązania - trybom i przyczynom.

!
Jeśli pracujesz w obszarze HR lub ZZL to na pewno zdajesz sobie
sprawę, jak ważny jest dobry dobór pracowników. Nie zawsze się
to udaje z wielu różnych względów - czasem wina leży po stronie
pracownika, a innym razem decydują względy ekonomiczne
istniejące po stronie pracodawcy. Mówiąc wprost - czasem
będziesz musiał rozstać się z pracownikiem.

!
!
Nim to uczynisz przygotuj się do tego i zrób to w
prawidłowy sposób.

!
!
!
!
!
!
!
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I. Wiele przyczyn w wypowiedzeniu może nie odnieść
skutku oczekiwanego przez pracodawcę!

!
!

Niedawno Sąd Najwyższy stwierdził, że stanowisko o tym, że wystarczy
jedna uzasadniona przyczyna spośród wielu wskazanych dla skuteczności
wypowiedzenia umowy o pracę, nie może jednak być przyjmowane
bezkrytycznie w każdym sporze, w którym pracodawca przedstawia szereg
okoliczności przemawiających za rozwiązaniem stosunku pracy.

!
Praktyką życia prawnego w stosunkach pracy staje się uzasadnianie
wypowiedzenia (czy innych form rozwiązania) nie jedną, lecz całą gamą
przyczyn. O ile można uznać za wystarczające, gdy zasadna okazuje się
jedna spośród dwóch lub trzech przyczyn, o tyle trudno aprobować takie
stanowisko, gdy pracodawca wskazuje ich kilka (kilkanaście).

!
Problem pojawia się wówczas, pracodawca „zarzuca” pracownika
przyczynami wskazanymi w wypowiedzeniu niejako losowo licząc na to, że
przynajmniej jedna okaże się prawdziwa i konkretna a jednocześnie zasadna
i w ten sposób utrzyma skuteczność dokonanej czynności. Zdaniem Sądu
Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 23 listopada 2010 r. (I PK
105/2010, Lexis.pl nr 2590050) przyczyny zasadne muszą stanowić istotną
proporcję wszystkich przyczyn ujętych przez pracodawcę w wypowiedzeniu.
W tym wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że w stosunku do powoda „jako
jedna z pięciu podanych przyczyn nie pozostaje we właściwej proporcji do
całego wypowiedzenia, by uznać, że wystarcza dla rozwiązania stosunku
pracy z powodem”.

!
❖

Wniosek: lepiej wskazać jedną pewną przyczynę niż kilka niepewnych.
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Prawidłowe skonstruowanie przyczyny wypowiedzenia
- jak drobiazgowo?!
II.

!
!

Przyczyna wypowiedzenia podana w sposób ogólnikowy jest traktowana jako
jej brak, ale Sąd Najwyższy w wielu swoich wyrokach twierdził, że
pracodawca nie ma obowiązku sformułowania przyczyny wypowiedzenia w
sposób jak najbardziej precyzyjny, szczegółowy i drobiazgowy, z powołaniem
opisów wszystkich faktów i zdarzeń, dokumentów, ich dat oraz wskazaniem
poszczególnych działań, czy zaniechań, składających się w ocenie
pracodawcy na przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę
zawartą na czas nieokreślony.

!
Najprościej ujmując: Pracownik powinien wiedzieć, dlaczego pracodawca
chce wypowiedzieć mu umowę, co nie oznacza, że musi znać wszystkie
okoliczności zwolnienia uwzględnione przez pracodawcę. Z praktyki jednak
wiem, że może to nastręczać trudności.

!
❖

Z mojego doświadczenia wynika, że szczegółowe wskazanie przyczyny
NIGDY nie obróciło się przeciwko pracodawcy, o ile oczywiście
przyczyna była prawdziwa, rzeczywista i konkretna. Przyczyna
wypowiedzenia powinna być podana pracownikowi w sposób
skonkretyzowany, nie ograniczający się do przytoczenia ogólnikowego
zwrotu bądź powtórzenia wyrażeń ustawowych.

!

O wygranej bądź przegranej sprawie w sądzie decyduje również stan
faktyczny poprzedzający wręczenie samego wypowiedzenia, o czym
szczegółowo piszę poniżej. Dam Ci wskazówki jak zminimalizować ryzyko w
sądzie pracy.

!
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III. Przykłady błędnie sformułowanej przyczyny
wypowiedzenia (warunków) umowy o pracę

!
!

„przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o
pracę jest negatywna ocena efektów pracy powódki na kierowniczym
stanowisku dyrektora Ośrodka (...) - Ośrodek ten generuje znaczącą
cześć przychodów całej Spółki i jego należyte funkcjonowanie ma
niebagatelne znaczenie dla jej kondycji; z kolei uprawnieniem
zarządu Spółki, jako pracodawcy jest taki dobór osób, którym
powierzane są najwyższe funkcje kierownicze w hierarchii służbowej,
jaki w rzetelnej ocenie zarządu zapewni najbardziej efektywne
funkcjonowanie poszczególnych komórek.” -

!

- Sąd II instancji, w stanie faktycznym opartym o tak sformułowaną przyczynę
wypowiedzenia, stwierdził, że leży ona po stronie pracodawcy i zasadne jest
roszczenie o wypłatę odprawy na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2003 r. o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników. Odwołując się do poglądu prawnego
Sądu Najwyższego wyrażonego w orzeczeniu z dnia 24 marca 2011 r., I PK
185/10, Sąd Okręgowy stwierdził też, że "wszystkie okoliczności niezwiązane
z cechami psychofizycznymi pracownika i sposobem wywiązywania się przez
niego z obowiązków pracowniczych, a zatem przyczyn leżących po stronie
pracodawcy". Pracodawca w tym postępowaniu nie był w stanie wykazać na
czym polegała negatywna ocena efektów pracy powódki.

!
"niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków” -

!
- pracodawca nie podał wystarczającej przyczyny wypowiedzenia.
Wskazanie w treści wypowiedzenia "niewłaściwego wywiązywania się
z obowiązków" bez skonkretyzowania, na czym ta niewłaściwość polega,
może zostać uznane za zbyt ogólnikową przyczynę.
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"utrata zaufania spowodowana…." -

!
- również powołanie się ogólnie na utratę zaufania do pracownika może być
niewystarczające, jeżeli taka przyczyna wypowiedzenia nie wynika z solidnej
podstawy, np. wyników kontroli czy wiarygodnych zarzutów znanych
pracownikowi. Pracodawca, dokonując opisu przyczyny wypowiedzenia musi
mieć na uwadze, że ocena przyczyny podanej w oświadczeniu pracodawcy
o rozwiązaniu umowy o pracę pod względem jej konkretyzacji dokonywana
jest z perspektywy pracownika. To on ma wiedzieć i rozumieć, z jakiego
powodu pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę (tak: wyrok SN z 1
października 1997 r., I PKN 315/97). O utracie zaufania pisałam również
tutaj: Utrata zaufania jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o
pracę

!
„niespełnienie oczekiwań pracodawcy w związku z zajmowanym
stanowiskiem" -

!
- wskazane jako przyczyna wypowiedzenia, bez sprecyzowania, o jakie
oczekiwania pracodawcy chodziło i w czym się przejawiały, nie może być
uznane za konkretną i rzeczywistą przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie
w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. W tej sprawie nie zostało wyartykułowane, na
czym oczekiwania pracodawcy polegały. Z ustaleń faktycznych wynikało
natomiast, że pracownica po upływie okresu, na który była zawarta umowa
na czas określony, została zatrudniona na czas nieokreślony, co przemawia
raczej za spełnieniem przez nią oczekiwań pracodawcy. W tej sprawie Sąd
Najwyższy zwrócił uwagę, że nawet jednak gdyby tak nie było i pracodawca
poprzez zawarcie z powódką umowy na czas nieokreślony, zamiast kolejnej
umowy na czas określony, chciał "dać jej szansę wykazania się", to
dysponował mechanizmem premiowania uznaniowego. Jednakże powódka
co miesiąc otrzymywała, w przeciwieństwie do niektórych innych
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pracowników, premię w nieobniżonej wysokości, co przemawia przeciwko
uznaniu, że nie spełniała oczekiwań pracodawcy (tak: wyrok SN z 12 grudnia
2001 r., I PKN 726/00).

!
❖

Wniosek: jeśli najpierw przyznajesz premie uznaniowe, a potem
wypowiadasz umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie
pracodawcy, to fakt ten może mieć w sądzie korzystne znaczenie dla
pracownika odwołującego się od wypowiedzenia umowy o pracę.

!
!
IV. Przykłady prawidłowo sformułowanej przyczyny
wypowiedzenia umowy o pracę w świetle orzecznictwa

!
!

„brak skuteczności na zajmowanym stanowisku” -

!

- powód zajmujący stanowisko dyrektorskie został wezwany na posiedzenie
zarządu. Na posiedzeniu tym wykazał się słabym rozeznaniem rynku, nie
potrafił również wytłumaczyć przyczyn swojej bezczynności w tym
przedmiocie. Na naradzie, która odbyła się po rozmowie z powodem, zarząd
oceniając negatywnie bezczynność powoda, podjął uchwałę o odwołaniu go
z dotychczasowego stanowiska i o rozwiązaniu z nim umowy o pracę za
wypowiedzeniem. Sąd Najwyższy takie działanie pracodawcy zaaprobował.
Jednakże przed wręczeniem wypowiedzenia pracownikowi przeprowadzono
z nim rozmowę podczas której uzasadniono decyzję pracodawcy. (Tak: wyrok
SN z 5 grudnia 200 r., I PKN 124/00). Pamiętaj jednak, że pracodawca był w
stanie wykazać fakt przeprowadzenia tej rozmowy w toku postępowania z
odwołania od wypowiedzenia.

!
!
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„brak kwalifikacji niezbędnych na zajmowanym stanowisku” -

!
- pracownik w tym stanie faktycznym miał wykształcenie wyższe. Na
zajmowanym przez niego stanowisku wymagane było wykształcenie wyższe i
trzyletni staż pracy. Pracownik te wymagania spełniał. Za ostatnie 9 miesięcy
pracy otrzymał negatywną ocenę i pracodawca mógł fakt przeprowadzenia
tej oceny wykazać. Sąd Najwyższy wskazał, że przyczynę wskazaną w
wypowiedzeniu należy oceniać w aspekcie uprzedniej oceny pracy tego
pracownika. Ta była natomiast negatywna z uwagi na brak jej efektów. Tym
samym przez brak kwalifikacji na zajmowanym stanowisku należało rozumieć
brak umiejętności uzyskiwania odpowiednich efektów pracy (tak: wyrok SN z
2 września 1998 r., I PKN 271/98).

!
"utrzymujący się brak realizacji planów sprzedażowych w kierowanym
oddziale oraz wyczerpanie formuły współpracy" -

!
- tak sformułowana przyczyna wypowiedzenia okazała się wystarczająca w
postępowaniu sądowym. Istotne było, że powódka była menedżerem, tj.
kierownikiem wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. W tym stanie
faktycznym przełożona powódki zweryfikowała czynności windykacyjne
dokonywane przez powódkę względem dłużników. Oceniła, że dokumentacja
była prowadzona chaotycznie i w sposób nieuporządkowany. Wartość
realizacji sprzedaży uwzględniała faktury wystawiane klientom, którzy nie
płacili za wynajmowane pomieszczenia, ale którzy nie rozwiązali umów. Był
to fikcyjny zysk, o niepewnej możliwości odzyskania. To zaważyło na
prawidłowości wypowiedzenia (tak: wyrokuSN z 20 stycznia 2014 r., II PK
116/13).

!
!
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"negatywna ocena pracy powoda, wynikająca z braku zaangażowania i
słabej skuteczności - "rażąco niska mandatowość", a tym samym mała
przydatność na zajmowanym stanowisku" -

!
- w wyroku SN z 2 października 1996 r., akt I PRN 69/96 zaaprobował tak
sformułowaną przyczynę wypowiedzenia i wskazał, że dla kwestii
uzasadnienia wypowiedzenia nie ma znaczenia, czy pracownik wykonuje
swoje obowiązki niestarannie, zatem czy można mu przypisać winę w
osiąganiu efektów gorszych niż oczekiwane, czy też z przyczyn od niego
niezależnych nie organizuje swojej pracy w sposób zapewniający osiąganie
wymaganych rezultatów. Można zatem zwolnić pracownika, który stara się
osiągnąć wymagane rezultaty, choć w sposób nieudolny.

!
!
V. Przyczyny wypowiedzenia w zwolnieniach grupowych i
indywidualnych

!
!

O przyczynach wypowiedzenia w ramach zwolnień grupowych a także
indywidualnych pisałam:

!
• tutaj: Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę - likwidacja stanowiska
pracy kierownika
• tutaj: Kryteria doboru do zwolnienia oraz tutaj: Niestandardowe kryteria
doboru do zwolnienia, oraz
• tutaj: Likwidacja stanowiska pracy w trakcie obniżenia wymiaru czasu w
ramach urlopu wychowawczego nie zawsze możliwa

!
!
!
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VI. Dodatkowe rady

!
1.

zauważ, że w każdym z powyższych przykładów (opartych na
autentycznych stanach faktycznych) wielką wagę sądy przykładały do
zdarzeń poprzedzających wręczenie pracownikowi wypowiedzenia
umowy o pracę;

!
2.

nie wręczaj wypowiedzenia w pojedynkę. W trakcie postępowania
sądowego z odwołania od wypowiedzenia może się okazać, że będziesz
potrzebował świadków, którzy opowiedzą okoliczności wręczenia
wypowiedzenia umowy o pracę;

!
3.

do osób, które mogą uczestniczyć w takim spotkaniu należą najczęściej
osoby zarządzające, w imieniu pracodawcy, zakładem pracy, przełożeni
danego pracownika, osoby prowadzące sprawy osobowe, zatrudnienia
i płac, radcy prawni świadczący dla pracodawcy pomoc prawną, czy też
przedstawiciel związku zawodowego, do którego to związku dany
pracownik należy lub - w przypadku pracownika niezrzeszonego związku który podjął się obrony i interesów pracownika (art. 7 ustawy
o związkach zawodowych). Ma to swoje uzasadnienie w zakresie
dostępu do danych pracownika zwalnianego. Na aspekt ten Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych zwrócił uwagę tutaj. GIODO stoi
na stanowisku, że udostępnianie informacji o wypowiedzeniu lub karze
porządkowej innym nieupoważnionym w tym zakresie pracownikom jest
nieuprawnione;

!
4.

zadbaj o to, aby osoby obecne przy rozmowie w trakcie której wręczysz
wypowiedzenie miały upoważnienie do dostępu do danych osobowych
pracownika;
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5.

podczas rozmowy w trakcie której wręczysz wypowiedzenie umowy o
pracę uzasadnij decyzje pracodawcy;

!
6.

o ile to możliwe zadbaj o to aby z przebiegu całego zdarzenia została
sporządzona notatka służbowa z podpisami pracowników w niej
uczestniczących.

!
Po więcej praktycznych porad zapraszam Cię na mój blog:
www.umowyzpracownikiem.pl
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