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Zwolnienia pracowników
– formułowanie prZycZyny  

wypowiedZenia

Pracodawcy nierzadko przegrywają procesy sądo-
we z powodu niezgodnego z prawem wypowiedze-
nia umowy o pracę na czas nieokreślony. Jak wynika 
z orzecznictwa najwięcej kłopotów mają z prawidło-
wym ich uzasadnieniem.  Wyjaśniamy je w niniejszej 
publikacji.

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć pracownikowi 
umowę o pracę. Pracownik zaś, jeśli nie zgadza się z jego 
decyzją, może w terminie 7 dni od otrzymania wypowie-
dzenia odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecz-
nych. Zazwyczaj w pozwie podnosi, iż podana przez 
pracodawcę przyczyna jest nieprawdziwa. Praktyka 
wskazuje, że podanie skonkretyzowanego, opartego na 
udowodnionych faktach powodu rozstania się z pracow-
nikiem wcale nie jest proste.

http://www.fabrykawiedzy.com
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