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МАТЕРiАЛЬНА

ВiДПОВiДАЛЬНiСТЬ

ПРАЦiВНИКА

ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Трудовий кодекс передбачає два види відповідальності працівників за шкоду, завдану роботодавцю під час
виконання службових обов’язків:
 матеріальна відповідальність на загальних принципах, тобто, загальна відповідальність, яка охоплює
всіх працівників і
 відповідальність за довірене майно, яка виникає
тоді, коли працівникові у рамках додаткового договору довірено майно роботодавця під звіт або до повернення.
Працівник, який через невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, по своїй вині
завдав роботодавцю шкоду, несе матеріальну відповідальність згідно з правилами, зазначеними в положеннях
п'ятого розділу, глави першої Трудового кодексу.

Відповідальність працівника на загальних принципах поширюється на:
 ш
 коду, заподіяну ненавмисно (обмежена відповідальність),
 шкоду, заподіяну навмисно (повна відповідальність).

Передумовами матеріальної відповідальності працівника на загальних принципах є:





 орушення службових обов'язків,
п
вина працівника,
заподіяння шкоди роботодавцю,
причинний зв'язок між особою, яка порушила службові обов’язки, та шкодою.

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПРАЦІВНИКІВ НА ЗАГАЛЬНИХ
ПРИНЦИПАХ
Матеріальна відповідальність на загальних принципах виникає у момент встановлення трудових відносин. Для її виникнення не потрібно укладати додатковий
договір з працівником. Працівник несе матеріальну
відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю тоді, коли вона виникла внаслідок невиконання або неналежного виконання службових обов’язків. Це означає, що
працівник, який доклав необхідної старанності до виконання свого обов’язку, і, незважаючи на це, заподіяв
роботодавцю шкоду, не буде нести відповідальність за
цю шкоду.

Роботодавець повинен довести як шкоду, так і
вину працівникa.
Робітник несе матеріальну відповідальність за заподіяну роботодавцю шкоду на основі вини.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Принципи матеріальної відповідальності вичерпно регулюються у Трудовому кодексі і тому неприпустимо застосовувати положення
вексельного права для забезпечення вимог
роботодавця – (рішення Верховного суду від
26 січня 2011 р., II PK 159/10).

МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Працівник несе відповідальність за шкоду в межах
фактичної втрати, понесеної роботодавцем, і лише за
звичайні наслідки дій чи бездіяльності, з яких виникла
шкода.

Фактична втрата – охоплює фактичне зменшення
майна потерпілого роботодавця, у розмірі різниці у цьому
майні між його станом до заподіяння шкоди та станом
після її заподіяння.

Роботодавець не може оцінювати шкоду, враховуючи втрачені прибутки.
ПРИКЛАД
Працівник, який ненавмисно пошкодив машину, від роботи якої роботодавець отримував прибутки, несе відповідальність за витрати на її ремонт, і то в рамках ліміту,
зазначеного в ст. 119 Трудового кодексу. Відповідальність
працівника не може охоплювати втрат роботодавця, що
винили від того, що машина протягом певного часу не
працювала, що позбавило роботодавця прибутку від її
праці.

ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ
З ДОКАЗУВАННЯ
Роботодавець зобов'язаний повідомити обставини, які обґрунтовують відповідальність працівника
та розмір заподіяної шкоди.

УВАГА!
Роботодавець, який вимагає відшкодування зобов’язаний довести заразом:
 незаконність дії або бездіяльності працівника,
 його вину (навмисну або ненавмисну),
 виникнення втрати (шкоди),
 нормальний причинний зв'язок між поведінкою працівника та шкодою, що виникла.

Положення Трудового кодексу не вводять вимог, щоб перелічені в ньому обставини були доведені за допомогою
документів. Вони можуть бути представлені за допомогою
будь-яких доказових засобів, достовірність та доказову
силу яких суд оцінює на свій розсуд, на основі всебічного розгляду зібраного матеріалу (рішення Верховного суду
від 23 червня 2009 р., III PK 15/2009).
Коли працівник, діючи ненавмисно, завдав роботодавцеві
кілька шкод, кожну з них роботодавець повинен довести
окремо.

ЗМЕНШЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Працівник не несе відповідальності за шкоду в
тій мірі, в якій роботодавець чи інша особа сприяли
її виникненню або збільшенню.
Причетність потерпілого до шкоди існує тоді, коли його
поведінка є адекватною співпричиною виникнення шкоди
або її збільшення – (рішення Верховного суду від 20 січня
1972 р., II PR 164/72).

Тягар доказування, чи до виникнення шкоди
або її збільшення причетний роботодавець
або інші особи, покладається на працівника.

Працівник, який діючи в інтересах роботодавця, жертвує
меншою цінністю для рятування більшої, не несе матеріальної відповідальності за знищення цінності меншої
вартості. Працівник не несе ризик, пов'язаний з діяльністю роботодавця, зокрема, він не несе відповідальності за
будь-яку шкоду, яка виникла від дії в межах допустимого
ризику. Ризик виникає тоді, коли шкоду, що виникла не
можна приписати працівнику (рішення Верховного суду
від 8 жовтня 1981 р., IV PR 301/81).

ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ КІЛЬКОМА
ПРАЦІВНИКАМИ
У разі заподіяння шкоди кількома працівниками – з ненавмисної вини – кожен з них несе відповідальність за частину шкоди відповідно до участі в
ній та ступеня вини. Якщо неможливо визначити ступінь вини та участь окремих працівників у виникнення
шкоди, вони несуть відповідальність в рівних частинах.
Шкода, завдана майну роботодавця, може бути результатом бездіяльності або винної дії кількох працівників. Розподіл відповідальності між працівниками, які
спільно заподіяли шкоду, оцінюється на основі: сфери
участі у шкоді та ступеня вини.
Відповідальність кожного працівника потрібно розглядати індивідуально, причому відшкодування збитку у
визначеній частині одним, звільняє від боргу у цій сфері
іншого.

УВАГА!
Якщо кілька працівників заподіяло роботодавцю шкоду з навмисної вини, тоді вони зобов’язані її відшкодувати у повному розмірі.
Якщо шкоду заподіяло навмисно кілька
працівників або працівник разом з третьою
особою, то їх відповідальність є солідарною
– (рішення 7 суддів Верховного суду від 30
травня 1975 р., V PZP 3/75).

МЕЖІ ВІДШКОДУВАННЯ
– НЕНАВМИСНА ВИНА
Розмір матеріальної відповідальності працівника за неналежне виконання службових обов'язків
залежить від виду його вини.
Працівник, який заподіяв роботодавцю шкоду внаслідок ненавмисного невиконання або неналежного виконання обов’язків, несе відповідальність в обмеженому
розмірі.
Відшкодування встановлюється у розмірі заподіяної
шкоди, однак воно не може перевищувати розмір тримісячної винагороди працівника на день заподіяння
шкоди.
ПРИКЛАД
Через розсіяність працівник забув змастити машину, яка
служить для виготовлення керамічної плитки. Зважаючи
на те, що вина була ненавмисною, на нього можуть бути накладені тільки витрати за ремонт згаданої машини.
Максимальне відшкодування однак не може перевищувати тримісячної винагороди.

УВАГА!
Тримісячна винагорода працівника розраховується відповідно до правил, що застосовуються під час встановлення грошового еквіваленту за відпустку, без урахування змін в
умовах винагороди або розміру складових
винагороди, введених після дати заподіяння
шкоди.

МЕЖІ ВІДШКОДУВАННЯ
– НАВМИСНА ВИНA
Якщо працівник навмисно заподіяв шкоду, він зобов’язаний її відшкодувати у повному розмірі.
Працівник, який завдає шкоду з навмисної вини зобов'язаний компенсувати роботодавцю не тільки фактичні
втрати, але також і втрачені прибутки.
ПРИКЛАД
Після спілкування з роботодавцем працівник, під впливом емоцій, навмисно пошкодив машину, яка служить
для виробництва бруківки. У зв’язку з цим протягом 3
днів вона була несправна. Роботодавець оцінив збиток у
розмірі 1000 злотих, але через те, що машина не працювала, поки її не відремонтували, він додатково додав
втрачений дохід від цього у розмірі 5000 злотих. Оскільки
машина була пошкоджена навмисно, роботодавець може
вимагати від працівника повернення коштів за її ремонт
та покриття збитків, пов’язаних із виключенням її з виробництва.

Навмисна вина існує тоді, коли працівник
порушуючи обов’язки, або хоче заподіяти шкоду
майну роботодавця (прямий намір), або передбачає можливість заподіяння шкоди і погоджується
на це (можливий намір).
Про навмисні дії можна говорити тоді, коли заподіяння шкоди породжене прямим або можливим
наміром (рішення Апеляційного суду у Кракові від
12 травня 2015 р., III APa 24/14).

ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ТРЕТІЙ ОСОБІ
Якщо під час виконання робочих дій працівник заподіяв шкоду третій особі, відшкодувати її – у повному розмірі – зобов’язаний тільки роботодавець. Проте працівник
не звільняється від відповідальності за шкоду, заподіяну
третій особі. Роботодавець має право подати регресний
позов до нього.

Працівник, що заподіяв шкоду третій особі з ненавмисної вини, несе по відношенню до підприємства, яке відшкодувало цю шкоду, відповідальність
в обмеженому розмірі – (рішення Верховного суду
від 13 червня 1975 р., IV PZP 7/75).
ПРИКЛАД
Працівник будівельної компанії з ненавмисної вини пошкодив запаркований біля будівлі автомобіль третьої
особи. Роботодавець виплатив за це відшкодування потерпілому у розмірі 15000 злотих. Оскільки працівник
заробляв 3000 злотих на місяць, регрес по відношенню
до нього може стосуватись лише частини відшкодування,
сплаченого роботодавцем, тобто, 9000 злотих (3 x 3000
злотих = 9000 злотих).
Регресний позов роботодавця по відношенню до працівника, який під час виконання службових обов’язків,
заподіяв шкоду третій особі, виникає у момент, коли роботодавець задовольняє вимоги третьої сторони. Строк
давності регресного позову роботодавця рахується від
моменту відшкодування шкоди, а не від моменту її заподіяння працівником – (рішення Верховного суду від 16
вересня 1997 р., I PKN 261/97).

ЗМЕНШЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ
Положення Трудового кодексу допускають зменшення розміру відшкодування, що сплачується працівником,
відповідно до угоди, укладеної між сторонами трудових
відносин.
Угода – це договір, на основі якого сторони здійснюють взаємні поступки щодо існуючих між ними правових
відносин, щоб уникнути невизначеності щодо претензій,
що випливають з цих відносин, або забезпечити їх виконання чи відхилити існуючий або такий, що може виникнути спір.
Розмір відшкодування може також зменшити Суд з питань праці.
При зменшенні відшкодування слід враховувати всі
обставини справи, зокрема, ступінь вини працівника та
його відношення до службових обов'язків.
У разі невиконання працівником угоди, роботодавець
може звернутись до Суду з питань праці із заявою про
примусове її виконання.
Суд з питань праці відмовить у видачі постанови про
примусове виконання угоди, якщо визнає, що це суперечить законодавству або принципам соціального співіснування.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ДОВІРЕНЕ МАЙНО
Відповідальність за довірене майно можна поділити на:
 індивідуальну відповідальність та
 колективну відповідальність, коли майном опікуються спільно кілька працівників.

Передумовою формування відповідальності за довірене майно є виникнення майнової шкоди та доручення роботодавцем майна
працівнику з обов'язком повернути його або
відзвітувати за нього.
Правильне доручення майна полягає у його видачі.
Доручення майна може мати різні форми – наприклад,
може виникнути на основі акту прийому-здачі, шляхом
отримання працівником речей з підтвердженням про це,
або інвентаризаційного опису.
Згода працівника на доручення майна міститься, зазвичай, в трудовому договорі або в окремому договорі про
матеріальну відповідальність за довірене майно.

Працівник, якому довірено майно у правильному
порядку, несе відповідальність на основі ст.124 Т. К.,
навіть, якщо він не підписав декларацію про прийняття цієї відповідальності – (рішення Верховного
суду від 15 листопада 1985 р., IV PR 221/85).
Підписання працівником заяви про відповідальність,
про яку йде мова, має лише доказове значення.

ШКОДА, ЗАПОДІЯНА ДОВІРЕНОМУ
МАЙНУ
Працівнику можна довірити, зокрема:
 гроші, цінні папери або коштовності,
 знаряддя та інструменти, або подібні предмети, а
також засоби індивідуального захисту, одяг та робоче взуття.
За шкоду, заподіяну довіреному майну, працівник відповідає у повному розмірі, незалежно від того, чи шкода виникла з навмисної вини, чи ненавмисної.
Відповідальність у повному розмірі означає відповідальність в межах фактичної втрати та втраченого прибутку.
Працівник може звільнитись від відповідальності, якщо доведе, що заподіяна шкода довіреному майну виникла з причин, незалежних від нього, а, зокрема, внаслідок незабезпечення роботодавцем умов, що дозволяють
захист довіреного майна.
Незалежними від працівника причинами виникнення
шкоди можуть бути такі обставини як, наприклад, крадіжка, вчинена третьою особою, недостатній захист від
доступу сторонніх осіб, відсутність належної організації
праці.

УВАГА!
Працівник не несе відповідальності за шкоду, яка виникла у зв’язку з дією в межах допустимого ризику.

СПІЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ
Роботодавець може довірити майно кільком працівникам спільно (принаймні, двом) із зобов'язанням відзвітувати за нього.
Основою цієї відповідальності є договір про колективну матеріальну відповідальність, укладений у письмовій
формі, інша вважатиметься незаконною.

УВАГА!
Кожна зміна у складі працівників, охоплених
колективною матеріальною відповідальністю, вимагає укладення нового договору про
колективну матеріальну відповідальність.

Умовою встановлення колективної матеріальної відповідальності є доручення майна спільно всім працівникам,
які повинні бути охоплені такою відповідальністю, – на
основі інвентаризації, проведеної за їх участю або участю
осіб, вказаних ними, а також забезпечення їм можливості
висловлювати зауваження у зв'язку з ходом і результатами інвентаризації.
Працівники, які несуть колективну матеріальну відповідальність, несуть відповідальність у частинах, зазначених у договорі. Проте, якщо виявиться, що нестача
повністю або частково була спричинена деякими працівниками, за всю нестачу або визначену її кількість відповідають лише ті, хто заподіяв шкоду.

СПІЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ
Договір про колективне доручення майна може бути
укладений, якщо кількість працівників у місці доручення
майна не перевищує:
 при роботі в одну зміну – 8 осіб,
 при роботі у дві зміни – 12 осіб,
 при роботі у три зміни – 16 осіб.
На підприємствах з надання послуг, у закладах громадського харчування і в магазинах самообслуговування
та попереднього відбору працівники можуть прийняти колективну матеріальну відповідальність, якщо їх кількість
у місці доручення майна не перевищує 24 особи на одну
зміну.

За письмовою згодою працівників, які прийняли
колективну матеріальну відповідальність, виконувати роботи або визначені дії у місці доручення майна можуть:
1) особи, які виконують дії, не пов'язані з розпорядженням майном,
2) особи, які виконують роботу тимчасово або
протягом визначеного часу,
3) особи, які недавно прийняті на роботу, яка
включає дії, пов'язані з розпорядженням майном - до проведення наступної інвентаризації,
4) неповнолітні працівники під час проходження
професійної підготовки, а після завершення цієї підготовки – до проведення наступної інвентаризації,
5) особи, які проходять професійну практику.

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО
КОЛЕКТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Договір про колективну матеріальну відповідальність перестає зобов’язувати працівника, якщо
він від нього відмовився або розірвав його.
Працівник може розірвати договір про колективну матеріальну відповідальність письмово за 14 днів заздалегідь. У цьому випадку до проведення інвентаризації потрібно приступити до терміну розірвання цього договору.
Якщо під час підрахунку майна виявиться нестача,
кожен з працівників, який несе колективну матеріальну
відповідальність може, протягом 3 днів з моменту отримання інформації про виявлену нестачу, відмовитись
письмово, з набуттям чинності на майбутнє, від договору,
що встановлює таку відповідальність. У цьому випадку до
проведення інвентаризації потрібно приступити протягом
7 днів з дня відмови першого працівника від договору
про колективну матеріальну відповідальність.

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО
КОЛЕКТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Роботодавець може у будь-який час відмовитися від
договору про колективну матеріальну відповідальність.
У такому випадку до проведення інвентаризації потрібно
приступити негайно, не пізніше, ніж протягом 3 днів з дня
відмови роботодавця від договору про колективну матеріальну відповідальність.
У разі:
 розірвання працівником договору про колективну
матеріальну відповідальність або
 відмови працівника або роботодавця від такого договору,
працівник несе колективну матеріальну відповідальність
за заподіяну майну шкоду, виникнення якої виявлено до
дня закінчення інвентаризації, якщо вона буде розпочата
у встановлений термін.
У разі безрезультатного закінчення терміну початку інвентаризації, працівник звільняється від відповідальності з дня, з якого його перестав зобов’язувати договір про
колективну матеріальну відповідальність.
Роботодавець несе відповідальність також за частину
шкоди, яку було заподіяно довіреному майну після розірвання договору про колективну відповідальність працівником або відмови від нього працівником чи роботодавцем до дня укладення нового договору про колективну
майнову відповідальність.
Працівники, на яких поширюється колективна відповідальність, не несуть відповідальності за частину шкоди, заподіяної протягом строку дії попередньо укладеного
договору, за яку мав би нести відповідальність працівник,
якого цей договір перестає зобов’язувати.

ПРИПИНЕННЯ
ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Договір про колективну відповідальність за довірене майно перестає діяти разом з припиненням
трудових відносин.
Обов'язок проведення інвентаризації:
 у разі розірвання однією зі сторін трудового договору з працівником, що несе колективну матеріальну відповідальність, інвентаризація повинна бути
завершена не пізніше, ніж на дату припинення трудового договору,
 у разі розірвання трудового договору без попере-

дження або у випадку закінчення терміну дії

трудового договору до проведення інвентаризації
слід приступити негайно, але не пізніше, ніж протягом 7 днів з дати розірвання або закінчення терміну дії трудового договору.
Працівник, який несе спільну майнову відповідальність, повинен особисто приймати участь в інвентаризації. Однак, якщо з важливих причин він не може приймати участь у цих діях, тоді у письмовій формі він може
вказати особу, яка за згодою роботодавця замінить його.
В іншому випадку інвентаризацію проведе призначена
роботодавцем комісія у складі, принаймні, 3 осіб.
Працівник, що несе колективну матеріальну відповідальність, і який після припинення трудових відносин
приймає участь у проведенні інвентаризації, має право
на винагороду, яка розраховується за середньою денною
ставкою останнього місяця його роботи. На винагороду
має також право особа, яка замінює працівника.

ВІДСУТНІСТЬ ПРАЦІВНИКА
У договорі про колективну матеріальну відповідальність сторони визначають період, протягом якого відсутність працівника на роботі не впливає на міру відповідальності як цього працівника, так і інших працівників,
які несуть колективну матеріальну відповідальність, який
іменується далі – «період, узгоджений у договорі».
Якщо відсутність працівника триває довше періоду,
узгодженого у договорі, потрібно негайно, не пізніше ніж
протягом 7 днів з дня закінчення цього періоду, приступити до проведення інвентаризації.
Працівник, що несе спільну матеріальну відповідальність, і який після відсутності на роботі, що тривала довше, ніж період, узгоджений в договорі, повернеться на
роботу:
 перед початком або закінченням інвентаризації
– на нього й далі поширюється договір про колективну матеріальну відповідальність,
 п
 ісля закінчення інвентаризації – на нього й далі
поширюється договір про колективну матеріальну
відповідальність до дати закінчення цієї інвентаризації.

ВИСНОВКИ
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(до 3 міс.
зарплати)

у повному розмірі
(фактична втрата +
втрачені прибутки)

Тягар
доведення

роботодавець

роботодавець

працівник
(презумпція
винуватості)
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Консультації з питань законності працевлаштування
громадян України на території Республіки Польщі
укаїнською мовою надаються в понеділок, вівторок та
середу з 16.00 до 20.00 за телефоном 22 111 35 29



 З акон від 26 червня 1974 р. «Трудовий кодекс» (ЗВ,
2018 р., поз. 917 з наст. зм.).
 Постанова Ради Міністрів від 4 жовтня 1974 р. про
колективну матеріальну відповідальність працівників
за довірене майно (3B, від 1996 р., Nō 143 поз. 663).
 Постанова Міністра праці та соціальної політики від
29 травня 1996 р. про спосіб визначення винагороди
в період невиконання робіт та винагороди, що становить основу для відрахування відшкодувань вихідної
допомоги, компенсаційних доплат до винагороди та
інших виплат, передбачених Трудовим кодексом (ЗВ,
2017 р., поз. 927).
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