
Pracownik ma swoje obowiązki 
Kodeks pracy Na co uważać, by nie stracić pracy z własnej winy? Zapoznaj się z powierzonymi zadaniami 

Katarzyna Sklepik 

Pracownik, który nie wywiązuje 
się z powierzonych mu obowiąz-
kówlub nie przestrzega funkcjo-
nujących w firmie przepisów, 
może zostać zwolniony. Jakie są 
najczęstsze przyczyny rozwiązy
wania umów przez pracodaw
ców? 

Zgodnie z Kodeksem pracy, 
zatrudniony zobowiązany jest 
wykonywać powierzone czyn-
nościwsposób staranny oraz do
stosowywać się do poleceń prze
łożonych. Jeżeli te podstawowe 
warunki nie są spełniane, praco
dawca może wypowiedzieć za
wartą umowę. 

Przesłanki zwolnienia nie 
mogą być jednak subiektywną 
opinią - muszą być potwier
dzone rzeczywistym brakiem 
zaangażowania pracownika 
wwypełnianiu obowiązków. Jed
nakowe sankcje stosuje się 
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Pracownik powinien znać zakres swoich obowiązków 

wprzypadku, gdy zatrudniony 
nieosiągawynikówprzewidzia-
nych dla tego stanowiska. 

- Incydentalne uchybienie 
obowiązkom pracowniczym nie 
powinno stanowić przyczyny 
zwolnienia, o ile działanie nie 
miało charakteru rażącego naru

szenia - mówi Karina Włodar
czyk, prawnik z Kancelarii Praw
ne j Trinity Waluga i Wspólnicy. -
Jednorazowe spóźnienie się 
do pracy z reguły nie uzasadnia 
zatem wypowiedzenia, ale kiedy 
stanie się notoryczne - już tak. 
Przyczyną uzasadniającą wypo

wiedzenie umowy o pracę może 
być także na przykład brak umie
jętności pracy wzespoleczy nie
przydatność zawodowapracow-
nika. 

Przestrzeganie regulaminu 
pracy i ustalonego w zakładzie 
porządku należy do podstawo
wych obowiązków zatrudnio
nych. Pracownik rozpoczynający 
pracę na określonym stanowisku 
musi zapoznać się z zadaniami 
wynikającymi z piastowania 
określonej funkcji oraz akcepta-
cji tych warunków. Pracownik 
zobligowany jest także do wyko
nywania poleceń przełożonego. 
Odmowa wykonania polecenia 
może stanowić przyczynę wypo
wiedzenia umowy o pracę. Ob
jęte poleceniem zadanie nie 
może być jednak sprzeczne z ro
dzajem pracy określonym 
w umowie ani z prawem. Kodeks 
pracy wspomina także o obo-
wiązkupracownika dotyczącym 

dbałości o dobro zakładu pracy, 
ochronę jego mienia oraz zacho
wania w tajemnicy informacji, 
które mogłyby narazić praco
dawcę na szkodę. Jeżeli w jakikol
wiek sposób naruszy te zasady, 
może spodziewać się wypowie
dzenia umowy o pracę. 

- Mowa tu między innymi 
o przywłaszczeniu sobie rzeczy, 
które należą do pracodawcy, 
braku dbałości o sprzęt czy urzą
dzenia, używane w pracy-wyli-
cza Karina Włodarczyk. - Pra

cownik nie powinien także zdra
dzać tajemnic firmowych i dzie
lić się wiedzą, uzyskanąpodczas 
szkoleń pracowniczych. Sankcje 
mogą też spotkać pracowników, 
którzy ze względu na stan zdro
wia narażeni są na częste i dłu
gotrwałe absencje. Nieobecność, 
choćby usprawiedliwiona, która 
zaburza funkcjonowanie firmy 
i stwarza konieczność ustalania 
zastępstw lub zatrudniania do
datkowych osób, stanowi pod
stawę do zwolnienia. 
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