
Odpowiedzialność pracownika 

Odpowiedzialność pracownika oznacza, że 
pracodawca może stosować wobec 

pracownika określone sankcje za naganne 
wywiązywanie się z obowiązków 

pracowniczych. Nazwa tej 
odpowiedzialności wskazuje na jej zakres, 

odnoszący się do sfery przestrzegania 
porządku w zakładzie pracy. Wywodzi się z 

kar umownych, jakie mogą być 
zastrzegane w stosunkach 

zobowiązaniowych dwóch równych 
podmiotów.  



Odpowiedzialność dyscyplinarna 

Jest wyrazem władztwa państwowego w stosunku do 
pracowników mianowanych oraz występuje w 
stosunku do określonych zawodów, np. adwokatów, 
lekarzy, których wykonywanie jest w sposób 
szczególny określone prawem i uzależnione od 
ustalonych warunków. Postępowanie dyscyplinarne, 
uruchamiane jest przez przełożonego, jest z reguły 
dwuinstancyjne i orzekanie następuje przez 
odpowiednio powołane komisje. Organizacje i 
postępowanie określają ustawy. Nawyższą jest kara 
wydalenia z służby, szczególnie dolegliwa ze 
względu na swe skutki, np. zakaz wykonywania 
zawodu. 

 (Postępowanie dyscyplinarne jest niezależne od 
postępowania karnego, ale może być zawieszone 
do czasu jego zakończenia) 



Odpowiedzialność 

porządkowa 

Odpowiedzialność porządkową wobec 
pracownika można zastosować jedynie 
wtedy, gdy dopuści się on bezprawnego 
zachowania polegającego na naruszeniu 

obowiązków pracowniczych  



Bezprawne zachowanie 

 

1. Nie przestrzeganie ustalonej organizacji i 
porządku w procesie pracy 

2. Nie przestrzeganie przepisów bhp i 
przepisów przeciwpożarowych 

3. Nie przestrzeganie przyjętego sposobu 
potwierdzania obecności w pracy i 
usprawiedliwiania nieobecności 

 

Naruszenie występuje gdy:  

-wynika z zawinionego działania a wina może być 

nieumyślna ( niedbalstwo) lub umyślna  

 



Katalog kar porządkowych 

 Kara upomnienia 

 Kara nagany 

 Kara pieniężna 

 

 Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak 
za każdy dzień nieusprawiedliwionej 

nieobecności nie może być wyższa od 
jednodniowego wynagrodzenia, a suma kar 

nałożonych w danym miesiącu nie może 
przewyższać 1/10 części wynagrodzenia 
przypadającego pracownikowi do wypłaty 



Termin nałożenia kary 

porządkowej 

 Kara nie może być zastosowana po 
upływie 2 tygodni od powzięcia 
wiadomości o naruszeniu obowiązku 
pracowniczego i po upływie 3 
miesięcy od dopuszczenia się tego 
naruszenia 

uwaga ! 

 Jeżeli z powodu nieobecności w 
zakładzie pracownik nie może być 
wysłuchany, bieg 2 tygodniowego 
terminu nie rozpoczyna się a 
rozpoczęty ulega zawieszeniu 



Decyzja o ukaraniu 

1. Forma 

 Zamiar wyrażony na piśmie ze wskazaniem naruszonych 
obowiązków, datą dopuszczenia  się przez pracownika tego 
naruszenia oraz pouczenie o prawie sprzeciwu i terminie jego 
wniesienia. 

2. Sprzeciw pracownika 

 bezzasadność oraz termin 7 dniowy 

 Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnai jego 
wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem i 
anulowaniem kary. 

3. Powództwo o uchylenie bezprawnie nałożonej kary 
porządkowej 

 W ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu 
pracownik może wystąpić o uchylenie zastosowanej kary.  

4. Zatarcie kary 

 - z mocy prawa w razie uwzględnienia sprzeciwu 

 - wydania przez Sąd Pracy orzeczenia 

 - po roku nienagannej pracy 



Odpowiedzialność materialna 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

pracodawcy 

1.Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy 

umyślnej 

2.Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną z winy 

nieumyślnej 

3.Odpowiedzialność regresową 

 

Odpowiedzialność materialna za mienie 

powierzone 



Odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone pracodawcy 
1. Powstała szkoda w majątku pracodawcy 

2. Wina pracownika 

3. Normalny związek przczynowy między szkodą 

a zachowaniem pracownika 



Odpowiedzialność materialna 

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną 

nieumyślnie 
1. możliwość powstania szkody przewidywał, ale bezpodstawnie 

przypuszczał że jej uniknie ( lekkomyślność); 

2. lub gdy powstania szkody nie przewidywał, chociaż mógł i powinien ją 

przewidzieć 

 
- Ograniczenie: 

1. Wysokość rzeczywistej szkody 

2. Trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika 



Odpowiedzialność materialna 

Odpowiedzialność za szkodę 

wyrządzoną umyślnie 

1. Zamiar bezpośredni ( celem 

sprawcy jest wyrządzenie 

szkody) 

2. Zamiar ewentualny 

(sprawca przewiduje 

możliwość powstania 

szkody i godzi się na to) 

 

UWAGA ! 

Pracownik odpowiada w pełnej 

wysokości 



Odpowiedzialność materialna 

• Odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
osobie trzeciej 

 
 
Odpowiedzialność regresowa: 

Osoba trzecia 

Pracownik 

Pracodawca 



Odpowiedzialność materialna 

Czynniki          z winy nieumyślnej        z winy umyślnej         za mienie powierzone  

różnicujące                                                                             do zwrotu ( z winy  
                    domniemanej) 

 

Zakres         strata rzeczywista        pełna szkoda               pełna szkoda 

Odpowie- 

dzialności  

 

 

Wysokość       do 3 miesiecy               bez ograniczenia         bez ograniczenia 

odszkodo-       wynagrodzenia 

wania 

 

Ciężar 

dowodu           pracodawca                  pracodawca                 faktyczne przerzucenie na 

                                                                                                 pracownika          



Odpowiedzialność materialna 

za powierzone mienie 
  

1. Indywidualna  

2. Wspólna ( na podstawie umowy o 
wspólnej odpowiedzialności materialnej) 

• Wypowiedzenie ( 14 dni w każdym czasie) 

• Odstąpienie ( 7 dni ze skutkiem na przód, w 
sytuacji gdy pracownik zgłosi zarzut utraty 
zaufania; jeśli żadanie inwentaryzacji nie 
zostanie spełnione itp) 



Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 

  Lp. Podstawa prawna publikacja 

1 Art. 281( wykroczenia dot. stosunku pracy :zawierania umów cywilnoprawnych w 

warunkach gdy powinna być zawarta umowa o pracę; wypowiadania lub 

rozwiązywania umów naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy; 

stosowania innych kar o odpowiedzialności porządkowej; czasu pracy; 

rodzicielstwo i młodociani; dokumentacji pracowniczej )  

Kodeks Pracy 

2 Art. 282( wykroczenia dot. wynagrodzenia tj. nie wypłacania lub obniżania; urlopu 

wypoczynkowego tj. nie udzielania lub obniżania; nie wydania świadectwa pracy; 

nie wykonania orzeczenia sądu pracy) 

Kodeks Pracy 

3 Art. 283 ( wykroczenia za naruszenia przepisów bhp) Kodeks Pracy 

4 Art. 12 a -  ustawy z dn. 04. 03. 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych 

tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 

70  z poz. 335 z późn. 

zm.  

5.  Art. 22 – ustawy z dn. 24. 06. 1983 r. o społecznej inspekcji pracy  Dz. U. z 1983 r. 

Nr 35 poz.163 z późn. 

zm.  

 

6.  Art. 27 – ustawy z dn. 09.07. 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. z 2003 r. 

Nr 166 poz 1608 z  

późn. zm.  

 

7.  Art. 19 – ustawy z dn. 07.04.2006 r. o informowaniu pracowników i 

przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

Dz.U. z 2006 r. Nr 79 

poz. 550 



Odpowiedzialność za przestępstwa 

przeciwko prawom pracownika 
 Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn 

zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 
popełnienia i czyn jest społecznie szkodliwy. ( Nie stanowi przestępstwa 
czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma) 

 

1. Uporczywe naruszanie praw pracownika wynikające ze stosunku pracy lub 
ubezpieczenia społecznego. 

2. Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

3. Nie zawiadomienie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie 
zawodowej albo nie sporządza wymaganej dokumentacji w tym zakresie 

4. Udaremnia lub utrudnia wykonywanie czynności służbowej inspektorowi pracy 
lub osobie przybranej do pomocy 



koniec 

 

 

 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

 
Opracowanie: Barbara Serafinowska 


