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Kadry i płace
TYGODNIK TYLKO W PRENUMERACIECzwartek

24 czerwca 2021

Terminy

25 czerwca 2021 r. 
∑ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D 
i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie 
miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych 
pracowników za maj 2021 r.

30 czerwca 2021 r. 
∑ niepełnosprawni przedsiębiorcy przekazują wniosek 
do PFRON o refundację składek emerytalno-rentowych 
za maj 2021 r.

Wskaźniki

176 godzin – wymiar czasu pracy w lipcu 2021 r.
3,33 zł – dodatek za godzinę pracy w porze nocnej 
w czerwcu 2021 r.
108,6 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r.
109,9 proc. – wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia 
świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2021 r.
5681,56 zł – kwota przyjmowana do obliczenia wpłat 
na PFRON od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r.
28 000 zł – maksymalna odprawa z tytułu zwolnień 
grupowych w 2021 r. na podstawie tarczy 4.0 
(2800 zł x 10)
157 770 zł – kwota ograniczenia rocznej podstawy 
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
w 2021 r., tzw. 30-krotność 

Wiadomości: 

ZUS: Informacje na 
własnym komputerze
Już ponad 7 mln osób korzysta z profilu na Platformie 
Usług Elektronicznych (PUE ZUS) – informuje ZUS 
o narzędziu, które funkcjonuje od blisko 10 lat. Dzięki 
PUE użytkownicy mają dostęp online do swoich danych 
i do wielu usług, które świadczy ZUS. Pozwala to załatwić 
większość spraw związanych z ubezpieczeniami 
społecznymi bez wychodzenia z domu. Przez internet 
zainteresowany dowie się o ubezpieczeniach, 
świadczeniach, zwolnieniach lekarskich, płatnościach, 
a także wyśle wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe 
oraz rozliczy składki. Przez PUE umówi się też na wizytę 
w dowolnej placówce ZUS, aktywuje bon turystyczny 
czy złoży wniosek o świadczenie z programu Rodzina 
500+ i Dobry Start (300+).
Z PUE ZUS mogą korzystać ubezpieczeni (np. pracownik, 
zleceniobiorca), płatnicy składek (pracodawcy, 
przedsiębiorcy), świadczeniobiorcy (emeryci i renciści) 
oraz lekarze. Aby założyć profil na PUE ZUS, należy 
zarejestrować się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) 
i potwierdzić swoją tożsamość. Jest to możliwe za pomocą 
portalu login.gov.pl, bankowości elektronicznej, 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podczas 
osobistej wizyty w placówce ZUS. 

KADROWY FLESZ

Orzecznictwo wyklucza możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek 
wyrządzenia pracodawcy szkody w trakcie trwania stosunku pracy. Wolno ją 
natomiast przewidzieć w umowie o zakazie konkurencji obowiązującej po 
ustaniu zatrudnienia. 

UMOWY 

Nie każdy interes pracodawcy 
może zabezpieczyć kara umowna 

WOJCIECH KRUK 

Kodeks pracy przewiduje 
liczne regulacje ochronne 
zatrudnionych i przyzna-
je im określone przywile-
je. Stąd wielokrotnie 
określany jest prawem  
pracownika.  Swoboda w 
nawiązywaniu stosunków 
pracy, możliwość rozwią-
zania umowy o pracę 
z  dowolnej przyczyny, a 

także ograniczona odpo-
wiedzialność za szkody 
wyrządzone w związku ze 
świadczeniem pracy sta-
wiają pracownika w pozy-
cji dużo korzystniejszej 
względem pracodawcy. 
Zrozumiałe jest więc po-
szukiwanie przez praco-
dawców dodatkowych 
sposobów na zabezpie-
czenie swoich interesów 
w relacji z zatrudnionymi. 

Coraz częściej pojawia się 
pytanie, czy w umowie łączą-
cej pracodawcę z pracowni-
kiem dopuszcza się wprowa-
dzenie instrumentu, uregulo-
wanego w przepisach prawa 
cywilnego, jakim jest kara 
umowna. Pozwala ona na do-
chodzenie  od  zobowiązanego 
kwoty pieniężnej w określonej 
z góry wysokości, bez względu 
na wysokość szkody powstałej 
na skutek niewykonanego lub 
nienależycie wykonanego zo-
bowiązania niepieniężnego. 
Możliwość zastrzeżenia przez 
pracodawcę kary umownej 
w  umowie z pracownikiem 
wymaga jednak szerszej anali-
zy. 

Zakaz na wypadek 
szkody… 

Odpowiedzialność pracow-
nika za szkody wyrządzone 
w  toku wykonywania przez 
niego obowiązków zawodo-
wych w ramach umowy o pra-
cę została uregulowana 
w przepisach kodeksu pracy. 
Ograniczono ją do wysokości 
trzymiesięcznego wynagro-
dzenia przysługującego pra-
cownikowi  w  dniu  wyrządze-
nia  szkody.  Wyjątkiem  jest 
sytuacja, gdy pracownik wy-
rządza szkodę umyślnie 
–  wówczas zobowiązany jest 
do jej naprawienia w pełnej 
wysokości. W każdym jednak 
przypadku pracodawca jest 
zobowiązany do wykazania 
okoliczności uzasadniających 
odpowiedzialność pracowni-
ka, jak również wysokości 
szkody, którą wyrządził pra-
cownik. 

Reguły dotyczące odpowie-
dzialności pracownika uzna-
wane są przez sądy za wyczer-
pujące i niepodlegające roz-
szerzeniu. Sąd Najwyższy 
jednoznacznie wykluczył 
możliwość wprowadzenia do 
umowy o pracę kar umownych 
na wypadek wyrządzenia 
szkody przez pracownika: 
„instytucja kary umownej 
z art. 483 k.c. ma ściśle cywili-
styczny charakter i zasadniczo 
nie zachodzi możliwość jej 
zastosowania na podstawie 
art.  300 k.p. w stosunkach 
pracy. Prawo pracy przewidu-
je, odrębny od prawa cywilne-
go, własny system odpowie-
dzialności materialnej pra-
cowników, w tym odpowie-
dzialności za szkodę wyrzą-
dzoną  pracodawcy  i  za  mie-
nie powierzone pracowniko-
wi” (wyrok Sądu Najwyższego 
z 8 stycznia 2008 r., II PK 120/07). 

Kara umowna prowadziłaby 
wielokrotnie do rozszerzenia 
odpowiedzialności pracownika, 
podczas gdy wyrządzenie przez 
niego szkody w sposób nie-
umyślny może skutkować wy-
łącznie odpowiedzialnością 
w granicach rzeczywistej straty 
pracodawcy, a więc tego, co za-
kład pracy posiadał i czego zo-
stał pozbawiony z winy pracow-

nika (por. wyrok SN z  11  kwiet-
nia 1975 r., I PR 291/74). 

… lub zmiany 
pracodawcy 

Wątpliwości nie budzi rów-
nież brak możliwości wprowa-
dzenia przez pracodawcę kary 
umownej na wypadek decyzji 
pracownika o zmianie miejsca 
zatrudnienia: „obowiązek po-
zwanego do świadczenia pra-
cy przez okres pięciu lat, 
a więc znaczny okres, prowa-
dził niewątpliwie do pokrzyw-
dzenia pozwanego, który jako 
pracownik ma prawo wyboru 
pracodawcy. (…) powód dąży 
do ograniczenia prawa pra-
cownika do wyboru praco-
dawcy i związania pracownika 
ze  swoją  osobą  jako  zatrud-
niającym, wywierając presję 
zastosowania zapisu o karze 
umownej” (wyrok Sądu Rejono-
wego w Tczewie z  17  stycznia 
2018 r., I C 588/17). 

Tego rodzaju działanie pra-
codawcy prowadziłoby nie 
tylko do naruszenia przepisów 
prawa pracy, ale również kon-
stytucyjnych zasad wolności 
pracy oraz swobody nawiązy-
wania stosunku pracy. 

Przy zakazie 
konkurencji w trakcie…

Pojęcie kary umownej 
w  kontekście umów o pracę 
pojawia się najczęściej przy 
okazji zakazu konkurencji. 
Kluczowe znaczenie ma tu 
kwestia, w którym momencie 
dochodzi do naruszenia zaka-
zu konkurencji – czy miało 
to  miejsce w trakcie trwania 
umowy, czy po jej rozwiązaniu. 

Zobowiązanie pracownika 
do zapłaty kary umownej na 
skutek naruszenia zakazu 
konkurencji w trakcie związa-
nia stron stosunkiem pracy 
uznaje się za nieważne. „Przez 
zawarcie umowy o zakazie 
konkurencji w czasie trwania 
stosunku pracy (art. 1011 k.p.) 
powstaje, objęty treścią sto-
sunku pracy, pracowniczy 
obowiązek powstrzymania się 
od prowadzenia działalności 
konkurencyjnej  wobec  praco-
dawcy (…). Za naruszenie tego 
obowiązku  pracownik  ponosi 
odpowiedzialność na zasa-
dach przewidzianych w ko-
deksie pracy” (wyrok SN 
z  10  października 2003 r., I PK 
528/02). Tym samym, nawet 
jeśli pracownik naruszy zakaz 
konkurencji  i  wbrew  posta-
nowieniom umowy będzie 
świadczył pracę na rzecz in-
nych podmiotów, pracodawca 
może domagać się od niego 
wyłącznie naprawienia szko-
dy, jaką poniósł na skutek 
działań pracownika. 

Wprowadzenie kary umow-
nej do umowy o pracę nie 
skutkuje nieważnością całej 
umowy, a jedynie zapisów 
rozszerzających odpowie-

dzialność pracownika. Jednak 
pracodawca powinien pamię-
tać, że stosując wobec pracow-
ników inne kary niż przewi-
dziane w przepisach kodeksu 
pracy, naraża się na sankcję 
grzywny w kwocie od 1000 zł 
do 30 000 zł.

… lub po ustaniu 
zatrudnienia 

Możliwość sięgnięcia przez 
pracodawcę po karę umowną 
kształtuje się odmiennie, gdy do 
naruszenia zakazu konkurencji 
doszło po rozwiązaniu umowy 
o pracę. Sądy powszechnie ak-
ceptują obwarowanie sankcją 
w  postaci kary umownej obo-
wiązku powstrzymania się przez 
pracownika od działalności 
konkurencyjnej względem pra-
codawcy po wygaśnięciu sto-
sunku pracy. „Zakaz konkurencji 
po ustaniu zatrudnienia nie 
dotyczy wszak pracownika, lecz 
byłego pracownika. Klauzula 
konkurencyjna nie jest umową 
prawa cywilnego, lecz umową 

prawa pracy. Pozostaje w bezpo-
średnim podmiotowym i przed-
miotowym powiązaniu ze sto-
sunkiem pracy. Zawierana jest 
przez podmioty stosunku pracy, 
a zakaz konkurencji wynika 
z  rodzaju świadczonej przez 
pracownika pracy. Mają więc 
do klauzuli konkurencyjnej za-
stosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, ale nie wprost, lecz 
odpowiednio. Dlatego trzeba 
się opowiedzieć za dopuszczal-
nością zastrzeżenia w umowie 
o zakazie konkurencji po usta-
niu stosunku pracy kary umow-
nej  na  rzecz  byłego  pracodaw-
cy w razie niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez 
byłego pracownika obowiązku 
powstrzymania  się  od  działal-
ności konkurencyjnej” (wyrok 
SN z 8 stycznia 2008 r., II  PK 
120/07). 

Wysokość kary umownej po-
winna przy tym uwzględniać 
zasady prawa pracy, w szczegól-
ności zasadę ryzyka podmiotu 
zatrudniającego oraz zasadę 
ograniczonej odpowiedzialno-
ści materialnej pracownika.

Wojciech 
Kruk
prawnik, Kancelaria Prawna 
ANSWER Wojciechowski 
i Partnerzy oraz LexDigital, 
specjalista w zakresie 
prawa pracy

 
Sporo kontrowersji budzi możliwość wprowadzenia kary 
umownej do przedwstępnej umowy o pracę w celu 
dodatkowego zabezpieczenia się przed nieoczekiwaną 
rezygnacją z podjęcia współpracy przez którąkolwiek ze stron. 
Prezentowane w orzecznictwie poglądy dotyczące tej kwestii 
nie są jednolite. Możliwość zawarcia przez strony przedwstępnej 
umowy o pracę nie budzi co prawda wątpliwości, jednak 
wprowadzenie do tego rodzaju umowy kary umownej 
nie zawsze jest uznawane przez sądy za skuteczne: „Należy 
wskazać, że zgodnie z art. 390 § 1 k.c. strony mogą w umowie 
przedwstępnej odmiennie określić zakres omówionego 
odszkodowania, w szczególności zastrzegając karę umowną. 
Zgodnie z treścią art. 483 § 1 k.c., można zastrzec w umowie, 
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). 
Na gruncie prawa pracy pojawia się jednak pytanie, czy 
zastrzeżenie takiej kary, zwłaszcza na rzecz przyszłego 
pracodawcy, można uznać za zgodne z prawem. Orzecznictwo 
SN jest stosunkowo sceptyczne wobec żądania zapłaty kary 
umownej od pracownika i generalnie możliwości takiej w czasie 
trwania stosunku pracy nie dopuszcza. A zatem kara umowna, 
która obciąża pracownika, jest niedopuszczalna według 
przepisów prawa pracy. Zapisy umowne dotyczące takiej kary 
są zatem nieważne” (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi 
z 31 lipca 2018 r., VIII Pa 119/18). 
Co istotne, w przywołanej sprawie orzeczenie sądu I instancji 
było korzystne dla pracodawcy. Dopiero sąd okręgowy 
zakwestionował prawidłowość wprowadzenia kary umownej 
do przedwstępnej umowy o pracę. 
Po stronie pracodawcy stanął również Sąd Rejonowy 
w Inowrocławiu: „z zasady swobody umów wynika 
dopuszczalność zastrzeżenia przez strony przedwstępnej 
umowy o pracę dodatkowych postanowień umownych. Stanowią 
one wspomniane wcześniej accidentalia negotii tej umowy. 
Postanowienia tego typu mają wpływ na trwałość więzi 
pomiędzy stronami umowy przedwstępnej, służą również 
zabezpieczeniu jej wykonania. (…) W przedwstępnej umowie 
o pracę wyznaczenie przez strony kary umownej pozwala 
na umowne określenie zakresu odszkodowania w przypadku 
uchylenia się przez którąkolwiek ze stron od zawarcia umowy 
przyrzeczonej. (…) A zatem niewykonanie zobowiązania 
wynikającego z przedwstępnej umowy o pracę, jakim jest 
zawarcie umowy przyrzeczonej o pracę, skutkuje 
zaktualizowaniem się obowiązku zapłaty przedmiotowej kary” 
(wyrok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z 5 listopada 2018 r., 
IV P 83/18). Pracodawcy nie powinni więc z góry rezygnować 
z możliwości zabezpieczenia się przy pomocy kary umownej 
w przedwstępnej umowie o pracę.
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