
 
 
II J EDUKACJA PRAWNA 
DZIEŃ DOBRY 
Odpowiedzialność materialna pracowników    14 05 2020 r. 
Podręcznik str. 196 lub 
Zrób notatkę w zeszycie przedmiotowym. Bardzo proszę nie przysyłajcie mi notatek. 

1. Odpowiedzialność  materialna (majątkowa) pracownik a wobec pracodawcy ma 
miejsce wówczas, 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………... 

2. Rodzaje Odpowiedzialności materialnej 
a) ………………………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………………………….. 

 
3. Odpowiedzialność a)  powstaje wówczas gdy; 

a) …………………………………………………………………………………….., 
b) …………………………………………………………………………………….., 
c) …………………………………………………………………………………….., 
d) …………………………………………………………………………………….., 

4. Zakres  odpowiedzialności materialnej  pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy zależy 
od tego czy szkoda została wyrządzona: 

a) Z winy umyślnej  - wówczas pracodawca może się domagać naprawienia szkody  
w granicach rzeczywistej straty (w pełnej wysokości) 
np. gdy pracownik drogerii przez nieuwagę potłukł flakony z perfumami, to będzie 
zobowiązany do zwrotu równowartości ich ceny zakupu z hurtowni , a nie ceny, w której 
były one oferowane klientom sklepu. 
Wina nieumyślna może polegać na lekkomyślności w sytuacji, gdy bezpodstawnie 
przypuszcza on, że uniknie wyrządzenia szkody lub na niedbalstwie - gdy nie przewiduje 
wyrządzenia szkody, mimo że mógł i powinien przewidzieć nastąpienie tego skutku. 

b) Winy  nieumyślnej 
W przypadku, gdy pracownik wyrządził pracodawcy szkodę z winy nieumyślnej, to jego 
odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do trzymiesięcznego 
wynagrodzenia (brutto) przysługującego mu w dniu wyrządzenia szkody. 
  

5. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi ma miejsce wówczas gdy: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

6. Konsekwencja powierzenia mienia  – pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę  
powstałą w powierzonym mieniu. 

7.  Odpowiedzialność może być ograniczona wówczas gdy: 
a) Szkoda  powstała z przyczyn niezależnych od pracownika, a w szczególności wskutek 

niezabezpieczenia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie 
powierzonego mienia; 

b) Pracownik działał w granicach dopuszczalnego ryzyka; 
c) Do szkody przyczynił się pracodawca lub inne osoby. 

 
Tym razem zadania z odpowiedziami. 

 Czy pracownik odpowiada za szkodę w opisanych  okolicznościach: 
1) Awaria maszyny spowodowana nieostrożnością pracownika. 

Pracownik odpowiada za szkodę wyrządzoną wskutek nienależytego wykonania  
obowiązków pracowniczych (art. 114 k.p.). 

2) Awaria maszyny obsługiwanej przez pracownika. Przyczyny awarii nie udało się 
ustalić. 
Pracownik nie odpowiada. Ciężar udowodnienia winy pracownika spoczywa na 
pracodawcy (art. 116 k.p.). 

3) Utrata zysku przez pracodawcę wskutek zawinionej przez pracownika awarii maszyny. 
 Pracownik nie odpowiada za utracone korzyści związane ze szkodą. Odpowiada 
jedynie w granicach  rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę (art. 115 k.p.). 

4) Niedobór w magazynie spowodowany zaniedbaniem pracownika. 



Pracownik odpowiada za szkodę w mieniu powierzonym (art. 124 k.p.). 
5) Niedobór w magazynie. Mimo zastrzeżeń pracownika pracodawca nie zabezpieczył 

właściwie magazynu.  
Pracownik nie odpowiada za szkodę w mieniu powierzonym, jeżeli szkoda wynikła z 
przyczyn od niego niezależnych (art. 124 § 3 k.p.). 

 
 


