Nowe orzecznictwo S¹du Najwy¿szego w zakresie skutków niezgodnego
z prawem wypowiedzenia umowy o pracê zawartej na czas okreœlony

Zgodnie z przepisem art. 33 Kodeksu
pracy, umowa o pracê na czas okreœlony,
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy, mo¿e zostaæ
rozwi¹zana z zachowaniem 2 tygodniowego
okresu wypowiedzenia tylko wówczas,
gdy strony zastrzeg³y w jej treœci tak¹
mo¿liwoœæ. W praktyce jednak zdarza siê,
¿e strony staraj¹ siê wypowiedzieæ umowê,
nawet jeœli takiej mo¿liwoœci nie uzgodni³y.
Poniewa¿ przepisy Kodeksu pracy nie
reguluj¹ skutków takiego dzia³ania stron,
S¹d Najwy¿szy w swoich orzeczeniach
sformu³owa³ tezy istotne dla w³aœciwej
interpretacji obowi¹zuj¹cych przepisów.
S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e w omawianej sytuacji
oœwiadczenie woli pracownika nazwane wypowiedzeniem, prowadzi do rozwi¹zania umowy
o pracê na mocy przepisów o rozwi¹zaniu
przez pracownika umowy o pracê bez
wypowiedzenia (uchwa³a z dnia 14 lutego
2012 r., sygn. akt III PZP 5/11).
W uzasadnieniu tej uchwa³y S¹d Najwy¿szy
wyjaœni³, i¿ wypowiedzenie umowy o pracê
na czas okreœlony w sytuacji, w której strony
nie przewidzia³y mo¿liwoœci jej wypowiedzenia,
narusza art. 33 Kodeksu pracy, jednak¿e jest
ono skuteczne i powoduje rozwi¹zanie umowy.
Respektuj¹c zamiar strony, jakim jest
rozwi¹zanie stosunku pracy, nale¿y jednak
traktowaæ takie oœwiadczenie jako rozwi¹zanie
umowy o pracê bez wypowiedzenia. W zwi¹zku
z tym, w omawianej sytuacji stronom mog¹
przys³ugiwaæ roszczenia przewidziane na
wypadek niezgodnego z prawem rozwi¹zania
umowy o pracê bez wypowiedzenia.
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Zgodnie z art. 56 Kodeksu pracy, w takim
wypadku pracownikowi przys³uguje roszczenie o:
• przywrócenie do pracy na poprzednich
warunkach
• albo o odszkodowanie.
Pracodawca mo¿e natomiast domagaæ siê od
pracownika wy³¹cznie odszkodowania (art. 611
Kodeksu pracy).
Jednoczeœnie, w uchwale sk³adu 7 sêdziów z dnia
17 listopada 2011 r. (sygn. akt III PZP 6/11),
S¹d Najwy¿szy stan¹³ na stanowisku, ¿e jeœli
w rozwa¿anej sytuacji umowa zawarta na
czas okreœlony zosta³a wypowiedziana przez
pracodawcê, pracownikowi przys³uguje
odszkodowanie, o którym mowa w art. 59
w zwi¹zku z art. 56 Kodeksu pracy, czyli
w wysokoœci wynagrodzenia za czas, do którego
umowa mia³a trwaæ, nie wiêcej jednak ni¿ za
3 miesi¹ce.
Podsumowanie
Wypowiedzenie umowy o pracê na czas okreœlony
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy jest skuteczne, nawet
jeœli strony nie przewidzia³y w umowie takiej
mo¿liwoœci. Takie dzia³anie jest traktowane jako
rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia,
równie¿ w odniesieniu do ewentualnych
roszczeñ przys³uguj¹cych stronom.
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